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ltalya Akdeniz kontrolüne iştirak ediyor, Amerika ve 

lngiltere Japonyaya birer nota gönderdiler TafailAI 3DncU..Jfad• 

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

TARiH KURULTAYININ 1 

iKINCI GUNU 
Prf. Pittard, "Anadolu, 

medeniyeti aldığımız 
mukaddes topraktır,, dedi 
Umumi toplantıya Profesör Afet riyaset etmiı, Profesör 

Pittard ve lbrahim Necmi Dilmenden 
sonra ecnebi ilimlerden bazılan tezlerlni okumuılardır Atatürk, ismet lnönii. '" Ce141 B ayarla birlikte tarih kongreıi müzakere inini takib buyu.nıyoTlar. 

ismet İnönü bugün 
Ankaraya gidiyor 

------··-·· il ···-

Kara borsadan 
döviz alanlar 

- I Dün Atatürkün localannda Tarih Kongresini takip 
Hükumet meseleyi ciddi- eden ismet lnönü, akşam Baıvekilet Vekili Celil 

yetle tetkik ediyor Bayarla birlikte Heybeliadaya gitti 
Ankara 21 (Husust) - Hük\imet na

zarı dikkati celbetmeğe başlıyan bir işe 
ehemmiyetle el atmJ§ ,,ulunmaktadır. 

Döviz tahdidatı karşısında pasaportunu 

Profesör Pittard tezini okurken (Devamı 8 inci sayfada) 

Bir buçuk ay rµe 
zuniyet alınış olan 
Başvekil İsmet İn .. 
önü, dün Dolınabah· 
çe sarayına gelerek 
Reisicumhur Ata • 
türk'e mülaki ol • 
~uştur. Atatürk'ün 
iocalannda Türk Ta 
rih Kurultayının ko .. 
nuşrnalannı takip ~ 

İkinci Türk Tarih Kurultayı dün 
Dolmabahçe sarayında ikinci toplantı
sını yapmıştır. Öğleden evvel saat 9,30 
da A seksiyonu toplanmıştır. Bu top -
lantıda seksiyon azası tezlerini tebliğ 
etmişlerdir. 

Doktor Hiimld Koşay Alaca Höyük haf -
rlyatmm netlcelerl hakkında sekslyonda b3r 
tebliğ yapmıştır. 

Colle de France de Prehlatuar profe -
aörü L'Abbe, H. Breull seksiyonda cAvrupa, 
Asya ve Afrika arasında iltisak nlktası Tür. 
kiye. mevzulu bir tez lrad etmfıtır. Profesör 
tezinde Tiırk1ye topraklarının, Paleolltlk de
Tirde, diğer kıt'alarda olan kültür münase -
betlerlnln izahına çalışmış ve bundan l:•P.fka, 
yazının doğuşunu hazırlıyan Şematik san -
atin menşelnl Orta Asyaya kadar götürmilf
tür. 

Yeni bulutlar 
Profesör Şevket Aziz Kansu'nun cAnkara 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Dün ne oldu 
bugün ne olacak? 

Öğleden evvel saat 9,30 da seksi
yonlardan A grupu toplandı: 

1 - HAmid Koşas, Alacahöyük haf
riyatının mühim neticelerini projek
siyonlu olarak anlattL 

2 - Profesör Breuil Avrupa, ~ya 
ve Afrika arasında iltisak noktası o
lan Türkiyenin paleolotik devrini an
latmı§, yazının doğuıunu hazırlıyan 
pmatik san'atm ınenşeini Orta Asya
ya eötürdO. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Rusgada bir ag 
içinde 183 kişi 
Kurşuna dizildi 
Moskova 21 (A.A.) - Havas ajansı bil- den İsmet İnönü, cel 

diriyor: Mahalli gazetelerin neıriyatı hu- senin kapanmasın .. 
llsa edilirse, -4 ağustostan 4 eylfil tarihi- dan sonra Başveki • 
ne kadar geçen bir aylık müddet zarfın- let vekili ve İktısat 
da bu sene 183 kişi ihanet, casusluk veya Vekili CelAI Bayar
suikasd cürmüyle kur§una dizilmiştir. la birlikte motörle 
Bunların 51 i Leningrad rnıntakasında Jieybeliadaya gLt • 
vukubulmtlftur. mi.ştir. 
Diğer taraftan federasyona dahil cum- Başvekil İsmet 

huriyetlerden beşinin reisiyle onunun İnönü ve aileleri bu 
başvekili 1936 danberi azlolunmuştur. gün şehrimizden Alı 

-----------------------
karaya hareket ede
ceklerdir. 

1 Kongreden 
Kongre ve sergide 

neler gördüm? 

intibalar 1 

ilim dünyasını 
din terken ••• 

Yeni zabıta romanımız 

Valide Sultanın 
GerdanhQı 

Herriot ile görüştüm 
"Her şey gibi sulh de eskiyor, la kal 
onu yenilemek için harp şart değildir,, 

Yazan: Muhittin Birgen 
Yazan: ErcUmed Ekrem Talu 
Evvelki gün, 

Dolmabahçe sara
yının at kat salo
nunda, Tarihin En 
büyük Adamı, Av
rupanın her tara· 
fmdan gelmiş seç
gin alimlerin da 
huzur ile ikinci 
Türk tarih kon
gresini açtı. 

Ondan önce de, 
ayni Yüce İnsan, 
60 yıllık varlığın- Er.cümend Ekrem 
da, yalnız ve yal· Talu 
nız riya ve tabasbus tezahürlerfoe ph

(Devamı 2 nci sayfada) 

Viyana, 11 reket versin ki o da 
cGrand Hoteh in bana yardım etti; ya. 

Türk Tarih Ku· büyük salonunda otu- nından geçen garson. 
rumunun bir tezi ruyorduk. Yanımız- dan kahve istedi ve 

Yazan : Kadircan Kafh 

var: Bugünkü bü- daki kanapeler gru- fransıua konuştu. 
tün medeni mil- punda iriyarı bir in· Fransızca konuşması 
!etlerin kaynağı, sana ve onun aşina ierhal hafızamı can. 
Türklerin ana va- çehresine gözüm ta.. landırdı ve tanıdım: 
tanı olan Orta As· kıldı: Bu kimdi? Zib.. Edvard Herriot! 
yadır. Bugünkü Bugüne kadar okuduğunuz milll za. nimi yordum, yor- Tanır tanımaz ken~ 
medeniyetin esas- bıta romanlarının en güzeli, en heye • dum, çıkaramadım. disi ile konu§mıya 
larını doğudan ba- canlısı ve en şayanı dikkati bu eser 0 • Benim isim ve resim karar verdim. Ben 
tıya götürenler de lacaktır. Onun için bütün mütehassıs • hafızam çok zayıftır. bu meşhur Fransız 
Türkler ve Türk 1ar: cİlk mükemmel zabıta romammız- Bunun için, önce ken. devlet adamını bizim 
soyundan olanlar- · demekte müttehiddirler dimi yanılıyor far- inkılabın ilk sen~ 
dır. Kadircan Kaflı Cumartesi başlı oruz zettim: ~ak~t, bu ai- Edocırd Hmiot'nun dört muhtelif ozu rinde. 1stan1fılda, ga 

En müşahhas hakiltatleri bile şüphe ile Y rna gözumu o kadar p zetccı olarak tanı· 
karşılamaktan kurtulamıyanlar bu yük- --------------· I ısırıyordu ki kendisini tanımak için ha-

1 
rnıştım. Bununla beraber hafızamın al 

(Devamı B inci 1t1yfada) fızamm bütün kuvvetile urar ettim. Be- (Devamı 2 inci 14'!/fada.) 



1 Sayfa 

Her gün 
Herriot ile 
Görüştüm 

Yazan: Muhittin Bir&ea -
(Sapıt'ajı l inci sayf tJd4) 

danması ihtimaline karşı evvela konuş -
tuğu garsonu yanıma çağmp tahkik et -
tim. Aldanmadığımı görünce, biraz son
ra, orada yalnız oturmasından istifade e
derek sokuldum. 

Kendi kendimi takdim ettikten sonra, 
ıenç Türk inkılabının ilk se~ıesindeki İs
tanbul ziyaretini hatırlattım ve: 

- İşte, dedim; o zaman sizi gazeteci 
olarak İstanbulda tanımış olan gen~ 
Türk! 

- Evet, dedi; hayli zaman ... Fakat, sa
kın, •şimdi ihtiyarlamış• demeyin ... 
Çünkü ben henüz ihtiyarladığıma kani 
değilim! 

- Ben de ..• 
Dedim ... Bununla beraber, dillat edi

yorum ki Herriot, tarihten yirmi sekiz, 
yirmi dokuz sene evvel görmüş olduğum, 
insan değildi. O zamanlar siyasi hayatta 
yeni yükselmeğe başlamış, içi ateşli, göz
leri parlak, hareketleri seri, ruhu hafif, 
nüktesi zarif bir Fransızdı. Şimdi, kar -
pmda vücutça daha iri, daha ağır, ruhça 
daha sa'kin ve daha durgun, fakat daha 
samimi, daha babacan ve ayni zamanda 
nükteci bir insan vardı. Ve §iipbesiz da
ha tecrübeli, daha soğukkanlı, daha sa -
kin bir ruh. Gözlerinde o eski parlaklık 
görülmüyor, senelerin ağır tesirinin ba
na da dokunmıyacağını bilsem cihtiyar
lanuJ• diyeceğim! 

* Fransız nezaketini, Bay Berriot'ya 
mahsus olan demokratlıkla karıştırınca 

kendisine karşı yaptığım teklifsizliği gü
leryüzle karplamış olmasına hayret edil· 
mez. Yanmda bana yer verdi: 

- Buyurun, dedi; gazetecilerle güzel 
konuşulur. Bizim sefiri bekliyorum; ya
nın saat vaktim var, lif atanz. 

Ben de zaten bazı şeyler sormak isti -
yordum. Evveli, eski Türkiyeden, o za -
man tanıdığı eski Türkiye adamlarından 
bahsettik. Sonra yeni Türkiyeden bah -
&ettik: 

- Hayat, tuhaftır, diyordu; o zaman da 
Türkiye yeni idi. Bütün yeniler eskiyor! 

Evet, eskiyor, her feY eskiyor, hep es • 
kiyoruz.... Hazin şey! 

Ben hemen siyasete geçmek için: 
- Avrupa da eskidi! 
Dedim. Bununla onun gözünün önüne 

Avrupayı koyarak kendisini söyletmek 
istiyordum. 

- Evet, o da eskidi... diye beni teyit 
etti ve dudaklarından şu sözler dökül -
dü: 

- Bereket versin, eskiyen A vrupanın 
yanıbapnda bir de yenileşen Avrupa ya
pyor. Hayat böyle, bir taraftan eskiyen 
ve bir taraftan da yenileşen şeylerle do
lu ve bunlar hep yanyana yürüyorlar. 

- Fakat, dedim; işin en fenası şu "'ki 
sulh ta eskiyor. Hiç olmazsa o eskiıneseıl 

Bu sözle yaklaşmak ve ima etmek iste
diğim bahsi anladı. Ve bir bekleme za
manı arasında karşısına çıkıveren gaze
teciyi ilrl kelime ile atlatmak üzere: 

- Evet, eskiyor; fakat, ben Avrupa 
mllletlerinin bunu gene sulh içinde ye -
nilemeğe kadir olduğuna inananlarda -
nım. Bu husustaki imanım h~nüz sarsıl -
mış delildir. 

Biraz durduk. Gözleri, güLün karışık 
ve karanlık hadiseleri arasında sulhun 
yenileşmesi çarelerini arıyor gibi dal • 
mıştı. 

- Bugünkü havadisleri gördünüz mü? 
Diye zihnini başka bir tarafa sevket -

mek istedim: 

- Sa~ gazetelerine göre, Marsilya
da da bir bomba vak'ası olmuş! 

Bu haberdan maliimatı yoktu; gazete 
o~amıştı. Havadise alayla mukabele 
etti: 

. -: Marsilyaya da mı? Vay canına ... Bu 
gıdışle sıra bizim Lion'a gelecek h 
k l 1 

, emen 
oşma ı. 

Bunu söyltrken de bütün tavrında bu 
gibi hadiselerin, Fransa gıbi demok;asi
.nin bütün kuvvetlerine sa~ bir memle
ket için hiç bir ehemmiyeti haiz olamı • 
yacağı tamamen hissediliyordu. 

* Nihayet biraz da franktan bahsetmek 
istedim; frank hakkındaki son havadis -
Ieri de verdim. Bunlardan hiç memnun 
olmadı. Çoktanberi istirahatte bulundu
ğu için, son zamanların hadiselerini ta -
ki etmemi oldugunu ve bu bakımdan 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Görenin hali, görmigenin hali.. X Sözün Kısası 
-. ' 

Yazı Çok Oldrığa.,. 

Bugiin Konamatlı 
2-L f: J:::: \ ( 2-..) 

.. ······-···· .. . -
Kongre ve sergide 
Neler gördüm? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) . 
nelik vaai.fesini görmüş olan cMuayedf!' 
salonu> nda, gene Türk tarih ve inkılab 
sergisini açmış bulunuyordu. 

Bu kongrede dinliyeceğimiz ve bu ser'. 
gide göreceğimiz ne olursa olsun, bunla
rın yüksek değerinden bahsetmeyi ben· 
den salahiyettar tılanlara bırakıyorum. 

Ben o kongreyi takib ederken ve o ser· 
~iyi gezerken, ömrümün en büyük, en 
derin heyecanını duydum. 

İnsan her yeni ve güzel şey karşısında bir tecessüs hissi 

duyar, mahiyetini görüp anlamak ister. Fakat bu tecessüs 

hissini tatbik ederken yekdiğerinden ayrılır, birimizin ha -
reketinde bir görmemişin arsızlığını sezeriz, ötekinin ha

reketi ise adeta farketmeden görüp geçeriz. İki odamın ha
reket tekillerini yekdiğerinden ayırt eden hattın adına 

terbiye ve gören{'t derler. 

Terbiyeli bir insan kendisini küçük ve zayıf düşüren 

hisleri saklamasını bilir. Bu hislerin başında hayret, hid -
det ve korku vardır, bunların birincisi görmemişliğe dela

let eder, ıkincisı bütün gizli düşüncelerimizin meydana çık-

Osmanlı padişahlarının, Çerkes kadın« 
1 

larının muhteris kucaklarında, saltanat 
ve memleketleri ile beraber mütemacU 
ve seri bir inhitat ve inkıraza doğru sü' 
rüklenerek, nihayet ademe inkılab ettik~ 
leri bu köhne sarayda, yepyeni ve dipdi• 
ri bir milletin bir yığın tefekkür erbabı. 
Aşık ve teşne pervaneler gibi, Ata• 
türkün hiçbir nura benzemiyen nuru et-: 
rafında toplanmışlar, milli tarihlerini 

mamıa sebep olur, üçüncüsü ise bizi bir rakibin veya bir 
düşmanın karpS!nda perişan bırakır, hissini saltlıyamıyan 
adam muvaffakiyetsizliie ezelden mahk&n olan adamdır. 

, daha asaletlendiren, milli asaletlerini ti 

J S ..... z A R A s o N D A J prehistoryaya kadar irca eden yeni ara§' '-# tırmalarla yeni keşiflerin meydana kon· \...._,..._ _________________________________ mıpıı_________ masını bekleşiyorlardı. 

120 lıat glllıaelılllıten ------------· ı Londrada çıkan Bu Türk entellektüellerinin arasında, 
at HERGU .. N BiR flKHA mesai ile mahmul, uzun ve saygıdeğei 
ı~evgorlı Yeni bir moda: bir ömrün bütün yorgunluklarını ak saC} 

Naaıl 111Jr lbılr? Pars 11arışı ve sakallarla çevrelenmiş yüzlerinde, iki 
Sakallı elçl büklüm olmuş kametıerinde, kızarın11. 

gözlerinde taşıyan ihtiyar, ve yahut ki 
ilim aşkını ve hakikat iştiyakını cevval 
nazarlarında belli eden genç ecnebi pro-
fesörler, Kemalist Türkiyenin ilim saha .. 
mıda da başardığı büyük işlerin izahını 
hayranlıkla takib ediyorlardı. 

lıte, dünyanın en yüksek binası olan 
Nevyorktaki The Empire Building,in da
mından bakıldığı zaman ıehir böyle gö
rünür. Gördüğünüz .kızlar Fransız mek
teb talebesidir. Buhmduklan bina tam 
120 katlıdır. 

Eıki zamanda hükümdarlardan biri 
bW başka hüki.hndat'a biT elçi g&ı.

dermi§ti. Elçi .akalnzdı .. HükümdaT 
vezirlerinden biriyle; elçiye, sakalsız 
oldtığu için kendiıi1'i Jcobul edemiy•
ceOini bildit'di. 

Elçi memleketine döndü. Vaziyeti 
cınl4ttı. Hükümdarı: 

- Pekala, dedi, ben ona isted!ği gi-
bi bir elçi gönderirim. 

V• adamlarıM: 
- Hemen biT lceçi ·bulup göııd41rinl 
Emrini verdi. 

·-------------------------· lngllizlerin maliye 
Nazırları ehliyetsiz mi? 

Bir kaç hafta evvel ölen Lord Runci -
man, 350 milyon frank c35 milyon Türk 
liraaı> miras bırakmıştır. İngiliz miras 
kanunlarına göre bu paranın yarısı hü
kfımetin hazinesine intikal etmektedir. 

Fakat işin en şayanı dikkat tarafı, Lord 
Runcimanın vasiyetnamesile birlikte bı
raktığı İngiliz maliyesini ıiddetle tenkid 
eden bir mektubudur. Oğluna hitaben 
yazdığı bu mektupta §Öyle demektedir: 

cBu memleketin talihlerinden biri de 
kat'iyyen ehil olmıyan maliye nazırla • 

Bir Alman kimgaaeri nna aahip olmaktır. Bunların tuhaf ka -
'6 rarlan yüzünden vergi işlerinin aldığı 

sun'i yumurta yaptı vaziyet sayısız teşebbüslerin akim kal -

Bir Alman kimyageri kimye • masına sebebiyet vermi§tir.~ 
vt yumurta yapmağa muvaffak ol- Elhasıl defalarca milyoner olan Lord, 
muştur. Kimyevt yumurtalar ıu son günlerini iyi geçirmeje bakacağı 
suretle terkip olunmaktadır: Sa - yerde vak.tini devletin hazine siyasetini 

. . . tenkit etmekle geçirmiştir 
n kısmı, renklı kazeınden yapılmakta - · 
dır. Kazeinin cevheri de maden kömü - l l b 
ründen istihsal edilmektedir. Şimdiye Japon arın oyları git gide 
kadar renkli kazein ince derilerin işlen- uzuyormuş 
mesinde kullanılmakta idi. Alman kim - J nl bo 1 • -'-l: . • . . apo arın yarı gittikçe uzamakta 
yagerı, reUAU kazeını besleyıcı ve mu - . • B · i T 
gaddi bir madde Haline nasıl getirebildi- ı~ş. ır ngı ız gazetesinin yazdığına 
ğini gizli tutmaktadır. gore. geçen asra kadar boyu 1 metre 62 

santımden yukarı olan erkeklere ender 
Yumurtanın be)IUI için de bir nevi ku- t sadu·· f edili b 1 _,,_.,__ ·· d . e yor, un arın UUAwuı yuz e 

ru albomın kullanmaktadır. Bu albo - 10 u bile bulm H lbuki · di 
· d · d" k d ·1A ı k uyormu§. a §llll 

mm e şım ıye a a~ cı acı ı sanayiin- bu boyu geçenlerin nisbetl % 25 i bile 
de ~llanılıyor~~- Nıhayet yumurtanın apmftır. Keza boyu 1 metre 58 santim o
kabugunu da sılısyomlu tozundan yap - lanlann nisbeti eskiden yüzde 32 iken 
maktadır. timdi yüzde 45 i bulmU§tur. 

Bu sun'f yumurtalar mugaddi olmak - Bunu yazan İngiliz gazetesi: 
la beraber beheri beş franga malolmak- c Yüksek boy daha ziyade beslenmeği 
tadır. Binaenaleyh bununla yapılacak bir icap eder, bunun için Japonların boyları 
omlet çok tuzluya oturacaktır. ile birlikte iştibalan da artmıştır. diyor. 

. 

Bunların içerisinde Pittard, ::Menghin 
&lbi kutublar, Orne, Andrae, ;Rypka. 
Sarre, Kont Zichy gibi yüksek historyen· 
ler, arkeoloğlar, torkoloji mütehassısla• 
n, ilim otoriteleri gördüm. 
Sayılan kırka varan bu muh~rem. z_e· 

vatı buraya toplayan, Türk tarih tezınm 
isabeti, akla, mantıka, hasılı hakikate en, 
yakın bir tez olmasından başka bir şey; 

değildi. 
Bir çokları ile görüştüm. Hemen h~·p-} 

lini de, nazariyemizin mantığında mu~ 
terek buldum. Türkü:n binlerce yıllık, 
medeniyetini, Türk Tarih Kurumunun 
son çalışmalarile meydana çıkan vesika~ 
larm, artık filem nazarında şüphe ve te
reddüde mahal bırakrnıyacak bir hald· 
kat olarak tesbit eylediğini hemen hepsiı 
de teslim eylemektedirler ve bunu onla~, 

At ve tazı yarışıanndan sonra fimdi bizim nam ve hesabımıza pek büyük bıl'l 
yeni bir moda daha türemiştir: Pars ya· ilini zafer olarak kaydediyorlar. 
rışı. 

Yukarıda ıördüğünm iki resim, Lon
drada çıkan bu yeni modadan iki lntıbaı 
tesbit etmektedir. Gördüğünüz li.bi ka
feslere kapatılan terbiye edilmif parslar 
kafeslerin kapıları açılır açılınu dıpn 
fırlamakta ve bq döndürücü bir hızla 
yanşmaktadırlar. Görenler y&n§laran 
çok heyecanh oldutunu ıöylemektedir
ler. 

Ana yurdumuzun mübarek toprakla• 
rından fışkıran bu asalet vesikalarındat\ 
bazıları, tarih sergisinde, bugüne kadar 
tarih diye bize belletilen hurafeleri altüst 
eden birer hakikat abidesi gibi durmak· 

tadır. 

Evet: Kendi milliyetini, utancı mucib 
bir san'at gibi tanımaktan, taşımaktan 
kocunmuş padişahların, yalnız dini bay
ramlarda, tebaalarının riya ve tabasbu9 

Tuzsuz geme"in temin tezahürlerini kabul eyledikleri taht sa· 
6 lonunda, ta Etuerin yontulnıu§ taş dev• 

ettiti bir /ayda rinden, Atatürk'ün [Nur devrine] kadarı 
Amerilwım Delaor hapishanesi müdü- Türk asalet!, Türkün yüksek medeniyeti, 

rü mahpuslardan itaatsızlık ve azgınlık eserlerile yaşıyor. 
edenleri yola getirmek için bir usul tat- Ve gene, Dolmabahçe sarayının, b~ 
bik etmeğe bqlamı§br. Bu usul ltaatsız- zamanlar şuursuz ve manasız insanların 
lık edenlere verilecek yemeklerde tuz güzergahı olan alt kat salonunda, dünya• 
bulundurmamaktan ibaret sade bir şey nın her bucağına mensub bilgi teşneler~ 
olmakla beraber pe\, hayırlı neticeler ve hakikat aşıklan, tarihin en büyük 
vermiştir. Adamının huzurunda, o Adamın elil• 

Tuzsuz yemek yiyen ltaatsız ve azgın varlığına kavuşmll§ büyük bir milletiıi 
mahpuslar, üç dört ıün içinde kuzuya medeniye• ve asaletinin, salihiyettal' 
dönmüşlerdlr. Bunlar yemeklerinin tuzlu ağızlar tarafından tevsik ve teyid edil• 
olmasına o kadar fiddetle lüzum göster- diğini dinliyorlar. 
mi§lerdir ki pek az zamanda uslanmışlar • Bu manzara, kendi kendine, bir insanı 
ve böylelikle tekrar tuzlu yemeğe ka _ beyecanlandırmağa ve gururlandırmağa 
vuşmuşlardır. kafidir. 

Türk inkılabının şümulü ve azametit 
tarihin kendisi kadar derin ve sonsuzdur • 

iSTER İNAN iSTER iNANMA! Erciimend E. Talu 

Küçük bir şehirde genç kızlar tarafından bir sergi açıl
mış, bu serginin bir de soyunup giyinme odası varmış .. 

Bir gün bakmışlar ki bir genç erkek bu odanın bir köşe
sine saklanmı§, soyunup giyinenleri seyretmekle meşgul.. 

Feryad kopmq, fazla mütecessis adam yakalanmış ve der
hal mahkemeye yo!lanınış .. 

Bize hAdiseyi anlatan zat dinlenme için başka bir köşe bu

laıfııyan bu gencin hareketinin Ceza Kanununda hangi mad
deye temas edeceğini bilmiyor, fakat şunu söylüyor: Mah-

kemenin ilk celsesi o kadar kalabalık oldu ki binanın yıkıl
mumdan bile korkuldu. 

l STER 1N AN lS TER 1 NAN M Af 

Mareşal Çakmak Yunan 
sulanndan geçerken 

Atina, 21 (Hususi) - Türkiye Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakma.M 
cAdatepe> muhribi ile Yunan suların• 

dan geçerken Yunan umum erlinıhat
biye reisi General Papagosa telsizle s~ 
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Akdenizin kontroliine • • 

ltalya da iştirak ediyor 
Anlaşmada tadilat yapılacak, Rusyanın takip 

hattı hareket merakla bekleniyor 
edeceği 

Londra 21 (Hususi) - Romadaki İn- B Jk A 1 
giliz ve Fransız maslahatgüzarları bu- a 80 Diantl 
gün hariciye nazırı Kont Ciano ile yarını 
saat süren bir görüşmede bulunmuşlar- mümessilleri 

ceği ve Londra ile Paris hükı1metlerinin, 
İtalyanın büyük bir .mtdeniz devleti ol
duğunu kabul ettikleri bildirilmektedir. 

İtalyan hükumeti, şimdiye kadar ol
duğu gibi, meselenin bu safhasından da 
Alınan hükumetini haberdar etmiştir. 

dır. 

Bu görüşme esnasında, İtaıyanın Ak- dün toplandılar 
deniz anlaşmasına iştiraki imkan ve şart
larının tetltik edildiği anlaşılmıştır. 

Rusyanm vaziyeti ne olacak? 

Geç vakit Romadan alınan haberlere 
göre İtalya Akdeniz anlaşmasına girme
ği kabul etmiştir. Birkaç güne kadar Pa
riste toplanacak olan İngiliz, Fransız ve 
İtalyan deniz mütehassısları, İtalyanın 
iştiraki için elzem telakki edilen imkan
ları hazırlamak üzere Akdeniz anlaşın.a
sının tadilile meşgul olacaklardır. 
Anlaşmadaki mütesavver tadilat sırf 

teknik mahiyette olacak ve Akdenizde 
İtalya için bir kontrol sahası ayırmağa 
matuf bulunacaktır. 

Kontrol işinde İtalyanın, Fransa ve İn
giltere ile müsavi hakları haiz olması 

prensip itibarile kabul edilmiştir. 
İtalyan hariciye nezareti tarafından 

bu akşam neşredilen bir tebliğde, İtalya-

Cenevre 21 (A.A.) - Ba!kan An
tantı devletleri mümessiller; bugün 
Yugoslav delegasyonu binasında top
lanmışlardır. Toplantı sonunda Yu
nanistan, Romanya, Türkiye ve Yu
goslavya delegeleri aşağıdaki tebliği 
neşretmişlerdir: 

Delegeler, Balkan Antantı memle
ketlerini alakadar eden beynelmilel 
bütün meseleler ve hassatan Akdeniz 
vaziyeti üzerinde fikir teatisinde bu
lunmuşlar ve tam fikir birliklerini 
müşahede eylemişlerdir. Balkan An-

Paris 22 (Hususi) - İtalyanın iştiraki 
münasebetile Akdeniz anlaşmasında ya
pılacak olan tadilat hakkında, anlaşmayı 
imzalamış olan diğer alakadar devletle
rin tasvibi istenecektir. 

Bu hususta Moskova hükumetinin itti
haz edeceği hattı hareketten endişe edil
mektedir. 

Sovyetler, anlaşmada yapılacak olan 
tadilatı reddettikleri takdirde, yepyeni 
beynelmilel bir mesele ortaya çıkacaktır. 

Bahriye birinci Lordu Akdenizde 
Londra 21 (Hususi) - Bahriye birinci 

lordu Dufkupper birkaç güne kadar Ak
denizde tetkik seyahatine çıkacaktır. i tantı daimi konseyinin önümüzdeki 

normal içtimaı 1938 kanunusanisinde 
Ankarada yapılacaktır. Dufkupper Akdenizdeki karakol gemi

lerile Cebelüttarık, İsk~nderiye, Hayfa 
nın, İngiltere ve Fransa ile müsavi hak- ve Malta bahri üslerini de gözden geqi
larla Akdeniz anlaşmasına iştirak ede- recektir. 

Londra 21 (Hususi) - Amerika hükıi-ı messili böyie bir taarruzdan doğacak in-ı Şanghay cephesi 21 (A.A.) - Lotien
meti, Tokyo elçisi vasıtasile Japon hükO.- san ve malca ızayiattan Japonyanın chen mıntakasındaki J apon kıtaatı, bu 
metine bir protesto tevdi etmiştir. mes'ul tutulacağını bildirmiş ve demiş- sabah Çinlilere karşı umumi bir taarru-

Bu protestoda, Çin hükılm~t merkezi tir ki: za geçmişlerdir. 

Nankinin bombardıman edildiği takdir- cHerhalde ben ve elçilik erkanı Nan- Çinlilerin üçüncü ve son müdafaa hat-
de siyasi ciddi meseleler çıkabileceği ve kinden kat'iyyen ayrılmıyacağız. Diğer ları olan Kiatinmansiang istikametinde 
halen bir Amerikan gambotunda bulu- taraftan 21 eylO.lde bitecek olan mühlet çekilmekte oldukları söylenilmektedir. 
nan Amerika sefirile tebaaq herhangi alakadarları haberdar etme~e kafi de-

J ~ 50 bin Çinli ihata edildi 
bir surette halel geldiği takrurde, Japon ğildir.> 

hükumetinin mes'ul tutulacağı ve iki Londra 21 (Hususi) - Çindeki İngiliz Tokyo 21 (A.A.) - J apon askeri rna
devlet arasındaki diplomatik münaseba- sefirinin yaralanması hadisesi münase- kamatı, elli bin Çinlinin Pekin - Suiyan 
tın katedileceği bildirilmektedir. betile İngilterenin protesto notasına Ja- demiryolu boyunca ilerlemekte olan Ja-

İngilterenin protestosu pon hükumeti kat'i cevabını bugün öğ- pon kıtaatı ile Chansi ve Suiyan eyalet-
Pekin 21 (A.A.)- Nankinin tayyareler leden sonra Tokyodaki İngiliz büyük el- leri arasında bir serhad şehri olan Sha

tarafından bombardıman edileceğine da- çisine tevdi etmiştir. hubou'dan ilerlemekte bulunan diğer bir 
ir Japon makamatı tarafından kendisine Notanın Londra hükumetini memnun J apon müfrezesi tarafından ihata edil-
yapılan ihtara cevab veren İngiltere mü- edecek mahiyette olduğu zannediliyor. miş olduğunu beyan etmektedir. ................................................................................................ 

Nümune olacak S'" ' aJ.-~ııi\'f
güzel bir hareket At1e fr4 ~ .E 

r - "'\ 
Zonguldak zenginlerinden Meh-
met Çelikel bir lise binası 
yaphrılması ıçın 30 bin lira 

teberrü edeceğini bildirdi. 

e B ir milletin büyüklüğünü 
tayin etmek için 
kullanılan bırkaç ölçü 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Zonguldak 21 (A.A.) -Zonguldağın A merika Cumhurreisi M. Roo-
yurtsever zenginlerinden M~hmed Çe- sevelt'in anası basit bir sey-
likel vilayete bir istida vererek 30 bin li-
ra ile bir lise binası yapıp teberrü ede- ya.~ gibi ~erikadan A vrupa~a geldi ve 
ceğini bildirmiş ve Kültür Bakanlığınca mutenel~.l{lre~ epey uzun bır seyahat 
Zoguldakta bir lise açılmasına delalet e- yaptı. Bır rı:udd~~ F~ansada olurdu, son-

d ·1 · · · t · yapın ·k ı"ste.J:gıw· .ra memleketme dondu. Madm Sara Roose. 
ı mesını rıca e mış ve a uı , . . . . . . 

1. b" · · · · temı'ştı'ı Vı"la"yetı· velt ın A\·rupad.a, tercıh edıp ıkametını 
ıse ınası ıçm pro3e ıs . - • · · ı· ·ht' k şı·ddetı·dı·r Ku··1 uzattığı memleketlerin başında gelen 
mızın ıseye ı ıyacı -ço ı . -
tür Bakanlığının gösterilen fedakarlığı yer Fransadır. 
takdir ederek lise açılmasını kabul ede- Dönüşün~e, :apura binerken_ bazı Fran-

V • k tl ·· "d ı sız gazetecılerı bu kadının ıntıbalarıru 
cegı uvve e umı o unuyor. 

öğrenmek istemiş, kendisine müracaat 

İtalyan bahriyelileri 
Tunusta bir 

hadise çıkardılar 

etmişler ve ondan, Fransada. siyasi ol
sun, içtimai olsun en ziyade nazarı dik
katini hangi hadisenin çektiğini ve neyi 
beğendiğini sormuşlar. Madm Sara Roo
sevelt'in cevabı şudur: 

cİnsan bir yabancı memlekete ayak 
bastığı zaman o memleketin halk.ile ara-

Bir kişi öldiirüldü, 10 sında tuhaf bir alaka, manevi bir rabıta 

ı d teessüs ediyor. Nitekim ben de Parise ilk 
talyan askeri tevkif edil i defa ayak bastığım zaman, sokakta iki 
Tunus, 21 (A.A) - Birkaç gündenberi küçük çocuk gördüm ki hararetli bir roü-

limanda bulunan A.merico Vespucci ve nakaşaya koyulınuşlardı. Münakaşayı 

Colombo adındaki iki İtalya mekteb ge- yumruk yumruğa bir kavga takib etti. 
misi mürettebatından elli kişi karaya çı-

1 
Bu sırada çocuklardan biri bana çarptı. 

karak _ italianô di Tunis • fa~ist aleyh-

1 

Tabii dikkat etmiyerek. Sonra döndü. 
tarı gazete idarehanesint:ı bultı~.d~ğu bi- baktı ve başında taşıdığı kasketi derhal 
naya ansızın hücum etmışler, butun mo- çıkararak: 

bilyaları parçalamışlar ve nihayet ken- cAffedersiniz!> dedi. 
disini müdafaa etmek istiyen ve- elinde İçtimai ve medeni ha} atında bu sevi· 
bir tabanca bulunan sekreteri kurşunla yeye yükselmiş bir millet için, benden, 
yere devirmişlerdir. Mütecavizlerden bir söylenecek artık ne istersiniz?> 
tayfa yere düşmüş ve ağır surett~ yara- * 
lanmıştır. Polis 10 kişi tevkif etmi~tir. Bugünkü Çin. - Japon harb: başlar baş-

Bu hadiseler üzerine halk ce-phesi men- lamaz Japonlar gibi Çinliler de Japon
subları hadisesiz cereyan eden nümayiş- ların asker sevk merkezlerini havadan 
ler tertib eylemişlerdir. bombardıman etmeye başlamışlardı. Ba· 

Paris 21 (A.A.) - Tunusta İtalyan zılannda mı;vaffak oldular, bazılarında 
bahriyelileri tarafından vukua gelen ha- olamadılar. Çinlilerin bilhas.:;a müessir 
dise münasebetiyle Matin gazetesi diyor oldukları hava hücumları, Formoz ada
ki: sına yaptıkları baskınlardır. Bu adadaki 

Sekiz kişi tevkif edilmiştir, bunların tayyare meydanları, bu akınlardan çok 
arasında iki bahriye zabit namzedi var-1 zarar gördüler ve altmıştan fa2la Japon 
dır. Hemen adli tahkikata ba~lanılmış- tayyaresi harab oldu. 
tır. İşte tasmim ve tasavvur olduğu daha Formoz askeri valisi, önüne geçemedi
şimdiden beyan edilebilir. Suikasd dola- ği Çin akınlarının netayicinden kendisi
yısile şehirde vukua gelen galeyan pek ni mes'ul saydı ve Harakiri yaptı. Yani 
fazladır. Mekteb gemileri zabitleri şere- kendi hayatına nihayet vermekle kendi
fine tertib edilmiş olan kabul resmi geri sine en büyük maddi \'e manevi müca-
bırakılmışti.r. zatı gene kendisi tertib etmiş oldu. 

Sonbahar 
Manevraları 
İzmir, 2 1 (Hususi) - Sonbahar ma

nevralarının hazırlıkları ilerlemiştir. 
Yakında kU\·vetler tecemmü sahasına 

hareket edeceklerdir. Manevralardan 
sonra büyük geçit resmi İn ovasın -
da yapılacaktır. _........;. ____ _ 

* İlk bakışta birbirile hiçbir münasebeti 

O•• ı·· - h • t• • Masargk'in Um pa 3Slfla JSIDe 101 C . .
1 

Güreşçiler .. d f d 12 d enaze merasımı Bugün geliyorlar m U a aa e en yaşın a Prag 21 (Hususi)_ - Çekoslovakya- İz~ir, 21 (~us~si) - Balk.~n güreş 

yok gibi görünen bu iki vak'a, iki ayrı 
milletin müşterek karakterlc::rinden der 
ğan iki tezahürü ifade etmektedir. Biri, 
en buhranlı gibi görünen bir vaziyette 
medeni terbiyeyi kaybetmemek gibi bir 
meziyete, ötE:ki de, mes'uliyctten sıyrıl

ma imkanı mevcud olduğu zamanda dahi 
bundan kaçınmayı şin saym&nın bir iti
yad haline gelmiş olmasındaki yüksek. 
ifadeye işaret ediyor. Milletlerin büyük
lüğü ve yüksekliği, bu ve buna benzer 
vasıfların kütle arasında yapılabilıne 

derecelerile münasib olarak ölçülür. 

nın kurtarıcısı ve Bırinci Cumhurreisi şampıyonasına ıştırak eden T.urk, Yu-

kahra m an bı•r ko••yıu•• kızı ~a.saryk'in cenaze r:ıe~asimi büyük bir gos_ıav ve ~unan güreşçileri Istanbula 

Bu nisbet mebsutan mütenasib ise va
ziyet o milletin lehindedir. Değilse, adam 
olmasına daha pek çok zaman ister. 

ıhtışam1a ve umumı bır matem havası haıeket ettılc_r_. _ _ _ _ _ 
Selim Ragıp Emeç 

içinde yapılmıştır. 
İzmir, 21 fliususi) - Milasın Bur ı n:ıücadele ile ~smetini k~v~eti kesilin Müteveffanın nftşı eski Bohemya 

nak köyünde yürekler acısı bir cinayet c:ıye kadar mudafaa etmıştır. krallarının şatosundan Wlson istasvo _ 
olmuştur. Köyünde koyun otlatarak ge Kudurmuş olan Süleyman kötü mak nuna nakledilmiştir. Oradan hususi bir 
çinen 12 yaşındaki küçük Zehra ken - sadına muva~a~. 01a::1a!.ınc; kahraman tren tabutu, Lany'ye götürecek, naşı o-

. . . . .. .. kızı odunla oldurmuştur. Zavallı Zeh rada muvakkaten Madam Garrigue .Ma 
dısıne vahşıyane hısle tecavuz eden Su ra bütün köylünün gözyaşları arasında saryk'in yanına defnedilmiştir. 
leymanla yarım saat devam ··eden bir toprağa bırakılmıştır. Cenaze merasiminde hazır bulun _ 

287 doktorumuz birer 
derece terfi etti 

Ankara 21 (Hususi) - Sıhha ~ ve İçtimai I suf İzzettin, Çorumdan İsmall Memduh, A
Mua venet Vekllleti, yeni teşkilat kanunu - danadan Tevfik, Cerrahpaşadan Rüştü, Bah
nun tatbiki esnasında teşkilata ooı~lı taba- ri İsmet, İstanbul belediye kimyahanesln • 
bet ve şuabatma mensup olanlar! sınıflara den İsmail Muhlis. 
ayırmış, bu arada bir çok memurlarını ter - Hasekiden Ahmet Şükrü, Nazmı, Esad, 
fi ettirmişti. Ali Rıdvan, Avni, Nazmi, Aziz, Naci Kazım, 

mak üzere Praga bir milyondan fazla 
adam gelmiştir. 

Havada 160 tayyare uçuyordu. 
Masaryk'in tabutu önünden 600 bin 

kişi geçmiştir. 

Maarif Müdürleri arasmda 
Ankara 21 (Hususi) - Bitlis Maa

rif Müdürlüğüne Hakari Maarif Mü
dürü Nureddin, Manisa Maarif Mü -
dürlüğüne İzmir Maarif Müdür mua -
vini Rauf, Seyhan Maarif Müdürlü -
ğüne Kırklareli Maarif Müdürü Ekrem 
tayin edilınişlerdir. 

Vekiı.let, hususi idare ve Belediyeler büt - Mehmet Ali, Ali Şükrü, Şükrü Hazım, Zey -
çesinden maaş alan hastanelerdeki nıi.ıte - nehkamllden Ahmet E:,üp, Darülacezeden 
hassıs tabiblerlnl bazı sebepler dolayı::;ile an- Sallh Bekir, İstanbul Belediye sıhhat :nü -
cak şimdi kıdem ve ehliyet itibarile sınıfla- dürü Osman Said, Müfettiş Şükrü Kamu, 
ra ayırmış, bunları terfi ettirmiştir. Terfi e- komisyondan Hamid, Süleyman Şükrü, Ha- Seylıan Posta Müdür Muavinliği 
den 287 doktorumuzun adlarmı sırasile bil- san Osman, verem dispanserinden Mustafa, 
diriyorum: emrazı zührevlye teşkllftt müdürü Zihni Ga- Ankara, 21 (Hususi) - Seyhan pos-

İzmlrden Nuri, Fuad, Hasan Yusuf, An - lib, Müfettiş Mehmet Rüştü, emrazı zühre - .ta müdür muavinliğine umum m üdür -
tepten Rlfat Hamdi, Afyondan Recep Şe - v.iye hasanesinden Naci, Nureddin, Beyoğ • lük hukuk müşaviri Hamid tayin e • 

tık, Antalyadan Hayri, Bursadan Ekrem, Yıı- (Devamı 8 inci sayfada) ,dilmiştir. 

Muhtaç çiftçilere arazi 
Ankara, 21 (Hususi) - Şark mıntaka

larındaki çiftçilere tevzi erulecek araziye 
aid hükmün İstanbul vilayeti hududu 
içinde de tatbiki kararlaşmıştır. 

Seyid Rızanın 
isticvabı bitti 

Elaziz 21 (Hususi) - Seyid Rızanın 
isticvabı sona ermiştir. İstinabe sure -
tile bazı kimselerin malfunatlarına mü 
racaat edilmiştir. 

Halen toprak davaları güden Seyid 
Rıza hapishane müdürlüğüne müracaat 

Londra 21 (Hususi) - Şimali İspanya- ederek arazisinin müdahalelerden kur-

ispanya sahillerinde 
Yeni bir deniz 
M11harebesi oldu 

da Khihon açıklarında bugün bir deniz 
tanımasını istemiştir. 

muharebesi olmu~tur: . . . Sergerde karısı Besiyi bir türlü unu-
Frankoculara aıd ık.i denız tayyaresı- t ktadır s . "d R . 1 t 

. d .... ··1d··~·· 1 b ·ı kt di amarna . eyı ıza cvve ce es· 
nın uş~r~ ugu. w ıa _er ~-erı rr;! e r. lirn olmak istediğini, fakat karısımn 
Resmı bır teblig, bır hukumeı tayyare- bu a ma · ld w 1 ·· 1 k 

sinin de hasara uğradığını bilrurmektedir. t d~ nı 0 ugunu ısrara soy eme -

Cephelerde 
e ır. 

Londra 21 (Hususi) - Frankocular şi- Fransada 435,000 gizli 
silah~ı komünist varmış 

mal cephesinde hükUınet hattını yarma
ğa muvaffak olmuşlardır. 

Fakat diğer taraftan hükumetçilerin Faris (Hususi) - Burada çıkan La 
de Madrid cephesinde muvaffakiyet ka- Liberte gazetesinin verdiği malUmata 
zandıklan bildirilmektedir. göre 1 Eylı11 tarihinde bütün Fransada 

İtalyan yaralılan 435,000 gizli silahlı komünist mevcut· 
Londra 21 (Hususi) - Frankocularla tu. Bunlar ilk işarette silahlarını ala -

birlikte harbeden İtalyan gönülllülerin- rak gösterilen mevkie hareket etmeğe 
den 350 yaralı bugün Napoliye gelmiştir. müheyya bir vaziye ttedir ler. 
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istanbulda har yıl 320 bin kilo 
Kayseri pastırması yeniyor 

Bu rakama Erzurumdan ve başka yerlerden gelenlerle 
. Jstanbulda yapılan pashrmalar dahil değil 

SON POSTA 

ITürk - Alman ticaret 
anlaşmasının esasları 

Sahte dolarlar icra Vekilleri Hey'etine sevk olunan anlaşmada hangi' 
5 ve 10 dolarlık sahte maddelerden ne kadar ihraç edeceğimiz yazıh bulunyorı 
Amerikan paraları çıktı l5 EylUJden ttıbaren mer'lyete ııltecek o- lık kendir, l milyon marklık barsak Tesaıre,. 
ı;ı.,.,. 

10 
. lan Türk - Alman ticaret anlaşması İcra 106 bin mıırklık balmumu ı mllyon marklıl 

~ ve d.ol~lık ~erikaıı para- Veklllcrl Hey'ettne sevtedilmlştir. Bu anlaş- palamut, 4 milyon 800 bbt marltl.ık buğdaYı 
~annın sahtelennın tedavule çıkarıldı - nıa resmi gazete ile neşredllmlyeoektır. Yal. 2 milyon marklık arpa, 286 bln marklık dariı1 
gı anlaşılmış, keyfiyet her tarafa ta - nız Ticaret Odalarında kayıdlı tacirlere, mü- ı milyon marklık burçnk, 300 bln mıırklık 
mim edilmiştir. Sahte paraların arala - lıanncaatıabnnllddlrlla ofis fubclerl ve Ticaret Oda- kuşyemi, 541 bln marklık yün halı 105 bin 

da 1934 ·h nca ecektir. Bu anlaşmanın müte- " .. • 
rın tarı ve (B. 50231648 A) addlt merbutatı da vardır. Anla~ma müdde· marklık kurklu derller, 361 bln marklık pa-
ve (B. 61202505 A) numaralarını ta • u 15 EylOJ 1937 den 31 Ağustos l!r'...S e ka _ ınuk kfisbesl, 33 bin marklık zeytinyağı, 300 
şıyanlar da vardır. aıırdır. Her 1k1 taraf anlaşmayı 31 Ağustos bin mar~lık nohut, 91 bin mnrklık ırnru kaY· 

Bu parala geçenlerde muhteilf li· 1938 tarlhlnden 1t1ba;en bir sene daha tem- sı,~~o :ın ır:1arklık k~pek, 5000 marklı:t man 
n1 d 1aşa b. dit etmeyi fsteytp fstemed!klerlnl birblrle _ ye • m yon 53 bın marklık antımuan. 

ma. arı o n ır seyyah vapurun - rlne 1938 mayısı zarfında bildl kl '"dlr 2 milyon marklık krom. 
daki seyyahlar t.arafından Cebelütta - İki tarnf anlaşmayı temdit eder r~:~; ~enİ Bu listeye dahil olmıyan Tilrk malları Al· 
rık ve Port - Saıd şehirlerinde piyasa- bir metin üzerinde mutabık kalırlarsa, an· manyaya kontenjansız olarak gtrebllecek -
ya sürülmüştür. Paraların sahtelikle _ 1nşma, her defasında birer sene müddetle ka tir. 
ri Üzerlerindeki Amerika reisicumhuru bili temdit olacaktır. Bu llste"dekl n_isbetıer Alman mukabil ih
Linkolene aid resm· dah k nk Eski anlaşmada mevcut iki ay müddetle racatile mutenasıp olarak arttırılıp eksilt! • 

• v ın a oyu re - fesih hakkı ve bunun bilhassa ihracat mev - lebilecektlr. 
lı ve burnunun sag tarafının daha u - s.lmimlzde tatbik edllmeslnin tevlld edeblle- Almanya yeni G. İ. R. knrnrnameslnln i• 
zun olmasından, kenarlarındakı re - c.eğl mahzurlar bu suretle ortadan knldmJ- kinci maddesi şümulüne giren memleketler 
simlerin de vazıh olmamasından anla- mış bulunmaktadır. arasında bulunduğundan her nevi Alınan 
şılrnaktadır. Almanyanın Türklyeye yapabileceği lh - malı Türkiyeye kontenjansız olarak gire • 

racat nlsbetlnde, Türklyeden de Almanyaya bilmektedir. 
Sahte yüz liralık Türk malı llıraç e~ecektır. Türkiye 1dhalfıt listesine, yumurta da 

E 
. • . Almanyanın Turkiyeye, anlaşma devresi ~00.000 kental olarak illıve olunmuştur. ŞiJll-

skı lmlŞ ::~nda ihraç edebileceği Alınan malı kıy- diye kndnr, Almanya, bir haftadan taz1n %11• 

Bir kaç gün evvel Şebinkarabisaılı mnııa:ıe=:un• k mütenazır olarak Türkiye mana alt bayat yumurta nlsbetınln yiııde on 
Ram.az dl b. - • 111 onten}uı tesblt olunmuştur: beşi geçmemesini şart koşmakta idiler. BO 

an a ı ır tuccarın Sultanha - 11 milyon marklık tütün, 8,5 milyon mark nlsbet yeni aııl~ma la. üzd kı ita çıka • 
. . . . mamında bir mağazada aldığı eşyaya Jık ilzfim, l,5 mll.von marklık incir, 12.5 mll· rılmış 've bir haftada~ bl~ a : ka~ar 7.ıuna-

Ka31seride kapatılan pastırma ımalcithanelennden bın . mukabil verdiği bir yüz liraltğ:n sahte yon marklık fındık, 106,000 marklık badem, na ait olan yumurtalar smı~ı da UAve edil· 
Sıhhiye Vekaletinin Kayseride asri )arak her sene Kayseriden Istanbula olduğu anlaşılarak yakalandığını ''e ~ :nyon marklık pamuk, 1 milyon marklık mlşt.ır. 

bir mezbaha yapılıncaya kadar pastır- dört bin çuval pastırma gelmekte, her tahkikat yapılmakta olduğunu yazmtş· m~r~~~e1:ı~r~ı~~;o~u~o ıbl~ı~~~kl~o Y~in d B~ ~nlaşma~ın diğer kısımları cjıı. aıeıu; 
ma ve suçuk irnalfttını yasak etmiş ol- çuvalın içinde seksen kilo pastırn:a bu- tık. 4 milyon 800 hm marklık Uftik, 79.000 mar~~ b~~ir~~:~~~~r.Turkofls ve Ticaret odalarınc 
duğunu dün yazmıştık. Bunların sıh - lunmaktadır. Bu pastırmaları nihayet Yapılan tahkikat .sonunda bu salı- _. --------_...,-...-:.,... 
hate n:ıuzır olduğu tahakkuk et~ikten 3 : 4 komisyoncu lstanbula getirerek te yüz liralığın yeni olmayıp bir kaç Polisle: Müte/errih: 
sonra Istanbulda mevcut Kaysen pas- dagıtmaktadır. . sene evvel piyasada görülen sahte yüz 
tırma ve suçu.klan için ne düşünüldü - Erzuruından her sene Istanbul pi- liralıklardan olduğu ve o zaman ele 
ğünü öğrenmek üzere müracaat ettiği- yasasına getirilen pastırma.lıırın ye - geçmemiş ve piyasada kalmış bulun -
miz İstanbul sıhhat işleri müdürü Ali kiınu azami bin çuval kadardır. Kay - duğu anlaşılmış, Ramazan serbest bı-

Bir çocuk ağaçtan diiftü İ . 
~ dairesi reisi gehyor 

Be.şiktaşta Kılıçali mahallesinde o- . 

Rıza şunları söylemiştir: :seride pastırma yapan 15 - 16 imalfıt· rakılrnıştır. 

turan altı yaşında Hüseyin· isminde bir . Iş dairesi reisi Enis Behiç yakın~a 
çocuk, Yıldız caddesinde Agahın bah _ Istanbula gelecek, iş alan ve verenlerın 
çesinde ağaca çıkmış, :müvazenesini vaki şikayetlerile yakından alakadnr o
kaybederek yere yuvarlanmıştır. Muh lncaktır. Enis Behiç üçüncü mıntnkada 
telif yerlerinden ağır surette yaralanan tetkikler ve teftişler yapacaktır. 

c- Bu haberi gazetelerde okudum. pane mevcuttur. Hükiımet geçen sene ----------
Bize henüz bir tebliğat yapılmadığı i- Kayseride asri şekilde bir mezbaha ya Erdün Emirinin 

Hüseyin hastaneye kaldırılmıştır. Faik Kurdoğlu Ankara ya gidiyor 

Bir operatör otomobilile ç~uğa İktısat Vekaleti Müsteşarı Faik Kurd 

çin kat'i bir şey bilmiyorum. Ynlmz pılmasını istemişti. Fakat mezbahanm 
öyle anlaşılıy~r ki ~astırmalann _satıl- inşası için lazım olan para temin olu· AtatÜrke 
ması yasak edılmemış, ~cak. yen~ m~z .namadığından mezbaha bir türlü ya -
baha yapılıncaya kadar ımalı rnenedıl- pılamamaktadır. Kayserideki pastır • Hediyeleri 
miştir. Bu itibarla halen piyasada mev- ma imalathanelerinin kapatıldığına da· 

çarph oğlu dün Türkofise giderek meşgul ol· 
Gureba hastenesi doktorlarından o· muş, İktısat Vekili Cc1al Bayarla görüş 

peratör Suad hususi otomobili ile Şeb- müştür. Faik Kurdoğlu cuma akşam> 
remini tramvay caddesinden geçerken Ankaraya gidecektir. 

cut pastırmaların gayri sıhhi görüle - ir İstanbul piyasasına henüz bir haber 
rek toplatılması mevzuubahsol~.»? gelmemiştir. 

lsf:ınbuJda ne .kadar pastı~ yenıy?~. Kayseriden pastırmaların külliyetli 
Istanbula en fazla Kaysenden, bıla- miktarda istanbula nakil işleri Eyllıl 

hare Erzurum dan pastırma gelmekte - b. d . tind b 1 b · kaç ay devam 
dir. Diğer vilayetlerde yapılan pastır- ~ aı e e aş ar, ır 
malar et fiatlarının fazlalığı ve daha e er. . . 
bazı sebeplerden dolayı pahalıya mal Halen pastırmanın Istanbul pıyasa-
4llduğund.an istanbula getirilemernek _ sında toptan kilosu 60 kuruştan satıl -
tedir. maktadır. Bir iki ay zarlında yeni mah· 

Esasen piyasada Kayseri pastırma· ;ml piyasaya bol miktarda arzedile~e • 
sı mevcut oldukça diğer pastırmaların ğinden fiatların 45 kuruşa kadar duş -
satılması çok güçleşmektedir. Vasati o· mesi muhtemeldir. 

~. -------,,___.._ 

lr ak müzesi müdürünün 
şehrimizdeki tetkikatı 

Şehrımizde bulunan Irak müzesi j 
müdürü Şerif Yusuf, kendisine refakat 
eden İstanbul Müzeler miman Kemal 
Altan ile beraber İstanbul müze ve ca· 
mileri üzennde etüd yapmağa baş~a -
mıştır. 

Bu tetkikat iki ay devam e· 
decektir. Müdür Şerif Yusuf ay· 
ni zamanda Tarıh Sergisinde teş -
hir edılmek üzere Sümerlere ait 3 va· 
zo getirmiştir. Tetkikatı sona erince 
bu vazoları tekrar alarak memleketine 
dönecektir. Müzeler umum müdürlü -
ğünde kendisine ayrılan da1rede me -
saisinc devam eden Şerif Yusuf ken -
disi ile görüşen bir rnuharririmize tet
kikatı etrafında şunlan söylemiştir: 

c- Sümer medeniyeti üç devir ya· 
şamıştır. Bu devir1erden ilki Elübeyt, 
ikincisi Varka, Uçüncüsü Cemdetna -
sar'dır. Bu üç devre ait üç vazoyu ta-

. . .,. 

rih sergisinde teşhir edilmek üzere bu- {rak müzesi müdürü Şerif Yustıf 

Şarki Erdün Emiri Altes Abdullah ta· 
rafından Reisicumhur Atatürke takdim 
edilmek üzere gönderilen hediyeler şeh
rimize gelmiş ve dün akşam Dolmabahçe 
sarayında Atatürke arzedilmiştir. Bun
lar iki nadide !ran seccadesile kabartma 
resimlerle süslü altın tepsidir. Kabartma 
işlemeli bir &ltın kutu da Atatiirkün ma
nevi çocuğu ttlküye hediye edilmiştir. 
Kutunun kapağına dokununca içinden 
bir kuş yavrusu çıkarak ötmektedir. 

8 yaşında Niyazi adında bir çocuğa çar 
parak yaralanmasına sebebiyet ver - Ecnebi mehafilde: 
rniştir. 

. Bir çocuğa otobüs çarpb Çin Maslahatgüzan 
Dün Eminönünde 12 yaşlarında Şa- Ahiren ispanya maslahtgüzarlığına ta

bana otobüs çarpmış, yaralı Cerrahpa- yin edilmiş olan Çinin Türkiyedeki rnas
şa hastanesine kaldınlmı~tır. lahatgüzarı Hsiao, vPni ,...,,..n'\uriyP i ba
Köpriide bir ihtiyarı otomobil çiğnedi şına gitmek üzere şehirizden hareket pt• 

55 yaşlarında Hayım isminde biri - miştir. .,. 
pe dün Köprüden geçerken, bir oto ... . ............................................ .. 

mobil çarpmış ve ihtiyarı başından a • TÜRK SiNEMASI 
Frank azıcık yükıeldi 

Evv lki k d b d~ ğır surette yaralamıştır. Yaralı derhal Sinema mevsimi başladı. Birinci vizyon 

Ticaret işleri: 

e ıu şam Lon ra orsasın ~ı Balat Musevi hastanesine kaldırılmış- 1d rı 
bir İngiliz lirası mukabili 146,5 8 ola- t bütün sinemalar halka kapılarını açtı a 
rak k ır. lıalde Türk Sinemasının hfıla sesi çıkIJ11lil111-

apanan frank, dün sabah gene ay· sı bizi merakta bıraktı. Tahkik ettik ve M ' 
ni borsada bir İngiliz lirası mukabili Tercümanların yeni roıetleri rendik ki, Türk sineması müdfırlyeU bu s~ 
146,50 olarak açılmış, 146,37 oıarak Belediye Turizm Direktörlüğü t~ ne sinemaya tamamile yeni ~ır tekli'.. Y\, 
kapanmıştır. Şu hale göre, frank cüz'i .. . . bir hayat vermeye: Halka büyuk bir surJ>r 

cumanlaı:_a yenı şekılde rozetl~r .~ap:ı- yapmaya karar Yermiş, sinemayı baştan a -
bir tereffü göstermiş olmaktadır. rarak dagıtmıştır. Bu rozctlenn uzerın ,nc;ı yenilemiş ve zaten ferah olan ıç ııaıonıı. 

Evvelk!. ak§arn 13,35 lirndl kapan - de Kızkulesinin ve bir se.yyab vapuru- dış antreyi de ilave ederek tam modern bir 
mış olan Unitürk de, dün sabah Istan- nun resimleri vardır ve Istanbul Dil - ~ekllde, büfesile yeni mefruşaUle en y~tse~ 
bul borsasında 13, 1 O lirada açılmış, maç kelimesi yazılıdır. ve kibar halka layık, hcrkesı:ı serbest, z.ır 1 
13,40 liradan muamele göımi.iş ve ka- --· ·-------·-- -·-- bir hol vücuda getirmiş, her sene olduğtı g • 
parunıştll', ERTOORUL SADi TEK bl, s\iküt ve ciddlyeUe çalışmış. Keza filnıl~~ 

Bu gece ı1nl de yüksek ve nezih halkın tercih ettiı; 
Emirgan ortamektebınde yalnız (Bnynknda) da yıldızlnr tarafından oynanmış mevzulardan 

erkek talebe okuyacak (AMAN HANIM SUS ) lntıhap etmiş ve başka sürprizler de bnzır -
ıamaktndır. 

Emirganda mevcud orta mektebin kız ve ( K 1 L l B 1 K ) Demek ki, Türk sineması bu sene sıuenıa· 
talebeleri Kandilliye nakledılmiş, mek- Cumartesi (BÜYÜKDE- ıar arnsındnkl rekabeti çok clddl surette Jcn• 
tcb yalnız erkek çocuklara tahsis edil- RE) ail · tiyatrosunda {lhyarak bize en son, 1aknt. en teınlz, en rno 
miştir. dern olarak knpılarını açaca~. 

1937-38 senesının en gözde 
s:nema yıldın 

BOBEBT TA'YLOR 
ve 

Dedikodulu aşk maceraları 
bütün dünya gazetelerini 

dolduran sevgilisi 

BARBARA STAN VIK 
tarafından nefis bir surette 

yaratılan bOyOk 

AŞK - SAADET - iNCELiK ve 

GÜZELLİK ŞAHESERi 

NAMUS BORCU 
( Fransızca sözlü ) 

BU AKŞAM 
MELEK SINEMASININ 
beyaz perdesine şeref verecektir. 

ray.a get~rdi~. ~-rakta Sümer eserleri ü kik .!lmek üzere ayrıldım. Irak ve Su· 
zcrınde uç buyuk hafrıyat yapı!makta· riyedcki tetkikatımı bitirdim. Türk 
drr. Bunlardan birisi Alman1ar tara - tarzı · narisini tetkik ettikten sonra 
fından Varkada, ~iğe~~ :?-m:ri.~lılar ta M1sıı a gideceğım. Bu yedi tarzı mima
rafından Tepcgoı da, ~ç-~nc~su ıse Irak ı iden bırinciliği Türk tarzı mimarisi 
müzesi tarafından Sulusye de Selçuki ve ikinciligı" Mısır tarzı mimarisi al - Numaralı biletler aablmaktadır. Tele fon : 40868 

\ ' eserleri üzerinde yapı ıvor. maktadır. ~-•••••••••~ 
Tctkikatımı Turk ve isiam eserleri mü. lıak Müzesi Basil Asur Geldan e- ,;iiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ:iiiiİİİİİİİİİİİİİİİm•••••••••••••••••••••••••••••••••••~ı. 

zesine de teşmil edC'ceğim. Burada mev- seılcri bakımından e~ zenğin bir mü- Meşhur Rus muharriri p u ş K i N' in ölmez eseri Cuma akşamı 
cut bazı eserler Iraktan getirilmi;ıtir. zedir. İstanbul müzeleri ise Romen, Yu ç A K 1 z 1 • p E K 9 İslam tarzı m"maıisi yedı manzara nan eserleri bakımından bizim müze- M A ı t 
nrzetmektedir. Her tarzın yapı~ışı ay - mıze tefevvuk ctmckted.r. Bumda ge- e 
rıdır. Bunlar İspanya, Mısır, Surıyc, ı ek muzelerdcki mevcut asarı atika -

Irak. Türk, fran, Hind tarzı .nimarile-, dan \ (' gerek kütüphanelerde bulunan Pi ER RE BLANCHARD - MADELEINE OZERAY - MARGUERITE MORENO - ANDRE LUGUET 
ridir ıkıymetlı eserlerden çok zıı.:ıde istifa -

Mcmıcketimd(:n bu yedi şekli tct - de etmekte) im.» 
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Her taraf ta mektep 
yapma faaliyeti var 

1 
Yakacak buhranı \ 

Su §ehrinde ve Adapaza
rında odun sıkınbsı 

çekiliyor 

Van gölündeki motör 
kazası nasıl oldu? 

Kayserinin Muncusun ıtaylülerl büyük tilmektedir. Siyah kehriba madeni de bti. 
bir gayret sarfile ve elbirllğlle çalıjarak radadır. İptidai bir tarzda köylüler ta • 
köylerinin imarına uğraşmaktadırlar. rafından istihsal edilmektedir. Çam or -
Köylüler nahiye müdürü İbrahim Sü - ınanlatından da senevi 60 bin küsur lira 
merin önaynk olması ile aralarında para varidat temin edilmekte ve bütün şar -
toplamışlar ve diğer köylerimize nümu- kın kerestesi de buradan tedarik olun -
ne olacak çok güzel bir mektep binası maktadır. Bazı mahalleri dağlık, bazı ma
yaptırmışlardır. Gene ayni güzellikte bir halleri de ziraate pek elverişlidir. Dağ -
nahiye hükfunct konağı vücuda getir - lık köyler çok nefis meyva yetiştirirler. 
mişlcrdir. Muncusun köylüleri ile köyün Kaza halkı maarife heveskardır. Bu el • 
nahiye müdürü imar işlerinde elele ver- beti nazarı dikkate alan Maarif Bakan
miş vaziyette çalıştıkları için kısa bir za- lığı burada bir ortamektep tesisine lü
manda bu köy çevresinin biricik mamu- zum görmüş, bu sene kfişadına emir ver
l'esi halinde yükselecektir. Resimde köy- miştir. Kasabada evvelce yapılmış bir 
lünün gayretile yapılan mektep binası çok mebani olduğu gibi yeniçlen imar iş-
görülmektedir. lerine ehemmiyet verilmiştir. Güzel bir 
O/tide yeni bir dispanseri vardır. Malarya ve frengi mü

cadelesi doktor olmadığından geri kal -
Ortamelıtep açılıyor maktadır. İktisadi vaziyet iyidir. Vesaiti 

Suşehrinden yazılıyor: 

Yeni çıkan orman kanunu mucibince 
pazar mahalline odun getirmek yasak e
dilmiştir. Bu yüzden halk oaun sıkıntısı 
çekmekte ve meyva ağaçlarını keserek 
yakacak olarak kullanmaktadır. 

Kazada fasılasız dört beş ay devam e
den kış mevsimi iç.inde dağlardan odun 
nakliyatı yapılmasına imkan yoktur. 
Halk odun ihtiyacını yazdan temin mec .. 
buriyetindedir. Halkın odun sıkıntısına 
bir çare bulunacalı umulmaktadır. 

Adapazarmda 
Adapazarı (Hususi) - Yeni orman ka· 

nununun tatbikinden sonra kazamızda 

odun ve kömür buhranı başgöstermiş
tir. Bir kaç gün evvel §ehre gelen araba
lar yakalanarak içinde bulunan odun ve 
kömürler müsadere edilmiş ve kırk köylü 
mahkemeye verilmiştir. Köylüler mah
kemede beraet etmişlerdir. Kasabada kö
mürün kilosu yedi kuruşa satılmaktadır. 
Halk bu yüzden çok sıkıntı çelanektedir. 

Sındırgıda 

Sındırgı (Hususi) - Sındırgıda köy
lüye ayrı bir mıntaka gösterilmediğinden 
odun ve kömür buhranı başlamıştır. 

Amasya da 
Amasya (Hususi) - Burada odun ve 

kömür buhranı vardır. Pekaz miktarla 
yapılan bir merkep yükü odun 50 kuruş
tur. Kış yaklaştığı için herkesin yaka -
caksız kalacağı endişesi başlamıştır. 

18 yaşında bir genç 
eniştesini öldürdü Olti (Hususi) - Olti doğunun oldukça nakliyenin iptidai şekilde olması iktısadi 

methe değer bir kasabasıdır. Sivri, Nar - işlerde karın azlığına sebep olmaktadır. 
man çaylarının birleşerek Olti çayını teş- Bilhassa kış günlerinde kapanan yollar Adananın Bürü.cek yaylası civann
kil ettiği noktadadır. Kasabanın nüfusu iktisadi bakımdan çok zarar vermekte - daki Şeyhli köyünde bir adam öldü _ 
e500, umumi nüfusu 49600 dür. Dört na- dir. Kasabanın başlıca varidatını hay - rülmüştür. Katil, maktul birbirlerine 
hiyesi 184 parça köyü vardır. Burada bir vanat ihracı teşkil eder, damızlık en iyi akrabadır. Katil, Şeyhli köyünden Os
çok maden vardır. Bunlann bazıları ma- hayvan burada ye~lr. Kömürlü nahi - ma:ı .çavuşu~ torunu, maktul de eniş
den arama enstitüsü tarafından tetkik c- ye.sinde bir kaya tuzu madeni vardır. Bu tcsıdır. Yanı maktul katilin halasının 
dilmiştir. Faal kömür madeni vardır, işle- havalinin tu:z: ihtiyacını temin eder. :kocasıdır. Osman çavuşun ölmesiyle 

---.-------- bu ilcisi arasında miras taksimi müna-

H 1 k 1 • f ı • t • zaası zuhur etmiştir. Bu münazaa u _ a ev erı aa ıye 1 zun müddcttenberi devam edermis. Ni 
hayet bir asma veyahut bir bağ t~ksi-
mindcn ~ık~_n _ mün~zaa dayağa kadar 
varmış. Öldurulen Ismail çavuş henüz 
yaşı ~~ç~ o~'.111 katil Mustafayi bır gün 
çok dovm~ştur. Bundan müteessir olan 
Mustafa, Ismail çavuşa ağır kin besle
miş ve takibine düşmüştür. Nihayet 
geçen cuma günü gündüz vakti Bürü
cekten Şeyhli köyüne gitmekte olan İs
mail çavuş Çaşak dersei üzerindeki 

Van götünde batan 

Bitlis (Huswd) - Van gölünde battığı 
bildirilen Erek motörünün batışı hakkın
da mahallinde yaptığım tahkikatı bildi -
riyorum: 

Erek motörüne altını§ beş ton tuz yük
lenerek, yanma da otuz beı ton tuz yüklü 
Karataş gemisi verilerek, Vana gitmek 
üzere, Tatvandan yola çıkarılıyor. Erek 
motörünün teknesi ağaçtandır. Ağaç tek
neli deniz vesaiti bir limanda nihayet iki 
gün boş kalsalar, su kesiminden aşağı 

ağaçlar açılır, motör su almıya başlar • 
mış. Bunun için bütün bu nevi merakibe 
birer tulumba konurmuş. Nitekim Erek 
motöründe de tulumba varmış. Fakat tuz 
rutubetf fazla cazip olduğu için, hususile 
makinesi pek güvenilir halde olmıyan 

Erek motörüne bu kadar fazla hamule 
tahsisi uygun olmazmış. 

Hareketten evvel 
Müteahhidin motör kaptanından işit -

tiğini ileri sürerek anlattığına ve işletme 
idaresi aleyhindeki müracaatine esas 
tuttuğuna göre kaptan bu tehlikeyi göl 
işletme idafesine rapor halinde bildirmiş
tir. Fakat idarece raporu nazarı dikkate 
alınmıyarak seferine başlamasında ısrar 
edilmiştir. 

Reşadiye önlerinde 
Tatvandan saat dörtte hareket eden E

rek motörü, hareketinden üç saat kadar 
sonra hamulenin, makinenin cer kuvve
tinden taşkın nisbete çıkması sebebile 
bocalamıya başlıyor. Bu sırada Tatvan 
kazasının Reşadiye nahiyesi açıklarına 

gelmiş bulunmaktadırlar. Müşkülatı ve 
sonunu takdir eden kaptan, vnsıtasını, Re. 
şadiye limanına sokmıya çalışıyor. Fakat 
motör artık tekneyi idare etmekten aciz 
kalmıştır. Manevra yapılırken motörün 
cşaf çivisi> denen pek mühim bir aleti 
kırılıyor ve motör tamamen muattal ka
lıyor. İş bu hale gelince Karataş yelken 
açarak Hem kendini, hem de Erek mo -
törünü kurtannıya çalışıyor. Dalgalar da 
haşinleşmiştir. Gemi yedi saat boş bir 

Erek motöni 

gayret gösteriyor. Akıbeti deği§Ureml
yeceği anlaşılınca motörle irtibatını ke -
si.yor. Motörden sandalla karaya adam çı
karılıyor. Re§adiye merkezi vasıtasile 

vahamet işletme idaresine bildirilerek 
imdat isteniyor .• Tevsik edemediğim bit 
malUnıata bakılırsa işletme idaresi bu 
istimdada muttali olunca derhal ikirıcl 

bir motör çıkarıyorsa da çıkan motör ce
nup kıyılarını takip edeceğine ters isti -
kamet tutturuyor, kaza mahalline, ka • 
zannı vukuundan evvel yetişemiyor. 

Müessif akıbet 
Karataş gemisinin yedi saat süren bey· 

hude mücadelesinden sonra Erek motörü 
mukadder akıbetine doğru hızla süruk
lenmiye başlayınca kaptan ve tayfalar 
motörü terkediyorlar. O da kısa bir müd
det yavaş, yavaş, ondan sonra acul bir 
sukut ile, suları yararak gölün tuzlu ve 
sodalı sularına gömülüyor. 

Zayiat mikdarı 
Zabıta tahkikatına göre insan zayiatı 

yoktur. Gemiciler çok şeyi istihkar ede
rek çalışmışlar ve buna rağmen motörü 
kurtaramamışlarsa da kendilerinden za
yiat vermemişlerdir. Hasar yalnız mad· 
deye inhisar etmiştir ... Gene bu tahkika· 
ta göre motör on dört bin lira kıyme -
tindedir. Sigorta edilmemiştir. İçindeki 
tuz altmış beş bin kilodur. Kilosu beşer 
kuruştan hesap edilirse hamulenin de 
3250 lira kıymetinde olduğu anlaşılır. Şu 
halde bütün zayiat miktarı 17250 liradır. 

Davalar 
İnhisar idaresi nakliyatı, müteahhit 

marifetile icra etmektedir. Müteahhitle 
inhisar idaresi arasında aktedilmiş olan 
mukavelede nakil vesaitinin nev'i ve ma
hiyeti hakkında kayıt yoktur. Bundan is
tifade eden inhisıir idaresi müteahhidi 
mes'ul tanımış, protesto etmiştir. Mü -
teahhit te ayni davayı göl işletme ida -
resi aleyhinde açmıştır. Hakki mes'ul a
dalet kararile tayin olunacaktır. Bakalım 
suçlu kim? Tok 

~=~k~!::u:~~uı:ir~":~:~:: Ceyhan yolunda bir soygunculuk 
- Öyle dayak atmazlar, bövlc atar- Ceyhan (Hususi) - Azizli köyü ile ı 

lar. - Yassıca köyü arasında bir soygunculuk 

Deyip taşımakta olduğu kara mar- vak'ası olmuştur. Vak'anm failleri yaka-ı 
tini ~sma~ çavuşa çevirerek ateş et _ ı~.nmış~:· .. suçlulardan birisi Türk Şük -

Burnova (Hususi) - C. H. P. nahiye içinde 3 aylık bfr program dahilinde her miş, Isrrıail çavuş cansız yere düşmüş- ruye koyunden olup elyevın Adananın 
ocağı burada gençliğe karşı çok himaye- haftanın müsait günlerinde Rize köyle - tür. Katil firar etmişse de köyde ara-~Camili köyünde ve Ali ağanın çiftliğinde 
kir davranmakta, gençliğin tekAmülü rlne gitmiş ve her hafta gezilen bir kaç ma neticesinde sili.hile birlikte yaka- çobanlık yapan Abdürxahman oğlu To • 
içtiınaisi için çalışmaktadır. köyde mevcut bütün hastalıklı köylüler !anarak Bürücek jandarma karakolu _ pal Yusuf, diğeri aslen Pctrübeli olup A-

Gençler de nahiye te§ekkülünün hima- muayene edilmiş. Halkevinin ayırdığı na getirilmiştir. Hadise derhal Pozantı dananın Karaoğlanlı köyünde Zaza Yu
yesinde sık sık müsamereler ve temsil - yardım imkanları dahilinde b 1 ve Karaisalıya haber verilmiş, Kara _ sufun yeğeni Hasan oğlu Cumali olduğu 
ler vererek kendilerine gösterilen alaka- canen 

1
.1• dag- tılınıştır R' unk.~la ~ede- isalı müddeiumumisi ile Jandarma ko- anlaşılmıştır. Suçlular zabıtada verdik -

1
• ld . aç ı . ıze oyenne "d' h l "'fdl ·a ya ayık o uklannı ısbat etmektedirler. mutanı hn ıse ma alline giderek ölü- erı ı a e erın e: 

R 
mevcut hastalıklar içinde tenye, sıtma ve B' ·k· · Ad esimde gençler Canavar piyesini tem - nün gömülmesine müsaade edilmiş, ka ız ı ı.mıc:: ananın kale kapısında 

silden sonra bir arada görülmektedirler. verem fazlaca görülmüştür. Halka bu til Mustafa da Karaisalıva sevkedil - Mehmedın kahvesinde birbirimizle ta -
Rize Halkcvinin köylülere yardımı hastalıklardrtn korunma ve tedavilerine miştir. Öldürülen İsmail Çavuş 60 ya _ ıııştık. EvveIU Mersine gittik ve orada 
Rize (Hususi) - Halkevi köycüler ve ait devamlı nasihatlerde bulunulmuş - şından fazla, Mustafa da 16 inden aşa- kalmadık, Adanaya döndük. Geceyi A • 

sosyal yardım kolları bu yaz devresi tur. ğıdır. dana istasyonu civarında ve bir dut a -

' - Bu kadar senedir edebi
yat hocalığı yapıyorum, an

. larım Hasan Bey ..• 

Bana tavsiye ettiğin 

genç şairin şiirlerini ıözden 

geçirdim.. 

... Heyecanı fazla, tasvirleri 
güzel. .. Fakat her şiirinde ve
zin noksanı göze çarpıyor. 

Hasan Bey - Desene oğ
lanın, pirlikten ziyade bak
kallığa kabiliyeti varı .. 

ğacı altında geçirdik. Sabahleyin çarşı -
dan Yusufun tabancasına be~ mermi al
dıktan sonra kamyonla Ceyhana vardık. 
Ccyhanda da kalmadık ve ayni günde 
trenle Azizli ile Yassıca köyleri arasın -
daki durakta indik. Ve geceyi durağa ya
kın olan köprü altında geçirmeği dü -
şündük. 
" ...................... -.............. -............. ...... 

Maraşta Atatürk amdmm 
diki'ecegi yer 

Maraş (Hususi) - Vali Osman Şahin· 
başın riyasetinde bir komisyon teşkil e
dilmiştir. Atatürk anıdının rekzcdileceği 
yeri tesbit edecek, ve bu işle mes2ul o

lacaktır. 

Cumali Yusuf 

Geceleyin bir arabanın köprüye dol
ru geldiğini gördük. İkimiz de yola çı • 
karak arabacının durmasını ihtar ettik, 
durmadı. Bu;ıun üzerine tabanca çıka • 
rarak beş el arabacıya doğru sıktık. Ara
bacının yaralandığı sesinden anlaşıldı. 

Fakat arabayı dört nala sürerek kaçı -
yordu. Bu sırada arabanın içinden bir 
kişinin yere yuvarlandığını gördük ve 
derhal yahına koşarak yakaladık. Üze -
rinde para aradığımızda cebinden 18 Iıra 
çıktı. Bunu aldık ve herifi geri bıraktık. 
Ve oradan geceleyin uzaklaştık. 

Suçlular İbrahimin cebinden aldıkları 

18 lirayı Adanada harcadıklarını söyle -
mişlerdir. 

Her iki suçlu haklarında yapılan tah • 

ki.kat evrakile birlikte adliyeye gönde • 
rilmişlerdir . 
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8 Sayfa 

Bakırköy kazasını yapan 
şoför tevkif edildi 

Birkaç gün evvel Çekmece - Bakırk~y ı dum .. Besbelli, sahibinin işine yarama
yolunda bir kamyon kazası olmuş ve ha- rı:ıış kı, kaldırıma ~tmış, şu_n~ alayım da 
dise yolculardan Alinin ölümü, diğerle-I zıyan olmasın, dedım, demıştır. 
rinin de aihr surette yaralanmasiyle ne- Yapılcin duruşma neticesinde, l;uçlu 
ücelenmiştf. . ~asanın 1 ay. müddetle ~apsn:ıe ~a~ar ve-

Kamyonun şoförü Koço dün adlıyeye rılerek, tevkıfhaneye gondeıılmıştır. 

ıevkedilmişt.~r. A • • • Kim kimi yaralamış, belli değil 1 
Suçlu şofor hadisede hıçbır kabahati Müddeiumumilik dün karışık bir yara-

olmadığmı iddia etmekte ve hadiseyi lama hadiseşinin tahkikatına el koymuş
fÖyle a~latmaktadır: .. .. . tur. Suçlular Hasan ve Ali isminde, Ha-

- Luleburgazdan -~akı~koyune . gclı- Jiçte Tekirdağ iskelesinde çalı~an iki ar
yorduk, kamyonda muşterı olarak ~:nr_ su- kadastır. Cemal ve Hamdi ismindeki es
bay vardı. Bir de, şoför muavini Ispıro.. kide~beri ihtilaflı oldukları iki kişiyi 
Büyük Çekmeceyi geçtikten sonra, yolda 
birkaç kıptiye rasladık. Kendilerini kam
yona almam için, rica ettiler. Ben de ka
bul ettim, bu suretle Bakırköyüne doğru 
ilerlemeğe başladık. Tam telsiz istasyo
nuna yaklaştığımız sırada, karşıdan iki 
atlı bir arabanın üzerimize doğru gelmek
te olduğunu gördük. Aramızda 5-6 met
re kadar bir mesafe kalmıştı ki, birden
bire hayvanlar ürktü. Araba sola, üstü
müze doğru geliyordu. Çarpışmamak 
için direksiyonu biraz daha sağa kırdım. 
İşte, tam bu anda arka tekerleklerin hen
değe girmesiyle, kamyon sağ tarafa dev
rildi. Ben en ufak bir tedbirsizlik yapma
dun, hadisede suçum yoktur. 
Müddeiumumiliğin talebi üzerine şo-

för Koçonun tevkifine karar verilmiştir. 

Sile sandıkem:ni mahkum oldu • 
Şile sandıkemini Mehmed Tüfekçinin 

ihtilas suçundan, Ağırcezada devam eden 
duruşması dün nihayetlenmıştir. Meh
med, Şileden İstanbul posta idaresine 
gönderilen üç bin liranın, bin lirasını a
larak, yerine ayni eb'atta bir çizgili ka
ğıd koymaktan maznun bulunuyordu. 

1 sene müddetle hapsine, o kadar müd
det te amme hizmetlerinden mahrumi
yetine karar verildi. 

Battaniyeyi çalmamış, almış 1 
Sultanahmed birinci sulh ceza hakimi 

Reşid, davacıya sordu: 
- Anlat bakalım, nasıl oldu hadise? .. 
Davacı Mehmed, hadiseyi şöyle anlattı: 
- Ben, k:ımyonetimle İstanbul - Edir-

ne arasında nakliyat yaparım. Dün, E
dirneden yeni gelmiştim. Demirkapıda 

kamyoneti bıraktım, biraz Herdeki bir 
ahçı dükkanına gittim .. Fakat döndüğüm 
zaman, kamyonun içerisindeki battaniye
min yerind~ yeller estiğini gördüm.. Bu 
sırada şoför muavini hak, bir adamın 
kolundaki battaniye ile uzaklaşmakta ol
duğunu söyledi, hırsızı polis vasıtasiyle 
yakalattık. 

Suçlu Hasan ise, davacının sözlerine 
cevaben: 

- Ben, battaniyeyi çalmak maksadile 
almadım .. Kamyonun yanında yerde bul-
= 

yaralamaktan maznundurlar. Fakat, kim, 
kimi yaralamış?. İşte, hadisenın bu tara
fı şimdilik meçhuldür. Dün ilk tahkikatı 
)apan müddeiumumi muavinlerinden Or
han Köni her iki suçluyu da, 2 inci sor
gu hakimliğine göndermiştir. Fakat, ha
disenin kesbi kat'iyet etmesi için, bazı 

şahidlerin d;nlenilmesine: lüzum vardır. 
Hasan ve Ali, şimdilik gayri mevkuf ola
rak isticvab olunmaktadırlar. 

Liselerde ve orhmekteplerde 
yeniden talebe kaydr~a hs.şlanıyor 
Orta mekteb ve liselerin kayıd müd

deti evvelki gün nihayete ermişti. Fakat 
Maarif Vekaletinden yeni gelen emirde 
hiçbir çocuğun mektebsiz bırakılmaması 
prensip itib~rile kabul edilmiş olduğun
dan talebelerin tamamen mekteblerine 
yerleşinciye kadar kayıd işlerine devam 
edilmesi bildirilmiştir. Kayıd ve kabul 
işlerine yeniden başlanmıştır. 
İstanbul ilkmekteblerinin kayıd ve na

kil işlerine iki gündenberi başlanılmış

tır. Her mektebe bir semt verilmiştir. 

Mekteb nakline teşebbüs edenler semt
lerini değiştirdiklerine dair polisçe mu• 
saddak bir tezkere göstermedikçe bir 
mektebden alınıp diğerine verilmemek
tedir. Kayıd müddeti teşrinievvelin so
nunda nihayete erince her mekteb ken
disine gelen çocuklardan sınıflarını teş

kil edecektir. Fazla gelen talebe ıçın 

mektebin şube ve sınıf açına vaziyeti 
müsaid değilse bu talebeler en yakın 

mekteblere nakledilecektir. Bu sene ilk 
mekteblere fazla talebe tehacümü olaca-
ğı tahmin edildiğinden maarif müdürlü
ğü mekteblerin bir çoğuna yeni sıralar 
dağıtmaktadır. 

Davet 
İstanbulspor klübü başkanlığından: 
Yeni faaliyet senesine girerken çalış

ma programımız etrafında görüşmek ü
zere klübün Çarşıkapı caddesinde yeni 
taşındığı binasında şereflerine tertib edi
len çaya 25 eyllll 937 cumartesi günü saat 
16 da bütün faal sporcu arkadaşların gel-
ıneleri rica olunur. 

---.. " . ,,-~~__...,.,. 

CONUL iSLERi . 
Komşumdan gelen 
Mektup 
cKomşunuz> imzasile mektup ya -

zan bir genç, henüz 21 yaşında oldu -
ğunu söyledikten sonra, şimdiye ka -
dar bir kaç aşk macerası geçirdiğini 
itiraf ediyor. Yazdığına göre, bu ma -
ceralardan sonra, genç kızlara itima
dı kalmamış. Ve ondan sonra da hiç 

bir tesadüfe kalbini kaptumamış. Fa
kat tanıştığı bir genç kız, onun körpe 
kalbinde kök salan itimatsızlığı ku -
rutmuş. Ve sevişmişler .. Kızın ailesi 
izdivaçlarına rıza göstermemiş. Şim
di, seviştiği kızla eskisi gibi görüşe • 
miyorlarmış. Kızla her gün. karşıla -

şıyorlar, hatta mektuplaşıyorlarmış. 
Yalnız kızın bazı hareketlerini, deli -

kanlı kendisine nisbet şekl1nde tefsir 
ediyor, ve fena halde hırslanıyormuş. 
Şimdi bana: 

- Ne yapayım? dedikten sonra ila
ve ediyor: 

- Sakın bana da, sizden çare danı
şan diğer dertlilere söylediğiniz gibi: 
cBir başkasile konuş, onu unutursun!> 
demeyin! 

Kızın, kendisine verilen mektupları 

alışından, ve kendisinde bulunan bir 
resmi. delikanlının muhtelif taleple -
rine rağmen vermeyişinden hclli ki, a
radaki rabıta henüz kırılmış değildir. 
Fakat anlaşılmaktadır ki, genç kız, 

ailesinin muarız bulunduğu bir mü • 
nasebcti istediği kadar ilerive vardır -
maktan çekinmektedir. 
Delikanlıya gelince, 21 yaşında bu

lunduğunu, ve henüz askerliğini yap
madığını söylüyor. Demek ki, kızın 

ailesini, bu münasebete meşru bir ne
tice vermekten çekindiren sebep, de
likanlının henüz hayatını yapmamış 
bulunmasıdır. 

Şu halde, benden çare danışan gen
ce düşen iş, kızını istediği ailenin iti., 
!lladını yıkan sebepleri ortadan kal , 
dırmaktır. 

Eğer kız, sevgisinde hakıkaten sa -
mimi ise, bu delikanlının kendisine 
daha iyi bir vaziyet yapacağı, ve as
kerliğini bitireceği zamana kadar o
nu bekler. 

Değilse, delikanlıya düşen, genç 
kızlara karşı pek genç yaşında besle -
diği itimatsızlığı uyandıran macerala
rının def terine bir isim daha yazıp 

geçmektir! 
TEYZE 

SON POSTA 

HADISIEILER 
KARŞDSBNDA 

Sarı tehlike 
Arkadaşım koluma girdi: 
- Sarı tehlike gün geçtik~e bir kat 

daha büyüyor. 
- Evet! 
Dedim; devam etti: 
- Bir muharrir bunun için btr yazı 

yazmış .. 
- Ne diyor? 
- cSarı tehlike yürüyor, geçtiği yerle-

ri sarartıp soldurarak. .. > diyor. 
- Hakkı var. 
- Bu tehlike bütün dünya için mev-

cut mu acaba? 
- Tabii! 
- Muharrir yazısında, tehlikenin şark-

ta başgösterdiğini ileri sürmüş. 
- Yanlış, bilakis garpta başgösterdi, 

şarka doğru akın yaptı. 

- Sen de tehlikenin bütün dünyayı 

tehdit ettiğine inanıyor musun? 
- İnanıyorum. İnanılmıyacak şey mi? 

Gözümle göıüyorum. 
- Gözünle mi görüyorsun? 
- Tabii gözümle görüyorum, ya sen? 
- Gazetelerde rastgeliyorum. 
- Biraz gözünü aç, san tehlikenin te· 

sirlerini etrafında görürsün! 
- Etrafımda mı, demek tehlike bizim 

memleket için de varit öyle mi? 
- Ne demezsin; tehlike bizim memle

kette öyle müstevli bir şekil aldı ki ö -
nüne geçmek imkanı artık kalmadı. 

- Ya, demek öyle .. 
- Öyle ya! .. 
- Bir şey var; ya benim aklım erme-

di, yahut sen anlatamıyorsun! 
- Ben anlatmasına anlatıyorum, fakat 

senin aklın ermiyorsa ona bir diyeceğim 
yok! 

- Japonyc.nın Çin üzerine yürümesi bi
zim memlekete ne zarar verebilir ki sarı 
tehlikenin bize de zararı dokunduğuna 

kanisin! 
- Ay, sen Japon Çin meselesinden mi 

bahsediyordun? 
- Evet! 
- Bahsettiğin muharririn csarı tehli· 

ke> yazısı da bu mu idi? 
- Evet, ya sen ne zannettindi? 
Yanımı7.dan geçen kadınları göster -

dim. Şık giyinmişlerdi. Yüzleri renk 
renkti, gözleri renk renkti, elbiseleri 
renk renkti. Fakat hepsinin saçları sa -
man sarısına boyanmıştı: 

- Kadınların saçlarına dikkat ettin 
mi? 

- Sarıya. boyanmış. 

- Ben de seni, bu san tehlikeden bah-
sediyorsun; diye dinlemiştim. 

ismet Hulusi 
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• 
iz mir güreşlerinin 

blinçosu 
A 

umu mı 

Türk milli güre§ takı mı lzmir stadında 
İzmir, 21 (Hususi Muhabirimizden) - nanlı Markoyu 14 dakikada tuşla mağ• 

Balkan güreş müsabakaları, siyası, iktı- lub etmiştir. . 
sadi ve kültürel bağlarla birbirine çok 79 kilo: Mersinli Ahmed Kis Yugosla• 
yakın olan üç millet sporcularının tesa- vı sayı hesabile mağlı1b ettikten sonra 
nüdlerini ifade eden engin manasile, tam Kampagis (Yunan) ı 13 dakikada tek ko] 
bir kucaklaşma şeklinde tezahür etmiş- salto ile tuşa düşürmüş ve Balkan şam• 
tir. Neticede güreşçilerimiz, Yugoslav piyonu olmuştur. Bu müsabakada M~r .. 
ve Yunan 8porcularile çetin karşılaşma- sinlinin kuvvetli bir rakibi olduğunu ısı
larında bariz bir tefevvuk göstermişler bat eden Yugoslav, cidden iyi bir muka· 
ve galebeyi hak etmişlerdir. vemet göstermiştir. 
Oyunların blançosunu şöyle çıkarabi- 87 kilo: Güreş ekibinıizin en kuvve~~J 

liriz: elemanı olan Mustafa Balkan güreş mu• 
sabakalarında ancak dört dakika güreşe
rek kendi kilosunun şampiyonu olmuş• 
tur. İlk karşılaşmada Grekakisi (Yunan) 
tuşla yenen Mustafa, ikinci gün bir da· 
kika, 6 saniyede çift salto ile Metzneı 

(Yugoslav) ı da tuşla yenmiştir. izmiı 
halkı bilhassa Mustafayı çok alkışlamış .. 
tır. 

56 kilo: İlk karşılaşmada Kenanla Bi
ris (Yunan) müsavi bir şekilde güreşti
ler. Birçok defalar enternasyonal olan, 
müteaddid beynelmilel müsabakalara ve 
olimpiyadlara iştirak eden bu genç ve 
usta Yunan güreşçisi, rakibine sayı he
sabile. galib gelmiştir. İkinci gün Kenan 
Molyak (Yugoslav) la karşılaşmı~ ve sa-
yı hesabile galib gelmiştir~ Üçüncü gün Ağırda: Çoban Mehmed için Çardi!ı 

(Yunan) fazla üzüntü çektiren bir rakib 
Yunanlı Yugoslavı da sayı hesabile mağ-

olmamıştır. Güreş sporunun aşıkı ola~ lub ederek kendi kilosunda Balkan gam- 'k 
Çardis sırf Yunan güreşçilerini teşvı 

piyonu olmuştur. d ç b 1 
için hala ayrılmadığı minder e o an a 

61 kilo: İlk gün Filip (Yunan) - Anto- adeta bir kucaklaşma yapmış ve bir ko-
noviçle karşılaşmış, Yugoslavyalı güreş- lunu kaptırdığı için tuşla yenilmiştir. 
çi sayı hesabile galib ielmiştir, Yaşar Çoban son güreşini yaptığı Vesiç (Yu· 
(Türk) her ild güreşçiyi de tuşla ve kcr goslav) ı müşkülatla tuşa getirerek yen· 
laylıkla mağlub ederek Balkan ıampi- miştir. Bu usta Yugoslav güreşçisi, bel· 
yonu olmuştur. ki de gelecek sene için Çobanın karşısın· 

66 kilo: İlk karşılaşmada Polihroniyos da ciddi bir rakib olarak yetişecektir. 
(Yunan) Pankras (Yugoslav) a tuıla ga- Yunanlılarla Yugoslavlar arasında mü· 
lib gelmiş; Yusuf Aslan her ikisini de savi puvan almalarından dolayı tahaddüs 
tuşla yenerek kilosunun Balkan §ampi- eden ihtilaf her iki ekibi ikinci addetmeli; 

• yonu olmuştur. suretile halledilmiştir. • 
72 kilo: İlk gün Fişer Yugoslav Anka- Pazar günü İstanbulda Şeref stadında 

T ralı Hüseyine sayı hesabile mağlllb ol- İstanbul, Atina, Belgrad ve Zağreb şeokatta yangın muştur. İkinci gün Fişer Yunanlıya ga- hirleri güreşçileri arasınd~ temsili mü .. 
lib gelmiştir. Son gün de Hüseyin, Yu- sabakalar yapılacaktır. 

Tukat(Hurud)-B~ud~mübr~~=========~======~~~==~======~ 

~ı~~da:,b~;~g~~if~;;~~l~~~~~a:· 1 8 u n 1 a r 1 b ,. , ,. y o r m u s u n u z '· 1 
li Faiz Ergun Sivastan itfaiye istemiş, 
fakat daha Sivas itfaiyesi gelmeden 

Tokat belediye itfaiyesinin ve askerin K } t k ht t •h• 
gayretile söndürülmüştür. Yangın~ 8 em, ara Ve ana arın arı ) 
buçuk saat sürmüştür. 

Kızılcahamamda iki kamyon 
çarpıştı 

Kızılcahamam (Hususi) - Ankara
dan Geredeye gitmekte olan Mengen
ı: şoför Muharremin idaresindeki dört 
tonluk 51 numaralı kereste kamyonu 
ile Ankaraya yolcu taşıyan Mengen~i 
Galibin idare ettiği 18 numaralı oto -
büs Kızılcahamama on dakika mesafe
de Gerede - Kızılcahamam şosesi üze
rinde yekdiğerlerile çarpışmışlardır. O
tobüsün arka tarafında ellerini dışarı -
ya sarkıtarak uyumakta olan Mengen
li Satılmışın sol eli bileğinden kırılına
smdan başka diğer yolcular arasında 
bir sakatlık vuku bulınam•ş, mecruh 
diğer bir otobüse bindirilerek Ankara 
Nümune ·hastanesine sevkedilmiştir. 
Her iki şoför tevkif edilmiş, tahkikata 
kaza müddeiumumisi Cevdet Kızıloğ
lu tarafından el konmuştur. 

lneboluda bir deniz kazası 

Kalem ucu raları bütün Avrupaya yayıldı. Orta çağ• 
Romalılar ince bakır ve pirinç tabaka.- larda da, tarak kullanmak lüks bir iş sa

larından kesilerek yuvarlak bir ,ekle so- yıldı. 

kulan bakır ve pirinç uçlar kullanırlar- Bugün ise, tarak imalinde en bol kul-
dı. Miladın 500 üncü senesinde tüy ka- !anılan malzeme süttür. 
!emler moda oldu. 18 inci asrın sonları· Anahtar 
na doğru, Münihte, litografın mucidi Se- Eski Mısırlılar, kapılarını tahta sürgü-
nefelder, bir saatin zembereğinden uçlar lerle kapatırlardı. Romalılarla, Yunanlı
keserek, litoğrafında kullandığı kalem lar, hem kapının içinden hem de dışın-

İnebolu (Hususi) - Şehrimize gel- saplarına takmayı düşündü ve bunu tat- dan kullanılabilen demir ve pirinçten 
mek üzere Yastepe köyünden çıkan bik etti. kilidler yaptılar. Orta çağlarda ise tek-
.elma yüklü yelkenli bir kayık, rüzgarın T a.rak rar tahta sürgülere dönülür gibi oldu 
birdenbire inmesi dolayısile tahammül Mısırlılar, Asyalılarla Hindliler ara- ama, yavaş yavaş madenden kilidlcr de 
edemiyerek kasabaya yakın Kızılkara sında tahta ve kemikten taraklar pek revaç buldu. Gothic devresinde de kilid 
.mevkiinde devrilmiş, içinde bulunan makbuldü. Yunan ve Roma tarakları, in- ve anahtarlar üzerine süsler hakkedildi. 
,altı kişiden ikisi boğulmuş, dördü de ce keresteden, fildişinden ve bazan da, İşlendi. 18 inci asrın sonlarına doğrudur 
etraftan görülerek imdatlarına koşul - madenden yapılırdı. Arablar, tarağı süs ki, anahtarlar bugünkü kullandığımıı 
m.ak suretile kurtarılmışlardır. JJ?8lwnmda kullanırlardı .ki bu idet. son- jekilde yapılmaya başlandL 
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Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Uçurumlar, 
ortasından 

ormanlar, Hindistan cevizi çiftlikleri 
inen trenle nihayet Padang'a geldik 

Müracaat ettiğimiz yerli berber us
tura nedir bilmiyordu. Elindeki yerli 
Malezya bıçağını biledikten sonra işe 
başladı. Bıçak kıllan adamaktllı kes -
miy<>rdu ama anlaşılan suratlarımızın 
derisi o kadar sertleşmişti ki biz acı bi
le hissetmedik. 

Somatralı berber işini bitirdikten 
sonra birbirintizin yüzüne bakt!ğumz 
zaman hayretten dona kaldık. Hepimiz 
okadar zayıflamış, o derece bir deri, bir 
kemik kalmışız ki yekdiğerimizi değil, 
kendi kendimizi müşkfılatla tanıyor -
duk. Yalnız ben fazla değişmemiştım; 
ne idiysem gene oydum. 

' 

Ormanda böcek ısırmasından hasıl 
olan küçük bir ıki yaradan başka bende 
çok şükür büyük bir tebeddül yoktu. 
Fikrinde sabit kadem, vücutça demir 
gibi sağlam eski şişko .. Dernek oluyor-
du ki orman hayatı da, tıpkı deniz ha- 1stasyona geldiğimiz zaman garda Alman konsolosu. ile Felemenk hükumetinin 

bir mümessilini bizi bekler bulduk 
vası gibi bana yarıyordu. 

Tabii sıkletim c ı ı Sı. kilodur. Bir kaç O kadar yor?unl.~ta~ ~~nra. medeni ye-ı tırap çekmişler, b':1 rnüz'iç hayvanlar~? 
gün sonra cPadang:1 da tartıldım ve bil- meklerle mıdesını şışırıp uzerıne buz ısırdığı yerler iltihab yapmış ve vu
tün 0 rneşakkatlara, sıkıntılara, uzun g~bi bira çekmı:_~ ~er kula nasib .o~an cudlan yaralar i~inde ~ıı:nış.tı. (Mar
yolculuğa ve mahrumiyetlere rağmen nımetlerdea degıldı. Ormanda pırınç komanya) nın bılhassa ıkıncı kaptanı 
ancak (2) kilo kaybettiğimi kemali yemekten ve Hindistan cevizi kemir- cJohan:a sıtmadan pek bitkin bir hal-
hayretle gördüm. mektcn imanımıı gevr~ti. deydi . 
Zayıflamak için yol yürüyen, yemek Maamafih ilk günlere mahsus olan Alman k~nsolosunun şikayetlerimiz 

yemiyen, ezıyet çeken bayanların bu bu memnuniyet günler geçip Holanda- canına tak demiş olmalı ki mahalli me
sözlerirn kulaklarına küpe olsun. İnsa- dan beklenen talimatın gelmesı u1a- murlardan bir şey çıkınıyacağmı anla
nın tabiatinde zayıflamak olmayınca dıkça azalmıya başladı. Ben b~r an ev- ymca doğrudan doğruya telgrafla Fe
ne yapsa, ne kadar eziyet çekse fayda- vel ana:vatana.kavuşup ~d.umu~ düş- lemenk Hindistanı vali umumisi Ekse
sı olmuyor. rnanlarıle yemden cenge gırışmege can lans c1denburg:a a müracaat etti ve ha-

cPadang:a dağının turna gözü gibi atıyordum. liınizi bildirdi. (Arkası var) 
berrak ve temiz bir gölcüğünde birer Her gün Alman :konsolosuna ·nura- -·,---
banyo yaptık, elbiselerimizi değiştir - ~at ediyor ve ~o:cuıu~un gecikme- 1 Yeni neşriyat 1 
dik ve bır yerli «~1a»sına yerleştik. sınden dolayı şıkayetlerımi sıralıyor-
Somatralılar •sala• demekle küçük bır dum. Konsolos bana hak veriyor va Al- VARLIK - 101 1ncl sayısı, Yaşar Nr.bl, 

k .. k k d l manyaya dönmekliğim için elinden ge- Nunıllab Berk, F. CelflletUn Cevdet Kud-
oş aste er er. . w • ret Alt Mümtaz'ın makale, hikaye \"e fUr-
cPayacombo» da yerlilerden başka len her şeyı y~pacagını va~d edıyoz:tiu ıerlyle çıkmıştır. Ayrıca Vedat Nedim Tör'ün 

hiçbir Avrupalı yoktu ve Payacombo- ama ne çare kı bu zatın elın::len galıba e:Üç klşl arasında> adlı piyesi devam ctmek-
lular cidden kibar ve misafirperver pek az iş geliyordu. tedir. 
kişilerdi. Bize kasabalarının görülrneğe Canımı sıkan bir nokta daha vardı ki ~ Dam o K~dya - Alexımdre Dumas 

d w l · · " t d'l 'k' ıeker - o da birkaç hafta evvel cPelulavan» da Flls ln bu en güzel aşk romanı, Mustafa N1-eger yer erım gos er ı er, ı ı w hat tarafından d1llm1ze çevrllmlş ve Remzi 
1€kli bir nevi arabalarla bize tenezzüh- bırakmış oldugumuz arkadaşlardan, Kltnbhanesinln cDünya muharrirlerinden 
ler yaptırdılar, hülasa ellerinden gelen cDiehn:a ve rüfekasından ne Alma~ tercümeler sertsh nln H üncil numarası ola
neza'ket ve garipscverliği göslerdi~er. konsolosunun, ne de Felemenk resmı rak intl§ar etmlftlr. 

cPayacombo:a da bir telgraf merkezi makamlarının hiç bir haber abnamış Kastamonu Ticaret •e Sanayi Odası - 934, 
w • 1 1 · d · 85 36 yıllarının latatıstlklerinden mtlrek-

de bulundugundan cPadang» dakı Al- o ma an ı ~· ? keb bir eserdir. ıtastamonu ve havallst ea. 
man konsolosuna bir tel yazısı gönder- Acaba .ogla~lara. ne 0~~~tu ... Yam- nayl n TtcareU hakkında maltlmatı mubte
dik. Bu suretle kendisi oraya varışımız- yam kabılelerın elıne mı duşmuş1erdl. vldir. 
dan haberdar olacak ve gafil avlanmı- Yoksa vahşi hayvanların pençeleri al- Yanm Ay - Tanınmış muharrirlerin ya-
yarak icab eden tedbirlere başvurabi - tında mı can vermişlerdi? zı ve röportajları. bir çok güzel totograflan, 
1 kt' Bereket versin ki cPadang» a ~nuva- slnema ve spor yazılarını ihtiva etmekte -
ece ı. 1 d k' .. l d cllr. Son nüshası çıkmıştır. 

cPayacombo:a dan biraz ötede bir Fe- sa atımı~ an se ız ~. ~o~ on ar a Siyasi Bilgiler - Bu ısımıe çıkan eskl 
lemenk şimendifer hattı geçer. Trene çıkageldıler. Hallen bızimkınden ber- (Mülkiye) mecmuasının '17 ıncı sayısı ıanın
bindik ve iki saatlik pek hoş bir seya- b~ddı ':e t~nınmıy~ca~. bir hale gel- mış profesör ve yazıcıların maknlelerl ııe ın-
hatten sonra •Padang:a a yardık. mışlerdı. Bılhassa sıvnsınekten ç.~o=k=ız=·=tl=şar=e=tm=iş=Ur=. ==:::========= 

Uçurumlar, Hindistan cezivi ç:ft!ik- - --
]eri ortasında dağdan kıvrıla, kıvrıla 
cPadang» a kadar inen demiryolu man
zara bakımından çok güzel ve cidden 
görülmeğe değer bir mıntak-adan geç
tiğinden iki saatten biraz fazla criinnüş 
olan tren yolculuğumuz bizlere pek kı
sa göri.indü; hiç canımız sıkılmadı. 

Biz cPadang• istasyonuna geldiğımiz 
zaman garda Alman konsolosu ile Fe
lemenk hükumetinin bir mümessilini 
bizi bekler bulduk. Anlaşıldığı:ıa göre 
birdenbire çok mühim şahsiyetler olu
vermiştik. Bana kalırsa bu adamlar b~
ze ehemmi) et vermekten ziyade So
matranın balta girmemiş vah~i orman
larını baştanbaşa yaya olarak geçme
ğe muvaffak olan Avrupalıları görm<.'k 
merak ve tecessüsünü tatmin için oraya 
gelmişlerdi. 

Bizi cOı ange Portakal> oteline ka-
dar teş) i ettıler. Bu otelde biz~er için 
odalar tutulmu~ ve hazırlanmı~tı. Sor.
ra grup şefı sıfatile mahalli hükumete 
müracaat ctmc:m lüzumundan bah et
tiler . 

cPadang:a resmi makamları silahlı ol
madığımızdan ve arkamızda da r2smi 
üniforma bulunmadığından !Jizi muha
rib olarak te18kki edemezlerdi. Bır sü
rü sorgu sualden sonra bizi muharib 
sıfatile mü~ahede altına alam1yacakla
rını, ancak Holanda ile muhabere e:le
ceklerinden bu muhaberenin rıeticesi
ne kadar (Padang) ı terkctmekliğimiz 
icab ettiğini şöylediler. Ben cPorta
kab otelinde bulduğum nefis biraları 
yuvarlıyayım da onlar istedikleri ka
dar Holandadan ~alımat beklesınler! ... 

, 

Bir Gripin almadan evvel 

lsbrabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çarf:'sİ bir 
kaşe GRİPIN almakhr. Mi
deyi bozmaz, böbrekleri ve 
kalbi yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

Hika..ııeleri 

MEZARLIKTA ... 
Çeviren: Faik Bercmen 

Hayır ben aktörüm... Zamanımızda bir artisti f arketmek çok güç .•• 

- Baylar. rüzgar şiddetleniyor, güneş - Siz memur musunuz? deciik .. 
f>atıyor; gitmenin tam zamaııı.. - Hayır, ben aktörüm. Zamanımızdı\ 

Rüzgar, kayın ağaçlarının san yap - bir artisti seçip çıkarmak çok güç ... Hak· 
rakları arasında hışıldıyarak hızla esme - kınız var. 
ğe başladı; ve birden bir sağanak boşal- Aktör Muşkinin mezarını çok güçlükl~ 
dı. Bu sırada içimizden biri, çamurlu top- bulabildik .. Aktörün kabri yıkılmıştı; ve 
rağm üstünde kayarak yere düşmemek üstünde sararmış, solmuş çiçekler du "! 
için bir mezar taşına tutundu. Milvaze - l'uyordu. Bir çelengin üstünde yazılı biıj 
nesini bulunca, kendisini kurtaran mezar kordela vardı. Eğilip üzerini o"ıs.uduk: 
taşma doğru eğildi ve üstünü okudu: & Unutulmıyacak olan Muşkin'c> • 

cBurada muhterem müşavir Griyaz - Zaman, m, i, y harflerini silmiş ve in 
norukof yatıyor ... > sanların yaıanını meydana çı'karmışlı. 

Bu ismi okuduktan sonra:• Aktör: 
- Bu adamı tanırdım, dedi. Karısmı1 - Arkadaşlar ve gazeteciler, diye de -

bir azize gibi çok severdi.. Hiç bir şey o- vam etti, öldüğü vakit büyük bir me i 
kurnazdı.. Mükemmel bir midesi vardı.. rasim yaptılar.. Sonra da, kendisine biı 
Hayatı huzur içindeydi. Hiç ölmiyecek abide yaptırmak üzere mühimce bir meb-t 
zannederdik. Fakat heyhat! Knnun ta - :ağ topladılar; lakin topladıkları bu pa .. 
biat şaşmıyor.. Garip ve mütecessis bir rayı ezdiler, içkı parası yapt:lar ... 
adamdı. Bir gün bir kapı deliğinden içe- - Nasıl, içki parası mı yaptılar? 
risini gözetlerken kafasına bir darbe in- - Evet.. Şaşacak ne var? Basbayağı 
dirdiler. Beyni patladı ve öldü .. Şimdi şu topladıkları parayı ezdiler. Bunda hay
taşın altınd& bütün bir hayat yaşamış o- ı·et edecek hiç bir şey görmüyorum .. 
lan bir adam yatıyor ha!. Tsbiat ne acı Aktör koltuğundaki şişeyi ağzına di-
bir istihza ile bize bakıyor .. Bitler ... Kar- kerek bir kaç yudum çektikten sonra: 
~ıdan biri geliyor. - Sıhhay.ıize içiyorum arkadaşlar! 

Hakikaten bize doğru bir adam geli - dedi. Sıhhatinize ve Muşkin'in ebedi ha
yordu. Sırtında rengini atını~ bir pardesü tırasına .. 
vardL Tıraşı uzamış ve yüzü mavi bir - Ne hazin hatıra!.. 
renk almıştı. Koltuğunun altında yarısı - Hakkınız var.. Muşkin çok tanın .. 
içilmi~ bir votka şişesi tutuyor, ve bir mış bir artısti.. Cenazesinin arkasındar.. 
kağıda sanp cebine yerleştir!l'lil olduğu muazzam bir alay yürümüştü .. Mezarına 
bir sucuk parçasının ucu görünüyordu.. konulan çelenkler sayısızdı. Fakat görü -
Çatlak bir sesle bize: yorsunuz ki unutuldu işte ... Fakat ben 

- Aktör Muşkinin mezarı 11erede? di- onu unutmadım .. Hayır, yıllar ve yıllaJ.'. 
ye sordu. geçse de ben onu unutmıyacağım .. Çün-

İki yıl evvel ölmüş olan Muşkinin kab- idi bana yaptığı fenalığın acısını çeki • 
rine doğru giderken: yorum .. 

Taklit hiçbir zaman 

aynı olamaz. 
Taklit benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV 
bu itibarla en üstün 

kremdir. 

, ANKARA DA 
AKBA 

Kitap Evi KAatçılık 

Bllton mektep kıtaplonnın satış 
yeridır. Mektep kırtasiye çeşitleri 

en müsait şartlal'ln temin edılir. 
Tel. 3377 

Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. 

Ber yerde arayınız. 
~ 115 birinci mükafat. 

- Size ne fenalık yaptı? 
Aktörün yüzü hiddetli ve kindar bir 

ifadeyle takallüs etti: 
- Bana büyük, çok büyük bir fenalık-

yaptı. Benim için o bir haydut ve bir. 
bedhahtan başka bir şey değlldir. Allah 
taksiratını bağışlasın!. Sahnecie ilk onu 
gördüğüm ve duyduğum zam<ın aktör ol-. 
mayı düşündüm .. Onun muhteşem san'a
ti, baba evini terkedip sahneye atılma ... 
ma sebep o1du .. Damarlarımda san'atkar 
kanı vardı.. Muşkin önceleri bana çok 
vaatkar göründü .. Fakat sonraları .. Tut
tuğu elimi bırakıverdi .. Bu bir aktör için 
ne acı bir darbPdir bilemezsiniz .. O va -
kittenberi yavaş yavaş düşmcğe ve sön
meğe başladım. Pantalonumu yamıyacak 
kadar kazc.nabildim... Gençliğim de 
gitmişti... Kafamdaki bütün gü -
zel şeyleri kaybettim.. İşte bu ha
le, gördüğünüz bu sefil hale düş
tüm. Soğuk çıktı muhterem baylar! İçe
lim.. Onun istirahati ebediycsi şerefine 
içelim ... Onu son defa olarak görmeğe 

g!.!ldım.. Doktorlar, pek yakında, içki -
den ôlecegimi söylüyorlar. İşte bunun 
ıçin ona vc.daa geldim. Düşmanları af
fetmek lfızım. 

Aktörü Muşkinin mezarı başında bıra
karak yanından uzaklaştık.. 
Mezarlıktan çıktığımız vakit, içeriye 

bir cenaze gıriyordu .. Şimdi rüzgar ) ap
raklara çarparak acı acı ıslık çalıyor \'e 
gece ortalığ1 mateme gömüyordu .. 

Yarınki nushamızJı: 

Saadet Pınarı 
Yazan: Melahat Sezener 
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Ta ih Kurultayının ikinci Günü 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

ve civarının Prehlstuarında yeni buluşlar .. 
mevzulu tez! seksiyonda görüşülmüştür. 

yazan : Arif Cemil Profesör G rstrang gelememişti. onun ı-
çln tezi seksiyonda okunmuştur. Profesör te-

B ir gün Talat Paşa Hardenberg sokağındaki evinde zinde Etı hükümdarlarının strateJI fennine 
derin vukufları oldu~nu ifade ettikten son-

o f uru r ken bir /ngi/iz yüzbaşısının kendisini ziyaret ra Boğazköyün Stratejik vazlyetl ve Etlle -
• • • • . • • rln siyasi Strateji ile diplomasideki uynnık-

etmek ıstedığı bıldırıldz lıklnrını anlatmıştır. 
Prof. Hancar Türk Tarih Kurumunun 

Umumi harbde itilaf devletleri için-[ yiın. Maksadınızı Jayıkile izah ederse-
1 
yaptığı arkeolojik araştırmalar hn;kkında 

de en hakim olanı gene İngiliz idi. O- niz belki size bu hususta müsbet bir tetkiklerini bildirdikten sonra K~!kasyn ile 
nun gayesi Almanyayı mahvetmekti. cevab verebilirim. eski Anadolu tarihi arasındaki munas<·bet -

. h b' .. 1 ı· ·ı · .. b b' d"' .. d'" o leri teşrih etti. Bu gayeye erişmek içın ar 1 goze a - ngı ız yuz aşısı ıraz uşun u. n- A 

dırdı. Yoksa İngiltere istemeseydi u- dan sonra, dilinin ucunda duran bır şe· Umunıı toplantı 
mumi harb asla patlak vermezdL İn- yi söylemek istiyormuş gibi mütereddit Umumi toplantı saat 15 de yapılmıştır. 

Rei~icumh1;1r Atatürk, re!akatlerinde Başve-
giltere ile Fransa arasında ve İngiltere davranarak dedi ki: kil Ismet Inönü, Başvekalet Vekili ve iktı -
ile Rusya araslnda asırlardanberi müt- - Anadoludaki harekattan bahset - sat Vekill Cell'ıl Bayar olduğu halde salonu 
hiş bir düşmanlık hüküm süriıyordu. mek istiyorum. Tabii Sizin 0rada dost- teşrif buyurmuşlar ve localarında yerlerini 
Fransa, on dokuzuncu asrın sonlarına larınız vardır. Onlarla beraber tekrar almışlardır. 
d - b" "k b' d · d l · lm k ic: başına geçecek olursanız bu hareket Kurultaya, Asbaşkan Profesör Afet r!ya-

ogru uyu ır enız ev etı o a ~ set etmiştir. Sekreterlikleri Bayan Sıdıka i-
siyasetinden vazgeçince Rusya da Japon İngilizlerin Türkiyeye karşı takındık - nankur ve Faik Reşid yapmışlardır. 
muharebesinden sonra ve dahili ihti- ları hasmane tavır ve hareketi Türkiye Birinci celsenin zaptı okunmuştur. Miite-
Hiller yüzünden zayıf düşünce İngiliz- lehine değiştirebilir. akıben Profesör Pittard kürsüye gelerek 

ı · b ·11 tl k 1 1 k k' Talat paşa İngiliz yu·· zbac:ısının bu <Neolotlk devrinde Önasya ile Avrupa nra-
erın u mı e ere arşı 0 an asır 1 ın -ı sındaki münasebetler> isimli tezini sövle • 

\'e nefreti derhal büyük bil' dostluğa sözlerle neyi kastettiğini derhal anla - mlştir. Fransızca söylenen tez, ikinci delse
tahavvül etti. Çünkü İngilizler için bu dı. Anadoluda Mustafa Kemal paşa - de Türkçe olarak okunmuştur. 
iki milleti İngiliz idaresine tabi tutmak nın kumandası altında harp eden ve Profesör Pittard ıımı araştırmalara isU-
zamanı gelmiş oluyordu. Onun için a- hiçten bir mevcudiyet yaratarak vata- nad eden tezlnJn sonlarında demiştir ki: 

l d b . d d .. h d"" m dücmıan istilasından kurtarmagw a ça- Muhakemelerimizin bir kıymeti vnrsa bu 
sır ar an erı evam e en mut iş uş- -ı·.. muhakemelerden blzzarure çıkacak netice _ 
nıanlık bir iki sene içinde birdenbire lışan büyük kudrete ikilik solonayı ve de şu olmak icap eder: 
dostluğa döndü. bu sayede milli kuvvetleri zayıf dü - Neolltık medeniyet dediğimiz sosyal 1nkı-

Bu tahavvülün ~bebi, İngilterenin şürmeyi istihdaf eden teklifi derhal llbı getirenler bugün Anadoluda sakin olan 
reddetti ve dedi ki: cedleridir. Bu halihazırdaki malCımntıınız 

Almanyayı mahvetmek istemesiydi. bunun böyle olduğunu göstermektedir. 
N 't k' b · d u - Tabii böyle bir şey mevzuubahso-ı e ım u arzusu yerme gel i. mu- Bu neticelerden istintaç olunduğuna gö-
mi harbden hakikatte yalnız İngiltere- lamaz. Biz rolümüzü oynadık ve· çe - re bütün Avrupa, diğer kıt'alar Avrupa ııe 
nin galib çıktığı düşünülecek olursa kildik. Talih bize yaver olmadı. Biz - mütesnnld olduğuna nazaran bütün mede
Fransa ile Rusyanın ona kölelik ettik- den sonra gelenlerin tuttuğu yol o ka- ni küre Anadoluyu ve ona mücavir memle-

dar doğrudur ki ona müdahale etmek ketleri medeniyeti hazıramızın bütün eıa-
lerini kabul etmek güç olmaz. manlarını ve başlıca ırklarınıızdan l.!rinl 
• Talat paşa Emerson'un ara sıra ver- aklımdan bile geçmez. Şayed İngilte - kendisinden aldığımız bir mukaddes toprak 
diği bu izahatı büyük bir alaka ile din- re, Türkiyeye yardım etmek niyetin - gibi telll.kki için, Önasya bugünkü Av:upa -

1 
· de ise, iş başında ister ben olayım, is - ııın anası gibidir. 

edi. Çünkü Ingilizlerden Türk.iye için ter Mustafa Kemal paşa, bu o yardı - Türk kardeşlerimden bu müşahedeye ba. 
yardım umardı. Halbuki İr!andalı, pa- karak lüzumundan fazla gurura dü~meme-
şayı bu ümidinden vazgeçirtmeğe çalı- mın yapılmasına bir mani teşkil ede - lerinl talep ederim. 

şır ve İngilızlerin Türkiyenin mahvını mez. İbrahim Necmi Dilmen'in tezi 
Talat paşanın bu cevabına İngiliz 

istediklerini ileri sürerdi. Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri ibra-
yüzbaşısı şu suretle mukabele etmek Talat paşanın bu ümidi bir taraftan him Necmi Dilmen: <Türk Tarih tezinde 

Lloyd George'a yazdığı bir mektubdan mecburiyetinde kaldı: Güneş - Dil teorisinin yeri ve değeri) tsimll 
ve diğer taraftan da Türk dostu olarak - Tamamen hususi mahiyette ol - tezini söyledi ve söze şöyle başladı: 

· mak üzere yaptığım teklifi yanlış tef- uTarlhln bize uzak devirlerini vt hele pre-
tanıdığı Ingiliz ricaline müracaattan hlstuar denilen tarihten önceki dcvklerl a-b" sir etmeyiniz. Demek istiyorum ki bu-
ır netice beklemesinden ileri geliyor- gün İngiltere ile Ankara hükumeti ara- raştırma yolundaki çalışmaların kaynakları 

du. Lloyd George'a yazdığı mektubun- arasında dil dokümanlarının özel bir yeri 
da demişti ki: smda mevcut olan gerginlikten dola - vardır. Çünkü Jeolojik, arkeolojik ve antro-

yı Londra hükumeti Ankaraya karşı ta- poloJlk kaynakları bulmak içi.n toprnklarm 
«Bugün hiç bir resmi ve siyasi sıfat kip ettiği siyaseti uluorta değiştire • altlarına kadar inmek geçm!ş zamanın sır

ve mevkii haiz olmadığım halde size bu mez. Bunu yapabilmek için Ankarada !arını Meta yeryüzünün derinliklerinden sö
mektubumla müracaat etmek lüzumu- küp çıkarmak Jfwmdır; halbuki gene bu sır 

da bir tebeddül husule gelmesi lazım- ıarı b guM kü dlll rı 
nu hissediyorum. Yegane sıfatım, yal- u n e n metod:k anallziyle de 

dır. O zaman Londranın alacağı yeni elde etmek mümkündür. Yaşıyan bir dllln 
nızca memleketimin akıbetile alakadar vaziyet kolaylaşmış olur. (Arkası var) koynunda, onun ilk kuruluşundanberl ge _ 
bir Türk olmamdan ibarettir. Bizl..m u- -·---~·----·-···--~-- çirdiği bütün değişmelerin to.rlhi saklıdır. 
mum~ harbe iştirakimizin en büyük a- ,r ~ Bir dilln eldeki varlıklarını derlnleştire de -
mili, Ingilizlerin Türkleri tamamen ter- Bir Doktorun rlnle,ştıre onun en eski şekllne kadar vara -
kederek Rusların bogw azlar üzerindeki G u·· n ıu·· k b~iri.z. Bu yoldaki araştırmaların hızı gö -

Çarşamba turdUğU sonuç, illı: yüksek külturün dayan -
tarihi emellerini terviç etmiş olmala- dığı inanlar ve o inanları anlatmağa yarı _ 
rıdır. Notlarından (*) yan eserler oıur. 

Türkiyenin bugün içinde bulundu- S cBu seslerin teklmüı hatlarını takip e -
ğu tehlikeli vaziyette İngiltere kendisi-1 oğuk derek ilkel kfiltür dilini ve bunun yeryUzü-

1 A / / ne yayılışını bulablllrlz. Bu da kamruıklar 
ne yardım edecek olursa Türk milleti! gın ık/arına dair içindeki prehistuarı aydınlatmak yolunda 
ve ricali İngilizlere ebediyen minnetta:- İnsanların miltehavvil hararete maruz büyük bir adım teşkil eder. 
kalacaklardır. İngiltere Türkiyeyi eze_! blması yalnız ha.vanın değlşmesile Bu hakikatin en iyi ınlsalinl, Türk Ta • 
ceği yerde ona muavenet edecek 0;ur·' meydana gelmez. Eğer dikkat edllmezse , rih ve D11 çalışmalarının birbirine r.ıkı sı • 
sa, müstesna mevkii itibarile 'l'ürkiye- hava değişmediği halde de insan her gün kıya bağlı olan verimlerinde görebHlriz. Türk 

kendini değişik hararete maruz bıraka- I Tarih tezinin ortaya koyduğu yeni ve büyük 
den daha ziyade istifade edebilir. bllir. Bundan da cidden ağır ve vahim ışık. Türk Dll teorlsinin de ilham kaynağı 

Türkiye ile adilane bir sulh akdedil- neticeler meydana gelir. Mesell sıcak olmuştur. 
m ezse bundan İngilterenin başına bir odadan sokağa çıkmak biraz sonra Bllmukabele Türk on teorisi de Türk Ta-
yeni bir harb çıkacaktır. Sevre muahe- tekrar sıcak bir yere girmek ani olarak rlh tezinin delllleri arasında mühim bir yer 

-, 1 rilşler üzerine sayın Kurultayın dlkkaUn> 

Dil ld celbetme~l llmi bir ödev saydım. 
n ne 0 U Bütün bu historlk, Prehistorik n Leng\1-

BUgÜn ne olacak? istik biliş ve buluşlarımız, bir ytlbet deha
nın, yalnız himayesi değil, daimi llbamı, da-

(Ba~tarafı 1 iftci aavfacla) 1m1 irşadı, dalnıl faaliyeti sayesinde orta~ 
3 _ Profesör Şevket Aziz Ankara çıkabilmektedir. o da Türk Tarih Ye Dil Ku-

rumlarını kuran ve koruyan mu öndertmiı 
civarındaki hafriyattaki yeni buluş- Atatürk'tür. Sözümü bitirmeden bu kürsü -
lar hakkında projeksiyonlu izahat den onun yüce ilmi rehberllğıiıe som.uz §ük-
verdi. ranlarunı tekrarlarım.» 

4 - Bay Saffet Enginin tezi bugü; Prof. Landslerger'in tebliği 
n e kaldı. Müteakıben Profesör Landalerger tezini 

5 - Doktor Hancer Kafkasya ile e.- söylemiştir. 
Profesör Landslerger cÖnasya tarihinin 

ki Anadolu arasındaki münasebetleri esas meselelerb mevzulu bir teblfl yapmış~ 
teşrih etti. tır. 
Öğleden sonra saat 15 de umuınt " Profesör iddiasının tatbikatına geçerek 

toplantı oldu: Gutlum yahut Kut kavminin bir Tıirt kav-
il mi olduğunu, bu kavmin dlllnden eıımıze 

1 - Profesör Pittard Avrupa · e geçen kral adlarından dört tanesıntn açıkça 
komşu memleketlerin bugünkü me- Tıirk isimleri olduğunu kayıt ve Türk Sümer 
deniyeti Anadoludan aldıklarını isbat medeniyetinin, muahhar devirlerde dalnll 
etti. ve kuvvetll bir surette müessir olduğunu va-

2 _ Profesör Necmi Dilmen (Gü- zıh bir surette ifade etmiş ve alkıflanmış -

Dr. Andrac'nin tezi neş-Dil) teorisinin Türk Tarih Kuru- tır. 
munun tezindeki yerini ve değerini 
anlattı. 

Berlln Müze Direktörlerinden Dr. Andrae 
Sümerlerin monumantaı san•atlan hakkın
da bir tez irad etmiştir. Sümer san•atının ve 
bllhnssa mnbedlerlnin tekfl.millünü telcJl1k i
zahat ve tafsllfıtile gösteren bu tezde. Sü -
mer kültürünün umumiyetle yüksekliği bir 
mukaddeme olarak söylendikten sonra Sil -
rner din\ mimarisinin Sümer düşünüş ve dU 
yuşlle münasebeti araştırılmış ve Sümer ma
bedlerinln tekamül safhaları ı:österUmtşt1r. 

3 - Profesör Landsberger (Ön Asya 
tarihinin meseleleri) adındaki kıy
metli tezini okudu. 

4 - Profesör Andrae (Sümerlerin 
rnonümantal san'atları) hakkındaki 
konferansını verdi. 

5 - Diğer iki tez vaktin geç olma
sından dolayı bugüne kaldL Profesör 
Blegcn'in Turova hafriyatı hakkında 
gönderdiği yazısı azalara dağıtıldı. 

Bugün: 
Umumi toplantı. Saat 14-18 
l - Diinden kalan tezler okuna

caktır. 
2 - Prof. Yusuf Ziya Özer son ar

keolojik hadiseler ve subarlar. 
3 - Prof. Myres Yunanistan, İran 

ve Beniisrail. 
4 - Prof. Abdülkadir İnan Pazirik 

hafriyatı. 

5 - Prof. Dr. Schede Anadoludaki 
Yunan ve Roma harabelerini araştır
ma metodu. 

6 - Prof. Von Der Osten Anadolu
nun miladdan önce üçüncü bin yılı. 

7 - Prof. Marinatos ikinci bin yıl
da Girid ve eski Anadolu dünyası. 

8 - Dr. Bittel Preistorik devirde 
Anadoluda ölü gömme adetleri. 

9 - Prof. Güterbock Etilerde tarih 
yazıcılığı. 

10 - Dr. Brandenstein Türk dilile 
Etrüsk dili arasındaki gramer yakın
lığı. 

Diğer tezler 
Programda Dr. Arlr Müridin t.ezl ,·ardı. 

Vakit geciktiğinden başka güne bıra1tıımış
tır. Profesör Blegen tezini Amerlkadan gön-

1 
dermiş, dnğ1tılmıştır. 

Profesör Karı Blegen tebllğlnl Clncinatl 
üniversitesi nnnuna 1932 den 1937 yılına ka-

ı 

1 
dar Turovadn yapılmış olan hafriyata tah -
sis etmiştir. 

1 

Profesör Dörpfcld'in tezi projeksiyonlu 
olduğundan tezini seksiyon lçUmaında irad 

ı 
edecektir. 

Celseye saat 18,30 da nihayet ver1Jı:nlş • 
tir. Bugün saat 14 de toplanılacaktır. 

Profesörlere tesekkür 
Asbaşkan Profesör Bay~n Afet tezlerini 

söyllyen Türk ve Ecnebi Alimlere tezıeriııJ 
bitirdikleri vakit teşekkür etmiştir. 

Yurddan gelen telgraflar 
Yurdun her tarafından Kurultaya gelen 

tebrik telgraflarına cevaplar verilrulşt.lr. 

İki profesör daha geldi 
Romanya fi.sarı atlka müzesi asistanı pr. 

İon Nestor ile Cezayir ünlversit.esı m6der • 
rislerlnden Ma urlce Reygasse, Tarih Kurul -
tayıncı iştirak etmek üzere dlln Köstenceden 
şehrlmlze gelmişlerdir. 

desi hiç bir zaman payidar olamaz. O- vilcudü değişen bir sıcaklığa arzetmek tutmaktadır. 
. demektir. o halde ne yapmalı? İnsanlar Türk Tarih tezini, en toplu olarak, Tarih 

nu ımzalıyanlar Türkiyenin hakiki ev- dalma bu glbl vaziyetlere maruz kalma- Güneş - Dil teorisini izah etmlf ve drh ke-
lfıdl d 1 l 1:_{urumu Asbaşkanı Sayın Profesör Bayan llmeslnl tahlil etmMir. 

Kültür Bakanlığı 
Büyük bir sergi 
Hazırlıyor 

arın an sayı amaz ar. ~ mecburdur. Dikkat edilecek nokta şu- Afet, 9 Birlncikfınun 1935 te Ankara Üniver- .. 
İngilizlerin Türkiyeye karşı göster- dur ki biz bu giriş ve çıkış vaziyetlerin- sitesi Tarih _ Dil Coğrafya Fakültesinin a _ Bütün Avrupa ırk ve dillerinin ana kökü 

mekte olduklan düşmanlığı gidermek de vücudümüzün müvazeneslni bJzmıya- çılmn töreninde verdiği ilk Tarih der-F.lndc, diye gösterllen bu o:il.riıı kelimesinin sanskl'l-
k d'l T A lun. Sıcak bir odaya girince arkamızda- şöyle ifade etmiştir: tl ve zent dlllerindeki mlnalannı Avrupa 

ma sa ı e alat paşa tarafından yazı- k1 elbisenin bir kısmını derhal çıkarıp eserlerine dayanarak gösterdikten sonra bü-
lan bu mektuba hiç bir cevab gelmedi. soğuk bir mahale çıkacağımız zaman d:ı a:Dünyada yüksek kültürün Uk b~şlği Or- tün bu mfmaların Türkçe car, an, arık, er, 
Fakat mektubunun cevabsız kalmas1 tekrar giymekle bu tehllkeden mümkün ta Asyadaki Türk ana yurdlan ve 0 kültürü ermek» kelimelerinden doğduğunu anıatmış-
Talat paşanın ümidini kırmadt. Nite· mertebe kendimizi korumuş olacağız. ~~~~~:~ır~: bUtün dünyaya yayanlar da 

kim az zaman sonra İngı'lı"zler Tala"t pa- (. , Hu nouarı 1ı: .. ı, aaklaflDIS, 1ab•• il Bir çok Avrupa ve Amerika bllginleri ta-
şa ile temasa geldı'ler. Bı"r gu"n paşa bir allı m• yapqtmp k0Uektl19a 1•11••lL f d ı H &ıkıntı umanınııula il• netlar ilk .. k&er ıa ın an yapı mış araştırmaların ''Nimle -

ardenberg sokağındaki evinde oturur- 11111 imdadınıza yetltebDa. rinden toplanarak blr sentez ~eklinde ortaya 

tır. 

İbrahim Necmi Dilmen cotrafya 1slmleri
ni Güneş - Dil teorisinin nasıl aydınlattığı
nı göstermek üzere bir de cAnkaraD kelime
sini ele alarak bu ismin bugün Cumhuriye-

ken bir İngidiz yüzbaşısının kendisini konmuş olan bu Türk tezini, yalnız Tiirk bll · r -....... ginleri değil, bir çok değerli yabancı bilgin- t.imlzln merkezi olan şehirden başka Bay -
zıyaret etmek istediği bildirildi. •raıat l ıer de teyld etmektedirler. ı~nı gölünün sularını Yenisey ne1'rlne ulaş-
paşa yüzbaşıyı evinde kabul ederek o- NIJbeiCl Tarihin klflsik olarak tanıdığı llk mede- tıran nehrin ve bunun suladığı mıntakanın 
nunla uzun uzun konuştu. İngiliz yüz- E ezan eler niyetlerin daha ilerisine doğru y.\rıimek is- da adı ol:ın eski bir Türk kellmesl olduğunu 
başısı mükfıleme esnasında sözü İngi- Uyen her arayıcının önünde, bu medeniyet- anlatmıştır. 

Bu gece n öbetci ola n ec:zallt'lt'r şunlar-
lizlerin mütarekeden sonra Türkiyeye dır : lcrln ilk kaynağı ve merkezi olarnlc krncllnl s on sözler 
karşı takındıkları tavruharekete inti - İstanbul clhetindekiler: gösteren yer, Orta Asyadakt Türk n.1a yurd- İbrahim Necmi Dilmen, tezinin sonunda 

kal ettl·rerek dedı' kı"·. Al d d ıarıdır. demiştir ki: Aksarayda: (Pertev). em ar a: (Sırrı bö t biti 1 t lh 

Ankara 21 (Hususi) - Kültür Bakan
lığı önümüzdeki 19 mayısta çılmak üze
re Sergievinde büyük bir sergi hazırla· 
mak kararını vermiştir. Bu sergide yur· 
dun her tarafında bulunan enstitüler, 
san'at rnektebleri ve ticaret mektebleri
nin eserleri teşhir edilecektir. Türk ço
cuğunun yüksek zevk ve kabiliyetini e
serlerile teb&rüz ettirecek olan bu sergi 
için önümüzdeki aylarda hazırlıklara 

başlanacaktıı. İstanbul Selçuk kız ensti· 
tüsü resim muallimi Mazhar Resmorun 
sergiyi hazırlamaya memur edileceği ha
ber verilmektedir. 

. lk ) S t d Bu hakikatin ylece es • &f'ne ar «BU bir kaç o··mek, Güno• • Dil teorlsl -
- Altes ( 1 ), Ingiliz siyasetm· ı'n Tu'"r- Asun>. Beyazıddn: (Be 15 • ama ya a: k i b kı ından olduğu kaüar dil • ...,, h ı\ onseps yonu a m • nln tarih ve coğrafya kellmelerinl analiz• et 

kiyeye karşı aldığı vaziyet geçici ma- <Teofllos>. Emlnönünde: (Me met K - araştırmalarının veçhesini kurmak yönün -

Bir tütün 
Enstitüsü 
Kurulacak 

zım). Eyübde: (Hikmet Atlamaz) . Fener- cien de çok önemlidir. Çünkü. neolitik de _ mekle nasıl yeni hakikatler ortnyn ko;-du -
hiyettedir. Yakında bu vaziyetin deği- de: (Husamettınl. Şehremininde: (ilam- vlrde Orta Asyada kültür kuı·muş ve bunu ğunu göstermeğe kafidir, zannederim. 
şeceğine şüphe yoktur. Bu tahavvülü dl). Şehzndebaşında: (İ. Hakkı). Kara- Avrupnyn, Amerlkaya ve dünyanın hıır tora- Şu lzahattan sonra, meselA P.omanın ku-
siz bizzat temine muvaffak olabilirsi- gümrükte: (Arif). Küçükpazarda: (Yor- fına yaymış olan bir ulus. elbatte yarattığı ruluşundan önce İtalya yarımadasında yer-
niz. ~;0;~kı;~::t~~::ı~ı!~erkez). ~üıtür eserlerinin adını ve bu e~erlere b:ığlı leşmiş o!an bEtrüsklerldn de Tür~erddekln iba -

Talat paşa su cevabı verdi: fikir sistemlerini birlikte götürmüş ve içle - ret oldu5u, u yarımcı anın gar ın n deniz 
• İstlklfll caddesinde: <Galatasaray). {Ga- ılne girdiği uluslara da yaymıştır. parçasına. verilen Tyrrhnien adının Tuıann 

- Ne demek istedigwinizi anlamıyo-.. rlh). Oalatada: <Hidayet). Kurtuluştn.· rl ı b t dild'ği Tu·· rk ı· kitl r:ln ndl ı ı " İşte bu prensipten hareket eden 1l ca - n s e e ı • s .. e _ .. ar n 
rum. Benim bugün hiçbir :-esmi sıfa- (Kılrtuhış). Maçkadn: <Feyzi>. 13cşiktaş- Iışmaları da insanlığın ilk kfiltür dıllnin me- scandlnavya yarımadasına goturdukleri, ha-
tım yok ki şahsan müdahale edebile- ta: (Ali Rıza>. kanlzmasını araştırmaya koyulmuş ve bu - sılı tari}l ve coğrafya isimlerinin .~~n!.izle -

( 1) Osmanlı devletinin sadrazamla· 
rına hitaı, edilirken: • Altes» ünvanı 

kullaruhrch. 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adaıar~akller: nun sonra dünya kültür dillerini ı·urmnktu- rıyle klasik tarihin muammalan çozulup or-
Üsküdarda: (Sellmlye). Sarıycrde: <A- ki büyük ve esaslı rolünü bir teori halinde taya konulduğu kolaylıkla anlaşılır. 
saf). Kadıköyünde: (Büyük, Üçler). Bü- ortaya koymuştur. Türk Tarih ve Dil tezlerinin tı~. el eıe ~e
yükadada: (Halk>. Heybelide: (Halk). İbrablm Necmi Dilmen bundan sor.ra rişinden çıkan ve çıkacak olan yuksek 1ıo -

İzmir, 21 (Hususi) - Ziraat Vekaleti 
başlıca gelir kaynaklarımızdan olan Ege 
tütünlerini memlekete geniş mikyasta 
döviz getirir bir kalitede yetişlirmek için 
yeni kararlar aldı. İzmirde Yedikızlnr 
mevkiinde bir tütün enstitüsü kurulma· 
sına teşebbüs edilmiştir. Enstitü ilmi tet
kikler ve hastalık araştırmalarile mc~gul 
olacaktır. • 
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Herriot ile 
Görüştüm 

(Ba~tarafı 2 inci sayfada) 
frangın son uğradığı sukutun sebeplerini 
uzaktan kestiremiye<:eğini söyledi. Yal -
nız, başlıca sebep olmak üzere Fransa -
nın ihracatı ile ithalatı arasındaki mü -
vazcnesizliği gösteriyordu. Bununla be -
ı·aber, bütün rnüşkülatın izale edileceği
ne kanidir. 

- Çok iyi bir maliye nazmmız vardır, 
dedi; elbet bu buhranı yeneceğiz ... 

Bugünkü Fransanın en münevver, en 
demokrat ve çok tecrübeli bir adamı bu 
sözleri büyük bir kanaat ve samimiyetle 
söylüyordu. Ayni samimiyetle şu sözleri 
söylemekten de çekinmedi: 

- İtiraf etmeliyim ki, iktisadi ve mali 
vaziyetimiz hiç te iyi değildir. 

Her hareketinde ve her sözünde bir sa
mimiyet ve bir babacanlık hissedilen bu 
siyaset adamı, bu sözleri söylerken in -
sanların ve milletlerin en büyük kuv -
vetlerinin, f cnalıkları açıkça görmekten 
korkmamakta toplandığını bilir bir a -
dam tavrı almıştı. Bu tavır, bir hayat ve 
siyaset mücadelecisi için çok ne kadar 
kadar çok yakışan ve kuvvetli bir tavır 
:di! 

Türkiyeden, en son seyahatinden, in -
tibalarından da bahsetti. Bize karşı sa
rih bir dostluk duygusu ile konuşuyordu. 
Bu sırada iki defa saatine baktı; beşe çey
rek var; on var; Fransız sefiri, şimdi gel
miş olacaktı. Beş dakika gecikti, çünkü 
beşe beş var. Halbuki beşte Avusturya 
cumhurreisine çaya davetli. Sefir ken -
disini almak için mutlaka gelmiş ola -
caktır; belki odasında anyor, şu halde 
kalkıp onu bulması lazımdır. Şapkasını 
aldı, ayağa kalktı, gülerek: 

- Genç Türk, dedi; yanın saat kadar 
hoşça vakit geçirdik, teşekkür ederim ... 

Asıl teşekkürü ben ona ettım. Elini u
zattı, kapıya doğru yollandı; ıki adım at
t•, Fransız sefiri de tam o dakikada sa • 
}ondan içeri girdi. 

.Muhittin Birgen 

Gazi köprüsünün ınşası ilerliyor 
Gazi köprüsü inşaatı devam etmek

tedir. Köprünün inşaatı t 9 39 yılı ha -
ziranına kadar ikmal edilmiş olacak -
tır. Şimdiye kadar yüz beton kazık dö
külmüştür. Balat atölyesinde monte e
dılen \ 'C Almanyadan getirilm1ş olan 
dubalar yakında yerlerine konacaktır. 
Alman) ada yapılmakta olan üç yeni 
dubanın da bir aya kadar getirilmesi 
muhtemeldir. Halihazırda köprü işle -
rinde 80 kadar amele ç;ılışmaktadır. 

fhtıyaç hıssedilirse amele sayısızı zi -
yadcleştirileccktir. --·--- ....... --......... --~-····- -·---

, stanbul Borsası kapanış 
fiatları 21- 9 - 1937 

ÇEKLER 

Açılı~ Kap'l 111 
Londra '127.75 lı28 00 

Nev-York 0,78825 0,7881 

Parls 73.3175 23.3'75 

Mlll'ı.no 15,6'> 15, 
' Brüksel 4.69 4.6866 

Atına 67.0570 ~.0225 

Cenene 3,4375 3,4363 

Sof7a 63.72 63.6942 

Am.eterdaıD 1.43 1.43 
1 22.58 22,5716 Prag 

Viyana 4.1816 "18 
Madrld 11.7084 11.7038 

Berlln 1.9685 1.9ô1S 
varşova 4. 1816 4.1816 
Budnpeıt.e 3.9825 3.9810 
Bilkrq 107. J49J 107.0 (.3 
Belgrad S4.36ll7 S4.4SSJ 
Yok:ohama 2.7111';6 2.7SS6 
Moslı:ova 20.3275 20 3375 
Btokholm S.Oh96 3.USM 

ESHAM 
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BomonU - Nektar OJ,00 00.0J 
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Şark Ddlrmenı 1.15 -
Terkos 0,JI O.OJ 

İSTİKRAZLAR 

Açıl., KapaDLI 
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TAHVİLAT 

AçıhJ Ka;ıa.ı•ı 
Anadolu I pe. ıı().JJ Oıı.Ot> 

- • I vadell OJ OJ CıO.t.IO 

• n pe • IJ().J(I l)J.Jll 

• ll va . oo J() o:; oo 
Anadolu mO. peşin 0) )'.) Ol (fl 
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SON POSTA 

ı R A D V Q ı 1 ıstanbul Belediyesi lıinları 1 
• Çocuklan kurtarma yurdu için lüzumu olan 206 metre kumaş açık eksiltmeye 

BugünkU program konulmuştur. Bir metre kumaşa 170 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Kumaşın 
zı gyıraı H'7 Çarşamba nümunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı 

İSTANBUL kanunda yaz.ılı vesika ve 26 lira 26 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu-
Ötl• •flf1'11atı: bile beraber 30/9/937 perşembe günü sa &t 14 de Daimi Encümende bulunma • 
12.30: Pllkla Türk musikisi. 12.50: Hnıa- lıdırlar. (B.) (6233) 

dts, 13,05 Muhtelif pllk neşriyatı. 
Akşam nf'.şrl1aı1: 

İkinci Türk tarih kurultayının neşri. Ku
rultayın müteakıp gün ve saatleri her 
toplııntı sonunda blldlrllef'cktir, 18.30: Pllik
la dans muslklsl, 19.30: Konfcra.ns: Beyoğlu 
Hnlkcvi namına, 20: Blmen Şen ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk ş:ı.rkı
ları, 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söy
lev, 20.45· Nezihe ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, (Saat ayan), 
21,15: Orkestrn, 22,15: Ajans ve borsa ha -
berleri, 22.30 Türkçe şan: İnci tarafından, 
piyano re!akatlle. 

Y A R J N K t P R () (~ ft A l\f 
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İSTANBUL 

Öfle tıeşri1atı: 
12.30: PlA.kla Türk musikls1. 12.so· Hna

dls. 13.05: Muhtelif pltık neşriyatı. 

İldncl Türk Tarih Kurultayının neşri. Ku
rultayın milteakib gün ve saatleri her top 
lantı sonunda bildir1lecektir. 18.SO: Plakla 
dans musikisi. 19.30: Spor musahabeleri: Eş
ref Şefik tarafından. 20: Sadi ve arkndaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.30: Ömer Rıza tarafından ıınıbca söylev. 
20.45: Fasıl saz heyeti. 21.15: Orkestra. 22.15: 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PHikla solo
lar, opera ve operet parçaları. 

Asfalt caddeler 
Şişhane yokuşundan Kuledibine ka

dar olan yolun asfalt olarak inşa edil
mesi kararlaşmıştır. Yakında inşaata 

başlanacaktır. Halen İş Bankası İstan
bul şubesinin önündeki meydanda tec
rübe mahiyetinde yapılan asfalt yol in
şası Eminönü meydanına kadar temdit 
edi!ecektir. 

BiR DOKTORUN 
şayanı hayret keşf~: 

Belediyece kaldırılacak cenazelerin gasil, techiz ve tekfin levazımı açık ek -
siltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 3989 lira 63 kuruş bedel tahmin edil -
miştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka

nunda yazılı vesika ve 299 lira 22 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 28/9/937 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

cB.:t c6167> 

~ 

Hepsine 250 lira kıymet konulan "Osk üdarda Hace Hasnfıhatun mahallesinde 
Paşalimanı caddesi sokağında yeni 125 numaralı evin mutfak, odunluk ve taş 
odaları nnkazı satılmak üzere açık arttır".mayn konulmuştur. Şartnamesi Leva -

zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 18 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 23/9/937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (B.) (6020) 

~ 

Karaağaç mezbahasile buz fabrikası makinelerine lüzumu olan 56 kalem eşya 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1255 lira 83 kuruş bedel tahmin 
edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Iİstekliler 

2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 94 lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 23/9/937 Perşemb c günü 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (6021) 

~ 

Fatih tamir atölyesine lüzumu olan bir tane otomatik marangoz makinesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Buna 1800 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Le-

vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
135 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/9/937 Perşembe gü-
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5985) 

Hepsine 250 lira kıymet tahmin olunan Sultanahmette Tavukhanc sokağında 
27-29, 31, 33, 35 No. 1ı ev ile ahır enkazı açık artırmaya konulmuştur. Şartname-

si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 18 lira 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile 23/9/937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (5983) 

Senelik muhammen kirası 15 lira olan Büyükderede .Büyükdere caddesinde 
205 numaralı kahve önü (85 metre mura bbnı) 938 senesi Mayıs sonuna kadar ki-

8 U r U Ş m U Ş Ve 1
1 h t 

1
• rnya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü-

• ğünde görülebilir. İstekli olanlar 1 lira 15 kuruşluk ilk teminat mektub veya 
makbuzu ile 7/10/937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-

ya r a~ış bir cilde h~fub~~ ~~·~> ~(MO~~ ~~~~~~~~-~~~ 
~ ı ı __ I_n_h_is_a_r_Ia_r_U_. _M_ü_d_ü_r_Iiı_· ~-iı-· n_d_e_n_:_I 

GENÇLiGiNI 
iade ediyor 

VJyanada blr tıb mecmuası. fennin en 
son zaferini llfm ediyor: Buru§uklukların 

yalnız sebebi zühuru değU, aynl zamanda on
ların izale çareslnl de bulmu§lardır. Artık 
anneler ve hattA büyük anneler gençlik se
nelerindeki ter ve taze tenlerini ve 50 - 60 
yaşlarındaki kadınlar, gençllltlerlndekl bu -
ruşuksuz ve yumuşak clldlerlnl temin edebi
lirler. 

Buruşuklukların sebebi 
İhtiyarladığımızda yüzümüz buruşukluk

larla dolar. Cild, besleyici ve canlandırıcı 
unsurunu kaybeder. Bu unsuru, .şimdi kema
li itina ile seçllmlş genç hayvanlardan 1stlh. 
sale muvaflakiyct basıl olmuştur. Clld bu -
nunla beslendikte yeniden gençleşir ve taze
leşir. Viyana üniversitesi profesörü Doktor 
St~jskal'ln bu şayanı hayret keşfinin 1stl -
mal hakkını münhasıran Tokalon müesse -
sesi tarafından büyük mali fedakllrlıklarla 
temln edilmiştir. 

Hastahanelerde tecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardan isUh-

1 

sal edilen ve Biocel tabir edllen bu cevher, 

1 

yalnız <Penbe rengindeki) Tokalon kremin -
de mevcuttur. Hastahanelerde 60 yaşların -

· 1 da ki kadınlar üzerinde yapılan tecrübeler -
de, alt1 hafta zarfında buruşukluklarm zall 

1 
olduğu görülmüştür. Her akşam yatmnzdan 
evvel clld unsuru olan penbe rengindeki To. 
knlon kremini kullanınız. sız uyurken, cll -
diniz! besler, buruşuklukları serian izale e
der. Blr kaç hafta zarfında bl.r çok seneler 
daha genç gorünmüş olacaksınız. Gündüz 
için de <yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah noktaları eritir, 
en sert ve çlrlcln bir cildi yumuşatıp güzel
leştirir. 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 71,5Xl00 eb'adında 10000 tabaka mum
lu beyaz parşömen kağıdı pazarlıkla sat m alınacaktır. 

lI - Pazarlık 7/X/937 taıihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

}ariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cM.:t c6377> 

I - Şartname ve nümunesine tevfikan 12000 paket 12 ve 9000 paket de 16 ça
pında olmak üzere cem'an 21000 paket siyah av kovanı pazarlıkla satın alına
caktır. 

Il - Pazarlık. 11/X/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba-
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Muhammen bedeli 18300 lira ve muvakkat teminat 1372.5 liradır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .M.:t cc6382:t . 
İstanbul defterdarlığından 

Beyoğlu Kazancı mahallesinde Tatarağa sı sokağında eski 12 yeni 
10-14-18 ve 20 sayılı 216 metre 77 santimetre murabbaı münh~ 
dim apartıman ve dükkan arsasının tamamı. 

Paşabahçcde: Kilise sokağında eski 2 yeni 6 sayılı evin yarı payı 
Yedikulede: İmrahor İlyasbey sokağında eski 27 yeni 6 sayılı 95 

metre murabbaı arsanın tamamı. 
Samatyada: Hacı Hüseyinağa mahallesinin Büyük Kuleli soka

ğında eski l 7 yeni 25 sayılı deponun ta marnı. 
Kuzguncukta: Konçine sokağında eski 98 yeni 25 sayılı evin ta-

mamı. 

Galatnda: Kulekapısında Müeyyitzade rn ahallesinin Hacıali cad
desinde eski 22-24-26 yeni 28-30-32 sayılı üç evin 36 hissede yedi 

Lira Kuruş 

1083 85 

200 00 

76 00 

240 00 

275 00 

hissesi. 735 00 
Mollaf enari mahallesinin Nuruosmaniye caddesinde üstünde o-
dası olan eski 96 yeni 74 ve halen üzerin de 68 numarataj yazılı 

ktırgir dükkanın tamamı. (Mübadil ikinci te.rtib tasfiye vcsikasile) 640 00 
Yukarıda yazılı mallar 5/10/937 salı günü saat 14 de satılacaktır . .Satış bedeline 

istikrazı· dahili ve % 5 faizli haz.ine tahvilleri de- kabul olunur. Talihlerin % 7,5 

pey akçelerini muayyen vaktind.en evve 1 yatırarak mezkur günde Defterdarlık 
Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

- (F.) (6282) 

T. C. z·RAA T BANKASI lstanbul Şubesinden : 
Halkalı Ziraat mektebile Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsünde yaptırılacağı 

ilfın edilen hangaların adedi üçden beşe çıkarılmış ve evsafında da değişiklik 

yapılmış olduğundan inşaatı almak isti yenlerin verecekleri teklif mektubları 

27 EylCıl 1937 pazartesi günü saat 16 ya kadar kabul edilecektir . 

Yeni plan ve şartnamelerin Bankamız Müdüriyetinden istenmesi rica olunur. 
(6326) 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

Sayı 937/22 NİMETULLAH MUHTAR 
İsmail ve Alaeddin Muhtar ve Feyzul
lah Muhtar ve LUtfiye Şevket ve Emine 

Ncşcdil ve Zehra Kadriye ve Mehmed 
Ali Şevki ve Ahmed Kemal Şevki ve 
Duhter ve Emine Duriye ve İsak Filafidis 
ve Nizameddin Şevkinin şayian ve müş
tereken mutasarrıf oldukları İstanbulda 
Şehzadebaşı caddesinde Kemalpaşa ma
hallesinde 948 ada ve 22 parsel ve 949 
ada ve 24 parsel numaralı ve kıymeti 

muhammeneleri ve tapu numaraları zir~ 
de yazılan 

Kapı No. Kıymeti Kapı No. Kıymeti 

muhammiucsi muhanımiucsl 

117 1000 141 1000 
ııs 1000 143 1000 

121 2500 145 1000 
123 1000 147 J.000 

127 1000 149 1200 

129 1000 151 1000 

131 1200 153 1000 
133 900 155 2000 
135 1200 157 1000 
137 900 159 1100 

139 1000 161 1200 

ve ayni mahalde evvelce bir dükkan olup 
bu kerre ikiye ifraz edilen 135/1 kapı 

numaralı ve 900 lira kıymeti muhamme-

neli ve 125 kapı No. lı 1100 lira kıymeti 
muhaınıneneli ve Şehzadebaşı Muhtar
paşa sokağında 2 kapı numaralı ve 500 
lira kıymetı muhemmeneli ve gene Şeh
zadebaşı caddesinde 163 kapı numaralı 

300 lira kıymeti muhammeneli dükknn· 
lann izalei şüyuu zımnında füruhtu ta· 
karrür ederek ayrı ayrı müzayedeye 
vazolunmuştur. 

Birinci açık artırması 27/10/37 tanhi
ne müsadif Çarşamba günü saat 10 dar.. 
17 ye kadaı icra kılınacaktır. Kı)lmeti 

muhammenrlerinin yüzde 75 ini buldu

ğu takdirde o gün ihalei kat'iyeleri yapı· 
lacaktır. Bulmadığı takdirde en son ar

tıranın taahhüdü baki kalmak üzere on 
beş gün müddetle temdit edilerek ikinci 
ı:ırtırması 11.11.937 tarihine müsadif 

Perşembe günü saat ondan l 7 ye kadar 
ıcra olunaccık ve o gün en çok artırana . 
ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarların isbu gayrimenkullerin üzerin-

deki hakla:-;nı hususile faiz ve masrafa 
<lair olan iddialarını evrakı müsbitelerile 
yirmi gün içinde bildirmeleri lfizımdır. 

Aksi halde hakları tapo sicillerile sabi• 
olmadıkça satış bedellerinin paylaşma· 

smdan hariç kalacaklardır. Müterakim 
vergiler borçları nisbetinde hissedarlara 

ve telliıliy~ ve vakıflar kanunu mucibin .. 
cc verilmesi lfızım gelen yirmi senelilt 

•aviz bedeli ve ihale pulu ve tapu mas· 
rafları müşteriye aiddir. , 

Arttırma şartnameleri işbu ilan tari
hinden itibaren mahkeme divanhanesi
ııe talik kılınmıştır. Talib olanların kıy
ıneti muhammenelerinin yüzde 7,5 nis--betinde pey akçelerini hamilen o gün ve 
o saatte İstanbul Divanyolunda dairet 
mahsusasıncia Sultanahmet birinci sulli 

hukuk mahkemesi başkitabetine 937 /'J:J 
numara ile müracaatları ilan olunur. 

(935) 

Son Posta -Yevmi. S1yasl Bandls 'fe Halk ıazeıua 
1 --· 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
İST A NBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. -

ABONE FiATLARI 

TORKlYB 
YUNANİSTAN 

acNEBi 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 
----
14\.IJ 700 
23U 1220 
2] Hl 1400 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. ---
40ıJ 160 
710 270 
800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Celen erıralı geri verilma. 
IUinlarclan me.'uliyet alınma. 

Cevap için mektuplara 1 O kurufluk 
Pul ilivesi lazımdır. 

1 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 ---



-

12 Sayfa SON POSTA 

Avrupanın bayat, ve terkibi meçhul çocuk gıdaları yerine saf ve halis ve taze hububattan olunan 

HASAN ÖZLÜ UNLARINI yediriniz 
Bebelerin ana sUtUnden sonra yiyecekleri gıdalar 

1 Hasan Pirinç özfl unu 

2 ,, Arpa 
S ,, Buğday 

4 

5 '' 
'' 

Mısır 

Patates 

" 
'' 
'' 
'' 

eczanelerde 

BEŞİR KEMAL-MAHMUT CEVAT 
~CZllNIM 
llllCIQ 

Merzifon Amerikan 

Kız Hayat Okulu 
Orta Derece 

Geceli ve gündUzllldUr. 

Çocuklarm hayatı ve tabii gıdaları 

1 Hasan Yulaf özü unu 
2 '' Bezelye" " 
!I ,, Mercimek 

'' 4 
'' 

İrmik " 
5 

'' 
Çavdar " 

6 '' Badem '' olmasını temin eder:. Beynelmilel 
kuanmışhr. Yalnız ve musirren Hasan markasını 

KANZUK 
MEVVA TUZU 

EN BOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİİ BİR MEYV A TUZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası o1duğundan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın intizam· 
sızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESİ . 
BEYoGLU - İSTANBUL 

İlk okulu bitiren öğrenicileri ' 

a~u~~oo~~k~ '••5----d~-·~,-----M---·b-.·,~----·-'• 
-~~.~~:.::.:~~:~.~ ... :~.:~ .. ::~'.:~: ....... ~em uc~~ heıni!zel ~ma=~çhı lst~ulda I Rı~~ '!!!!d• 

66 No. ASRt MOBlLY A mağazasını ziyaret ediniz. 

ti "' T f AHMET FEYZi Tel. 23407 an ari emiz 
1 Devlet Demıryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ılAnları 

Muhammen bedeli 7931 lıra olan muhtelif cins ve eb'atta makkap kalemleri 
20/10/937 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ido.re 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 594,82 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6214) -

Kız ve 
Erkek 

-------

Eski FEYZİATi 

Birinci aahile 400 lıuraı 
ikinci aahile 250 » 
Vçiincii aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
1, aahilela 60 n 
Son 11tıhile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfıada 
fazl~ca mikdarda ilan yaptlracak -
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

tılncuık Kollektlf Şirketi. 
Kahramanzade U ın 

Ankara caddesi 

...... -................................................. _ ... 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi • S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Geceli • 
1 Gündüzlü 

Yatılı 8 O G A Z ! Ç İ L İ S E L E R İ Yatısız 
Kız ve erkekler için ayn bolüklerde: Ana - lık • Orta • Liae anıflan 

ilk kıaımd•n itibaren y•b•ncı dllter 
. T:ıJ .. ı.e kaydı için bergün mektebe müracaat edilebilir. ı.teyenlere tarifname ı&nderilir. 
-~ ArnavutkÖJ tramvar adde .. ı Çifte .. raylar. Telef• • a&.2'10 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

Muvakkat teminat Keşfi İşin özü 

319 lira 4242.77 lira Fen Fakültesi Jeoloji ve .Mfneroloji 
enstitüsünde yapılacak tadillt ve ta· 
mirat. 

1 - Yukarıda yazılı iş Universite Rektörlüğünde 30.9.937 perşembe günil saat 
15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Talihlerin 2490 sayılı kanunda ya zıh belgeler ile 3000 liralık ba gibi if}et 

yaptığına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden vesika getirmesi JAzımdıt· 
3 - Şartname hergün Rektörlükte görülür. Teminat ihaleye kadar Universi• 

te Muhasebesine yatırılmış olm:ılıdır. (6142) 

~---------·---------------------~ Kadın Hastalıkları Mütehassısı aranıyor 
Mudanyada hususi bir doğum evi için birinci sınıf ihtisas sahibi bir ka • 

1 dm hastalıkları doktoru aranıyor. Talihlerin İstanbul Belediyesi karşı -
sında Kadın hastalıkları ınütehassısı bay doktor Ali Esad'a müracaatları .. 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

1/8/937 tarihinden itibaren mevkii mer'iycte giren 3201 sayılı Emniyet teşki· 
lat kanunu mucibince Umum Müdürlük ile Polis Enstitüı.ii kadrolarında ihdas 

olunan muhtelif sınıf muamelat memurlukları münhalatı tamamen kapanmış ol-
duğundan bundan böyle müracaat edilmemesi. c3489> c6373> 

İstanbul P. T. T. Vilayet Mürıürlüjü~de_n_: __ 
İdare Bendiye i~tiyacı için 2000 kilo çubuk kurşunun alımı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksıltme 8/10/937 Cuma günü saat 14,30 da büyük Postahane bi· 
nası biri~ci katta İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde müteşekkil alım sa
tım komısyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 33 kuruş mu-

vakkat teminat 49 lira 50 kuruştur. Taliblerin daha fazla izahat almak ve mu· 
vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışmn günlerinde mezkur MJ.dürlük İda-
ri kalemine ve eksiltme gün ve saatinde de komisyona müracaatlan c6396> ___ ._. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
VekMetinden : 

-
İstanbul nehari ve Çorum leyli küçük sıhhat memurları mekteplerinin Eyl(11 

başında biteceği ilan edilmiş olan kayıd •e kabul müddetleri Birincitepin bajl• 
na kadar uzatılmlfiır. (6301) 


