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Fransa İtalyaya sualler sordu 30·!·:,,.a 
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ÜÇÜNCÜ GÜNÜ gitti, Celil Bayar bugün gidiyor 
Prf. Marinatos, Kültürün 
beşiği Anadoludur, dedi 
Yedi Profesör tezlerini okudular, Türk ırkından 
Subarlarla Avarların medeniyete hizmetleri anlatıldı 

ismet lnönil ve kendisini iıtasyonda u6tırhyan. VekilleT. -, 
Balkan Antantı 
Erkanı harbiye 
Reisleri toplanıyor 

Londra, 23 (Röyter bildiriyOT): 
Akdeniz vaziyetile Balkanları ala

kadar eden bazı meseleleri ıörüşmek 
üzere, Balkan Antantı devletlerinin 
ErkAnıharbiye Reislerinin Ankarada 
toplanacakları haber alınmıştır. 

Bu toplantı, hA.len Yugoslav ordu
sunun manevralarında hazır bulunan 
Türkiye Genel Kurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmağın Ankaraya dö
nüi\lnden sonra yapılacaktır. 
Toplantının kat't tarihi h~uüz tes

bit edilmemiştir. _____ ...... _. ..... ·-···---· ......... __ 
Alman yada 

alacağı olan 
tacirler 

Atatürk, dün Celil 
Bayarı kabul etti 

Başvekalet Vekili, Ankaraya • 
yenı 

vazifesine başlamak üzere gidiyor 
Bir buçuk ay mezuniyet almıı olan 

Başvekil İsmet İnönü dün akşaın saat 
19.30 da hususi trenle Ankaraya hareket 
etmiştir. İsmet İnönünü uğurlamak üze· 
re Haydarpaşa garına Riyaseticumhur 
umumi katibi Hasan Rıza, Başvekalet Ve-

"Bu mücevherleri 
buldum, alın!,, 

kili ve İktısad Vekili Celil Bayar, Da· 
hiliye Vekili Şükrü Kaya, Nafia Vekili 
Ali Çetinkaya, Maliye Vekili Fuad Ağra· 
Iı, Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, Ziraat 
Vekili Şakir Kesebir, Milli Müdafaa Ve-

(Devamı 2 .. nci sayfada) 

Tenzilatlı 
tren biletleri 

Mücevherleri polise teslim Mahkeme Devlet Demir
e den eskici SÜ ley m an, yollarının kararını kabul 
sahibinin vermek istediği etmiyerek suçlu hakkında 
bahş=şi de kabul etmedi beraet kararı verdi 

(Yazısı 8 inci s .. yrada) (Yazısı 2 inci saytada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lkhtat Vekaleti Mifsteşaiı ( y • t f • k 1 
tacirlere yeni itilafı anlattı e n 1 e r 1 a m 1 z 
İktısad Vekaleti Müsteşarı Faik Kur

doğlu, dün saat 16 buçukta Ticaret Oda
sı salonunda toplanan idhalat ve ihracat 
tacirlerine yeni Alman ticaret a.nlaşması Atatürk dün Kurultay müzakerelerini takib eder ve teneffüs esna~ında 

·ı · h tı d. z z k etrafında izahat vermiştir. Toplantıda 
verı en ıza a ın er er en . .. 

150 kadar tacır bulunmuş, Must~şarm ver 
İlcinci Türk tarih kurultayı, üçüncü top. Sağlık Bakanı Refik Saydam ve Kiiltür Ba- di~· . h t k mali dik.katı d' 

1 
. 

1 ~antısını dün saat on dörtte mutad o1duiu kanı Saffet Arıkanla oturmuşlardır. gı ıza a 1 e e m emış er-
üzere Dolma.bahçe sarayının hu.sual salo- Kongreye Türk Tarlh Kurumu Başkanı dir. 
nunda Atatürkün yüksek buzurlarile yap- Profesör Hasan Cemil Çambel riyaset et- Faik Kurdoğlu bu musahabe ve iza
mıştır. Atatürk kongreyi teşrifierinde kurul- rnittlr. Sekreterlikleri Sıdıka İnankurla Ke- hatına Almanyayla aramızda yapılan 
tay tarafından sernmianmış, localarında (Devamı 11 inci sayfada) c.ınlaşmanın ne suretle ve haııgi şartlar 

.____""" ........ ._ .. "..................... (Devamı 11 inci sayfada) 

Kongreden çıkan ı

1
r 

0 
.. 

ilk neticele' 1 b ~n 
Yazan : Kadircan Kafh U gu n 

Dün: 

" ne oldu; 
ne olacak? 

Halkevleri 
Parti tarafından Kurultay 

azalarına bir broşür 
Türk Tarih Kurultayı birbirinden -

Prof. Yusuf Ziya Özer: Son arkeolojik dag"' ıtıJdı 
Parlak top~antılar yapıyor, her toplantı- hMlselcri ve Subarlarla Avarların yayı-
da tarihin karanlık kalmış noktalarını lışlarmı. medeniyetlerin~ anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
ayrlınlatıyor ve büyük hakika~~eri mey- Prof. Meyres: Yunnnistan, İran ve Halkevlerinin faaliyetini gösteren re-
dana çıkarıyor. I Benl İsrail arasındaki tarihi mlmasebeUe- simli bir broşür neşredilmiştir. Çok 

. rl ve birbirlerine tesirlerini izah etti. h llk toplantıda Türk ırkının ve Türk 

1 

I faydalı malfunatı mu tcvi olan broşür 
(Devamı 11 incry. sayfada) 

(Devamı 11 inci sayfada) . _____________ _.
1
dün kurultay azalarına dağıtılmıştır. 

Lisan1mız1n ilk 

mükemmel 

zabıta romam 

- YAZAN -
1 Cevad Fehmi J 

Valide 
Sultanın 

uerdanllüı 

Marul münekkid Nurullah Ataç diyor ki: «- Eıer çok meraklı ve 
heyecanlıdır. insan bu defa baılayınca sonuna kadar bırakamıyor. 
Ben lezzetle okudum. Kariler.n de öyle okuyacağından eminim.•> 

·cumartesiye başlıyoruz. 



2 Sayfa SON POSTA Eylül 23 -r- Her gün l _R_e_s_ı_·m_lı_· _M_a_k_a_l_e_: _______ x __ ç_oc_u_k_b_ir_g_r_am_o_~_on_d_u_r _X_ Sözün 
...........--'-==-' 

Entel'naı9onal mübadele 
lıtırine ait baıı 
MÜ/ahetkLer 

Yun: ultiUiD Birıca 
Viya.na., 11 eylôl 

la ugün Avrupada, ent~rnas-

1.91 f nal ınU d fo b3kımından 
çok dikkate ı&yık bir takı~ lıüdısel r c 
Feyan diyor. Bunlar. h U , entermıliyo
nal ticaretin tarihi seyrini bil~ rleğiştirc
bil~tık bir t3k1m P!Ühim seylerdir. Bun· 
larden blıi hem.miy Uc lM ... ..ad r d n 
bir tane&ini burada teşrih etmek i tiyo-

men-

* Bu tarzda ikiye ayrılan mübadele sis
temleri de dünyada iki piyasa yapıyor; 

yani, bugün. Avrupada, bütün düny ya 
şamil bir mübadele piyasası yoktur. Bel

ki de mü badele sistemi açık memleket
lerle, mübadele sistemleri kapalı olanlar 
arasında ayrı ayrı iki piyasa vardır. Me-
seıa, bir zamanlar Avusturya kağıd fab
rikalarının en tabii piyasası Türkiye idi; 
bugün Avusturya, daha ziyade Çine :ta
ğıd satıyor. Çünkü Çin, kağıdı, Viyana 
bankalarında akkreditif açmak şartile 
mübayaa ediyor; Türkiye ise, klering sis
teminde on iki milyon ilin borçlu oldu
ğu Avusturyaya, ancak klering yolunu 
gösteriyor. Bunun için, Türkiye, kağıd 
satın almakta bir taraftan müşkülata, bir 

taraftan da pahalılığa maruzdur. Eğer, 
konşimento mukabilinde serbest dövizle 
kağıd alınabilse bugün kağıdın tonu on 
dört İngiliz lirasıdır. İş kleringe kalınca, 
kağıd on yedi ve on ekiz İngiliz lirası
na kadar yükseldikten başka, belki de 
yakın bir atide bunu bulabilmek dahi 
müşkül olacaktır. 

İkinci bir misal: Türkiyedeki üzüm pi
yasası ile dünya üzüm piyasası arasında 
büyük bir fark vardır. Bunun için, bu
gün bütün merkezi Avrupa, şimdiye ka
dar hemen hemen hiç tanımadığı bir ma
la, Kaliforniya üzümüne müracaat edi
yor. Eğer bu hal biraz devam edecek o

lursa merkezi Avrupanın Tür!t. üzümünü 
unutması ihtimali vardır. Benim muhte
lif zamanlarda yapbğım tecrübeler ve 

müşahedeler şunu göstermiştir ki Kali
forniya hangi memlekete ayak atmışsa 
onu oradan çıkarmak mümkün olamamış
tır: Üzümde, incirde, meyvada, konser
vede hep böyle olmuştur. Döviz veremi
yen Almanya, Kaliforniyayı kendi piya
sasından attığı zamandanberi, Türkiye o

nunla §imdi başka memleketlerde karşı
laşıyor ve bugünkü şartlar içinde yenil
mesi imkansız rekabetine uğruyor. 

Yazı Çok Olduğu~ 

Bagiin Konalntlllı 

Tenzilatlı 
tren biletleri 

Devlet Dcmiryollannın halk için ha
zırladığı tenzilatlı biletlerin üzerinde, 
e k s p r e s 1 e r· 
den başka bütün 
katarlarda :ve 
Türkiyenin her 
yerinde kullanı-

Tabiat en kudretlJ t klit ha asını çocuğu. vermiştir. Ço

cu un özleri bır objektif, dimıığı blr klişedir. Neyi görür

se, neyi i§itirse onu zapteder, halinde ve dudaklarında tek

r r ettiği hep odur. Binaenaleyh hayatta en iyi ders alan 

d çocuktur. En kötü örneği zapteden de çocuktur. 

Bazılnrı çocukta beğenmedikleri bir hareketi gördükleri 
zaman rnes'uliyeti mektebe atfederler. Bu gibiler ilk hoca
lığı mektebin değıl, ailenin yaptığını unutanlardır. Mektep 
çocuğa bilgi verir. Fakat ılk terbiyeyi veren annesi, baba
sıdır. Bunun içindir ki çocuğun yanında bütün aile birer 
model teşkil ettiğini bi1meli, ona göre davranma1ıdır. 

labileceği yazılı. 

dır. Ancak, mu
ayyen bir müd
det zarfında bü-
tün hatlarda kul• 
lanılacağı tas:- • 
edilen bu bilet- _J<!:ı."'---~~----

ler, 9 uncu işlet- Sultanahmed sulh 
menin idaresinde ceza hakimi 
olan Trakya hat- Re~ r• S t?-\i ll5jiJ A rc5) ~ S O N rr=\\ A ) tında redd<>lunmakta ve bu yüzden ad· 

'-" E:ıa ~ ~ lb::ll liyeye birçok şikayetler vaki olmakta· 

'----------------------------------------------------------------- dır. uuş ıar a ... ,mda fr Paris se .. -'sinin dllnya Dün de, ayni şekilde bir hadise sul-
ft .ı · • , ff ERGU. ·N BiR flKRA • 11• tanahmed birinci sulh ceza mahke:me-
Alle muhabbeti Su/huna hizmetleri ıne intikal etmiştir. 

Hasan Basri isminde bir tüccar Kil· 
çükçekmeceye gi!mek için Sirkecide!'\. 
trene binmiş ve kontrolör gelince 1; 
günlük tenzilatlı biletini uzatmıştır. 

Yukarıdaki resim bir kuş yuvasındaki 

aile muhabbetini göstermektedir. Anne 

kuş bir uçuştan sonra yuvasına döndü· 

ğü zamaıı minimini yavruları tarafından 

gördüğünüz şekilde iştiyak ve sevinç ile 

karşılanmıştır. Yavru kuşların acaba bu 

heyecanlan annelerine karşı duyduklan 
muhabbetten mi, yoksa karınlarının acık

mış olmasından nudır? -···-----··---···--·· .. ™---
ka memlekete satıyor ve kendisine dö
viz tedarik ediyor; Çekotilovakya da Tür-

kiyeden alacağını tahsil için ayni usule 
müracaatta tereddüd gösteriyor; mesela, 
Türkiye limanlarından çıkan b;r mal, Al
man veya Çek gümrüklerinden geçmedi-

ği halde Alınan veya Çek malı oluyor ve 

mülkiyete aid evrakını durduğu yerde 

değiştirerek Alman veya Çek malı imiş 
gibi başka memleketlerde satılıyor! 

Bu hal sade Türkiyeye mahsus değil
dir. Macaristan, Yugoslavya ve saire gi

bi zirai mahsul memleketleri için de va
ziyet bu merkezdedir. Yüksek bir dahili 
istih}{ık kuvveti, geniş ticari münasebet-

leri ve mühim teşkilat vasıtaları ile, bü
yük bir ticari hareket kuvveti olan Al

manya, yukarıda bahsettiğim ikinci grup 
içinde dilediği gibi hareket ediyor ve o
nun iktısadi faaliyetlerinde çok müessir 

Geldiği zaman söyle 
Eıki paşalardan birinin geveze bir 

ahbabı vardı. Hergün 1>41cının kona
ğına gelir, oturur, saatlarca def'eden 
tepeden anlatırdı. Bir gün P0§<1 ba,ı

m pencereden çıkannıı, sokağa bakı
yordu. Geveze ahbabtmn, konağına. 
doğru geldiğini gördü. O del papyı 
gönnü.§tüı 

Fakat P4§4 onun kendiaini g~ 
ğünü anlamamıgtı. Uıağıaı çağıf'dı: 

- Benim için koMkta tl'Ok dersin.! 
Dedi, 'U§ak kapıyı açtı. 
- Paşa, dedi, bugün konakta yok! 
- Peki öyleyse ben gidiyorum. 
- Bir söyliyeceğiniz varsa bana 

söy~yin, geldikleri zammı kendileri
ne söylerim. 

- Peki öyleyse geldiği zaman pa
şaytı aöyle. bir daha sokağa çıkarken 
başını konakta bırakıp çıkm:ısm! 

* -· Kucaklaşmayla neticelenen 
düello 

Almanyanın Frankfort §ehrinde iki ü
niversite talebesi bir aşk yüzünden düello 
etmeğe karar vermişlerdi. 

Bu iki talebe de ayni genç kızı sevi
yorlardı. Sözleştikleri gün ve saatte dü
ello için tayin ettikleri mahalde şahitle
rile beraber buluşmuşlardı. 

Tam düelloya başlıyacakları zaman da 
sevdikleri genç kız oraya gelmiş ve her 
iki genci de sevmediğini bağıra bağıra 
söylemiştir. Bunun üzerine birbirlerile 
düello edecek iki talebe de düellodan 
vazgeçmişler. Birbirlerile kucaklaşmış -
lardır. 

Bir kelime konuşmadan 
Balkanları gezen adam 
Transilvanyanın Uşiçer kasabasından 

F'.akat, memuı; bunu kabul etmemiş· 
tir. Hasan Basri, parayı vermemekte 
:ısrar edince, kendisi adliyeye verllıniŞ1 

ür. Bu hususta Devlet DemiryoUarJ 
idaresinin iddiası şudur: 

- 9 uncu işletmeye tabi hat, A vrı.ı .. 
pa hattıdır. Tenzilatlı biletler bu ha~ 
üzerinde kullanılamaz. 

Dün yapılan muhakeme sonunda. 
Trakya hattının da bugün devlet:~ g~ç· 
miş olduğunu nazarı itibare alan nakilll 

p · sergi8inin bir f.a;:Jdası c1a arala _ Reşid, ayni şeraitin burada da cari_ ol· 
ans . ması icab ettiği neticesine vararak, ıda· 

rında zıddıyet balwwı buı dünya mil- . b ik" ı· . ddetmiştır· ııa· 
renın u ş aye mı re . 

Jetleri arasında bir yıkmlık, daha doğru kim: cAksj halde, mevzuubahs biletle-
bir tabirle bir 11empati husulüne çalış - rin üzer.inde bu noktanın işaret o}Ull" 

masıciır. Gördülfhıüz resimde Japon ta - ması lazundır> demiş ve suçlunun bi>' 
lebelerinin grup halinde Sovyet paviyo- raetine karar vermiştit'. 

nunu ziyaret etmelerini göstermektedir. ı 1 d •. '.\ ) r smet nönü un L ~ 
Zengin olmak için F ordun 

verdili nasihat 
Ankaraya gitti, Celal 
Bayar bugün gidiyor '"ı 

İngilizce Daily .Miror gazetesine gö- (Baıtarafı 1 trıci •ayjada) 
re bugün dünyanın en zengin adamı kili Knzım Özalp, t~rlar Vekili p.U 
Forddur. Bu gazete Fordun zengin olmak Rann Tarhan, Hariciye Vekaleti :Müstc-ı 
istiyenlere tavsiye ettiği hayat kanunu- prı Numan Menemencioğlu ve şebr~~z
nu şöyle hülisa ediyor: de bulunan meb'uslar, vali Muhittin tJ~ 

cKüçük işlerden başlayınız. Kendiniz tündağ, Parti ileri gelenleri, vesair bir-
alışarak ve yaptığınız i§leri daima tet- çok zevat gelmişlerdir. .. 

kik ederek ileri gidiniz. Mütemadiyen is- İsmet İnönü He~beliada~an m~tor~~ 
tihsalinizi dü:zelüniz -ve başkalarından Haydarpaşaya geçmış, kendıs~ni ugurl 

0 daha ucuz vermeğe uğraşmız.ı. mağa gelen zevatla neş'eli bir halde ~ 
I. ·1· •--= b ...n.•1rii İngiliz" dakika kadar görüşmüş ve harareili bıt 
ngı ız gaze~ u6~.. zen - . . 

. ı . d - ki . . bu ka .. vekilde teşyj edilmiştir. 
gın erın en uç şının nuna gore A- Vekil" İkt d Vekil" ce-
hareket edel'ek zengin olduklanna işaret Başvekalet ı ve ısa ı 

t ktcd' lttl Bayar dün öğleden sonra Dolır.abahçe 
e ~e .. ır. • d b .. 17 af da, be sarayına gitmiş, Atatürk tarafır.dnn ke." 

ı . u uç zengın enil ın'-.. klY tın ta . § bul olunmuştur. Celal Bayar bugün An" 
ıra sermaye e ıuısı e mır - . ·r . ba ıı--·uw · b .. 1 b - 2o ·1 1n ·u- karaya gidecek ve yem vazı esme Ş 
cı gıne ai"ayıp ugun mı yon gıuz. 

lirasından fazla serveti bulunan meşhur yacaktır. 
otomobil fabrikaları sahibi Lord Nivf - Başvekalet ~~iste.53rı • ıei 
lenttir. İkincisi İngiliz petrol kralı De - Ankara, 22 (Hususı) - . Başveka r-
ti · d" B da d-rt da \...":. ··k müsteşarı Kemal bu sabah lstanbuJda 
rnıg ır. u on o yaşın a.uçu . . ım· . 

bir bankaya katip olarak girmişti. Bu- şehrimıze ge ıştır. 
Bir misal daha: Merkezi Avrupada ya

kın zamana kadar kimse Lazık;yyede in
cir yetiştiğinden haberdar dcğıldi. Bir bir rol oynuyor. 

bisikletçi S\'edis1av Romanoviç çok ga
rip bir bahs girişmiştir. Romanoviçin gi
riştiği bu garip bahs, bisikleti ile Bal -
kanlarda nğzından br kelime bile çıkar -
ınadan 18 000 kilometre yol katetmektir. 
Şimdiye kadar ağzından bir hüküm çı -
karmadan bu yolun 10,000 kilometresini 
katetmiştir. Romanoviçin göğsünde, 

mnhtelü lisanlar ile yazılan bir levhada 
tutuştuğu b:ıhsin şartları ya7.ılıdır. 

günkü sevreti 20 milyon İngiliz lirası -
dır. Üçüncüsü de Londranın en büyük 
mağazalarının sahibi Self riçlir. Bu da 
küçük bir banka memuru olarak hayata 
atılmış iken bugün maiyetinde 5000 kişi 
kullanmaktadır. 

iki senedenberi bu muhit, sade Lti.zıkiy- * yede değil, belki İspanyanın Mayork a- Bu tasvir ettiğim vaziyet, dünya iktı-

dalarmda bile incir yetiştiğini öğren- sadiyatındaki anarşinin pek küı;ük bir 
miştir! 

* 
Başında Almanya gibi, büyük bir istıh

!.:Jc memleketi bulunan ve doviz kU\ vdi 

Eafhasıdır. Bu anarşiden birine~ grup ta, 

ikinci grup ta, borçlular da, alacaklılar 

da, hepsi mutazarrırdırlar. Yıılnız ikincı 

grupun zararı ötekine nisbetle drıha faz-
ladır. Muhittin Birgen 

Bisiklet~irıin ağzından bir kelime çı • 
kardığını işiten olursa bu levhaya saat ve 
mevkiini ve sabitlerini tayin ederek işa
ret edebilecektir. Bu garip bisikletçi hu
dut boylarında memurlara pasaportunu 
hir kclim 0 söyl('meden göstermektedir. 

-- -·-··---·--------Otellerde de gene dilsiz olarak hesabını 
görmektedir Bahsi kazandığı takdirde 
yol masraflarından ayrı 25,000 ley ala -
caktır. Kaybederse 40,000 ley vermeğe 
mecbur olacaktır. çok zayıf olan bu memleketler arasında 

ithalfıt ve ihracat işleri çok karışıktır. 

Mesela, Almanyanın borçlu olmadıgı ~:::.-------------------·----------------------, 
memleket yoktur. Bütün zirai m mkkct- } s T E R ı• N A N J S T E R İ N A N M A J 
:ere borçludur: Türkiyey<', Bulgaristnna, • 

Bir dostumuz anlattı: 
cİslanbullulara kendisini çok sevdirmiş olan merhum 

sabık şehremini Haydar son zamanlarda sıkıntılı bir hayat 
geçiriyordu, müteohhitlik ettiği, zarar gördüğü ve sözünü 
tamamen tutar bir adam olduğu için de sağa sola biraz bor-

cu vardı, eski bir memur sıfatile epeyceyi bulan tekaütlük 

maaşını da bu tasfiyenin karşılığına hasretmişti, tesadüfün 

garabetine bakınız ki tam öldüğü gün borçları bitmiş, maa

şı serbest kalmıştı.> 

i STER l NAN i STER 1 NAN M A! 

Yugoslavyaya, Macaristana, ht•p borçlu
dur. Buna mukabil, biz de Avusturya, 
Çekoslovakya gibi, fiatlarımız yüksek ol
duğu için bizden mal alamıyan memle
ketlerdeki mübayaalanmızdan dolayı on
lara borçluyuz. is böyle bir karışıklık 
içinde bulununca an:ya tuhaf tuhaf ve 
t:ıbii olmıynn muamdelc>r de karışıyor: L 
Almanya, Türkiyrdrn nal alıp bır b:ış- ----------------------------------------------·.J 

Dün hava gene •ıcaktı . 
Kandilli rasad istasyonunun ~diği 

malfımata göre dün hava gene sıcak geç .. 
mi§tir. Gölgede en 
fazla r.ıcaklık 28, 
en az sıcaklık 20 
olarak kaydedil
miştir. 

Rüzgô.r lodos ve 
keş'fşlemeden sa
niyede 4 metre 
sür'atle esmiştir. 

. . ru··tubct Hava tazyikı 760 ı gosterm1ş, 

derecesi de yüksek olarak kaydolUJ'.l" 
muştur. 

Güa91 : S.48 Ôtlo : l:l.06 
lldadi 1S,3'l Alqara : 18. 07 
Yalaı 19.'\0 İm1alı: ; 4.08 
kuıai lello 1SS3 - Arabi - U~ 
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Fransa İtalyaya bazı 
sualler sordu 

Cenevrede yapılan görüşmeler 
Fransa, ltalganın ispanyaya gönüllil göndermemesini ehemmiyetle 

talep etti, aksi takdirde ispanya hududunu açacağını bildirdi 
Cenevre, 22 (Hususi) - Fransız Ha

riciye Nazırı Delbos, İtalyanın Milletler 
Cemiyeti nezdindeki daimi murahhası 
Bovas Koppa ile bugün uzun boylu gö
rüşmüştür. 

Ünited Pres muhabirinin salfilıiyettar 
menbalardan öğrendiğine göre Delbos, 
İtalyanın İspanyaya yeni askeri kuvvet 
göndermemesini ehemmiyetle taleb et
miş ve aksi takdirde Fransa da İspanya 
hududunu açacağını kat'iyetle bildirmiş
tir. 

Delbos, Bovas Koppaya. birkaç sual 
tevcih eylemiştir. İtalyan elçisi, bu su
alleri hükumetine bildirecek ve cevabını 
verecektir. 

Havas muhabirinin kaydeylediğine gö
re, geniş bir müzakere açılmşıtır. Bu mü
zakerelerin inkişaflarını beklemek lazım 
gelmektedir. 

Delbos, Bovas Koppa ile• yaptığı gö
rüşmeden sonra Lord Cranbornu kabul 
etmiş ve kendisine İtalyan mümessili ile 
yaptığı görü~eleri bildirmiştir. 

Bundan başka, İtalyanın Nyon anlaş
masına iştiraki meselesinin de görüşül

müş olduğu anlaşılmıştır. 

Pariste akisler 

İtalyaya kat'iyen muadelet hakkı bah
şedilmcmiştir. İtalyan eksperleri, Fransız 
ve İngiliz eksperleri ile ancak teknik mü
zakerelerde bulunacaklardır. 

Nyon itilafları çerçevesi içinde yapıla
cak teknik tadilattan başk• hiçbir şey 
mevzuu bahsolamaz. 

Londrada akisler 
Diğer taraftan Royterin bildirdiğine 

Paris, 22 (Hususi) - İtalyanın da Ak- göre, İtalyanın Pariste üç memleket de
deniz kontrolüne iştirak edeceği haberi, niz mütehassıslan konferansına iştirak 
siyasi mahfellerde büyük bir inşirah u- davetini kabul etmesi wndrada çok iyi 
yandırmıştır. bir surette karşılanmıştır. 

Bu hususu temin etmek üzere Nyon an' Bir Fransız vapunma taarruz 
!aşmasında icab eden tadilatın yapılma- Londra 22 (A.A.) - Öğrenildiğine 
aı için. yakında müzakerelere başlana- göre, Marsilyadan Casablancaya git
caktır. mektc olan Fransız c:Houtaobia:. vapu-

Müzakerelerin ne netice vereceğim ru, Akdenizde bir tayyarenin taarru-
şimdiden kestirmek kabil değildir. zuna uğramış ve İngiliz Hyperion tor-

Bu meseleden bahseden Populaire ga- pido muhribi Fransız vapurunun iinda-
zetesi, söyle diyor: dına koşmuştur. 

50· Japon tayyaresi ·Nankini 3 defa 
bombardıman etti, yüzlerce insan öldü 

Amerika, Japonyayı tekrar protesto ett1 
Londra, 22 (Hususi) - Japon ami- zararlardan Japon hükumetini mes'ul/ Şanghaydan gelen bir telgrafa göre Çin 

ralı Has~:awanin evvelce bildirdiği tutacağını bildirmektedir. fıükıimet reisi Mareşal Çan-Kay-Şek 20 
iizere Nankin şehri bugün Japon tay- Fraıwının protestosu cylUlde kendine hançer saplamağa teşeb-
yarelcA tarafından bombardıman e- Paris, 22 (A.A.) - Fran~a hükümeti, büs etmişse de General Çiençeıı 1.arafın-
dilnıiştir. Tokyo'daki sefirine Nankin'in bombar- dan bu hareketinin önüne geçilmiştir. 
Bombardımana iştirak eden tayya- dıman edilmesinin tevlid etmesı muhte- Kat'i muharebe 

relerin adedi elli kadar tahmin edil- mel netayiç hakkında İngilterenin yap-
nıektedir. Şehir üç defa bombardıman mış olduğu teşebbüse muadil Japon ha- Pekin, 22 (A.A.) - Japon ordusunun 
edilmiştir. İlk bombardıman saat 10,30, riciye nezareti nezdinde bir teşebbüste Pekin-Hankov ve Tiençin-Puko demir-
ikinci saat 13,30 da yapılmıştır. bulunması için talimat vermiştir. yolları mıntakaları boyunca bir taarruz 
Akşam üstü yapılan üçüncü bombar- Çan-Kay-Şek kendini öldürmek hazırladığı şimali Çinde kat'i muharebe-

dımana daha az tayyare iştirak etmiş- istemiş nin pek yakında vukua gelmesi beklen-

tir. Tokyo, 22 (A.A.) - Asabi glizetesine mektedir. 
Fabrikaların, gemilerin düdüklerinin 

velvelesi Japonlarm hava hücumu
nun . başlamış olduğunu bildirmiş ve 
halk derhal otomobil, araba, kamyon 
ve saire gibi bütün nakliyat vasıtalar1-
ııı istimal etmek suretiyle tayyare hü-1 
cumlarma karşı siper almağa koşmuş
tur. Sokaklarda insanlar, delicesine ko
şuşmakta idiler. Tehlike işaretini mü-. 
teakiben on üç Çin tayyaresi havaia
narak Japon tayyareleri ile muharebe
ye girişmiştir. 

Japon tayyareleri şehrin cenub tara
fına bir bomba yağmuru yağdırmıştır. 
Bu esnada diğer bir Japon hava filosu, 
Yangtsc'nin öteki yakasmdaki Pukowu 
bombardıman etmiştir. 

Çinliler, dört Japon tayyaresini dü
şürmüş olduklarını iddia etmektedirler. 

Çinlilerin tayyare dafi topları ise fa
sılasız surette mukabele ediyordu. 

İnsanca zayiat ''C maddi zarar 

Londra 22 (Hususi) - Nankinin ha
vadan bombardımanı neticesinde hasıl 
olan maddi zararın ehemmiyeti büyük 
değildir. 

Mülteciler kampına düşen bir bom
badan 1 00 kişinin öldüğü tahmin edil
mektedir. Bundan başka, şehrin muh
telif semtlerinde yaralananlar vardır. 

20 saat içinde yedi taatTU.Z 

Diğer taraftan Kanton şehri de 24 
saat içinde yedi defa Japon tayyarele
ı·inin hücumuna maruz kalmıştır. 

Yüzleree kişinin öldüğü ve mühim 
hasarat yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Amerikanın ikinci notası 

Musolininin Almanyayı 
ziyareti münasebetile 

bir kanun çıkarıldı 
25 Eylul Münih için, 28 Eylul da Berlin için resmi 

bayram günü telakki edilecek 
... Berlin, 22 (A.A.) - Ducenin Almanya-ı hürlerin en mükemmellerinden, en mu

yı ziyareti münasebetile aşağıdaki ırnnun azzamlarından ve en mühimlerinden bi-
çıkarılmıştır: rine şahid olması fırsatı verilect!kur. 

25 Eylul 1937 günü Münib için ve 28 
Eylfil 1937 günü Berlin için resmi bay
ram günü telnkki edilecektir. lşr.ıler ve 
müstahdemler, müesseselerinin kapalı 

bulunmasına rağmen, 1 mayıs milli bay-

ramında olduğu gibi ücret ve gündelik
lerini alacaklardır. 
Ayrıca Almanya dahiliye nezareti de, 

bu ziyaret münasebetile, 25 eylülden 29 
ey1Ule1 kadar, bütün A~manya dahilinde 

bütün resmi bina ve müesseselerin bay
raklarla donatılmasını emretmiştir. Ka-

bul resimlerini yapan resmi müessesele
re Alman bayrakları yanında İtalyan 
bayrakları da çekilebilecektir. 

Duce'nin bu ziyaretinin en parlak ha
disesini 28 eylfıl salı günü g~çıd resmi 
meydanında ve olimpiyad stadyomunda 
yapılacak muazzam halk tezahürleri teş
kil eyliyecektir. Bu münasebetle Duce 

Seyid Rıza 
Toprak davaları 
ile meşgul 
Elaziz, 22 (Hususi) - Tuncelinde mu

halefet hareketine iştirak edenlerin mu
hakemelerine yakında başlanacaktır. Ha
zırlıklar b!tmek üzeredir. Seyld Rıza, 
teslim olmamakta gecikmesinin bütün 
mes'uliyetlerini maktul karısı Besi'ye 
yükletmektedir. 

Seyid Rızanın serbest olan oğlu Hü
seyin de dün nezaret altına alınmış, ba
basının yanına götürülmüştür. 

Londra 22 (Hususi) - Vaşington 
hükfuneti, Tokyodaki sefı.ri vasıtasile Benito Mussolini ve Führer Adolf Hitler 
hpon hük-Umetine ikinci ve tahriri bir birer nutuk söyliyeceklerdir. Führer'in 

Sergerde Rıza hapishane müdürlüğü 
vasıtasile toprak davaları hakkında Tun
celi müddeiumumiliğine ikinci bir isti
da vermiş, muhalefet hareketine iştirak 
etrniyen kardeşi oğlu Rehberi şikayet 
etmiştir. 

aııta daha vermiştir. emrile o gün hayati müesseseler hariç, Mareşal Badoglio Berlinde 
Vaşington hükumeti bu notasında Nan bütün daireler, mektebler ve fabrikalar 

kinin bombardımanını ziddot1e protesto kapalı olacak ve bu suretle dört buçuk 
ctmC>kte ve bu bombardıman neticesinde milyonluk Berlin halkına, Berlin şehri
hıısıl olacak muhtemel maddi ve manevi nin, uzun tarih esnasında gördüğ~ teza-

Berlin, 22 (A.A.) - Mareşal Badoglio, 
dün akşam buraya gelmiştir. Bu sabah 
Meclcnbourg'da manevra sahasına hare
ket edecektir. 

Klering 
Hesapları 
Ankara, 22 (A.A.} - tktısad Vekile

tinden aldığımız malumata göre, klering 
hesablarımızın 15/9/1937 tarihindeki du
rumunu gösterir cetveller aşağıdadır: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez B:ınkasın
dan alınan hesab hulasalanna göre 15/9 
/1937 tarihindeki klering hesabları ba
kiyeler ve kredi mübayaata ait teahhüt
Ier yekunları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasındaki Blokajlar 
Memle~et Mlk.dar 

Avusturya 
Belçika. 
Bulgaristan 
Çekoslovaqa 
Estonya 
Fenlandlya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

T.L. 
2.744.200 

174.600 
2.300 

2.605.000 
13.500 

800.50() 
4.380 

1.122.600 
8.364.800 

387.700 
1.688.300 
1.H2600 
1.929.200 

8.900 
695.800 
512.400 

2.050700 
191.000 
53.100 

Yekün 28.967.400 
Cetvel: 2 

Muhtelif MemlekeUerin Merkez 
Bankalarındaki Blokajlan 

Reichsbank-Berlin'deki 
Blokaj Yekunu 

a hesabı T. L. 
16.121 700 

b hesabı T.L 
7.715.600 

c Hesabı T. L 
3.260.300 

Almanyadnki umumi bloka) yekfınu 
27.097.600 T.L. 

Cetvel= 3 
Muhtelif memleketlerden kredıll olarak 
yapılmış olan mübayaata aid teahhütler 

· yekıinları 
reımi huıoıi 

Memleketler daireler t•hıılar Yelcün 

Almanya 24.637.894 11.765.081 36.402.97 
Avusturya 56.000 343.185 390.185 
Belçika 28.280 28.280 
Çekoslavakya 607.953 466.662 1.074.6 t 
Estonya 24.35m 24.351 
Fenlandlya 187 32.532 32.719 
1'"ransa 8.257 197.936 206.193 
Holnnda H4.206 68.116 212.322 
İngiltere 190.767 397.338 588.lOS 
İspanya 19.148 43.105 62.251 
İsveç 1.807.659 275.933 1.883.592 
İsviçre 61.425 316.346 377.789 
İtalya 399 281.262 281.661 
Macaristan 741.987 167.662 909.649 
Norveç 23.415 61.600 85.015 
Lehistan 22.208 12.935 35.143 
Yugoslavya 7.922 22.651 S0.673 
Yunanistan 59.722 59.722 
Yekün 3.491.531 2.799.634 6.291.165 

1 - Siparişi mukaveleye bağJanmış ol
duğu halde henüz memlekete ithal edil
memiş olan mallar bedelleri yukarıda ye
kunlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya ait yukarıdaki yekfın
da dahil bulunan altı aya kadar vadeli 

ı - Sabahtan Sabaha : 

• 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ce abık Fransız erkanıharbiye ~ 
;;;;;;;JJ isi General (Weygand) ıJ 

eser neşretti. Umumi harb içinde Fr~ 
Başkumandanı Mareşal (Foch) un sJ 
E::li vaziyetinde bulunan bu general, l 
eserinde mühim bir hakikati ifşa cdirj 
ve Almanyaya karşı müşterek bir haıı 
kete geçmek için vaktile Fransız ve 1 
viçre erkfuuharbiyeleri arasında gil 
müzakereler yapıldığını ortaya atıy 

Fakat bu müzakerelerin ne zaman 1: 
pıldığını bildirmiyor. İsviçre matbuat~ 
dan bazıları, yanlış tefsirlere ve suit 
fehhümlere yol açabilir kanaatile Gen 
ral (Weygand) ın kitabındaki kaydı ~ 
rih ediyorlar, müzakerelerin harb için~ 
ve 1917 de yapıldığını bildiriyorlar. ~ 

man matbuatı ise, bu vesileden istifa1 
ederek, mutlak bir cinayet giöi göste~ 
len Belçika bitaraflığının ihlalı hadis 
sile İsviçrenin Fransa ile olan gizli m 
zakerelerini karşılaştırıyor ve Fransanı 
vaktile, İsviçre ile birlik olarak, cenu, 
dan Almanyaya hücum edeceği hakkı: 
da ortaya çıkan dedikoduların bu sureti 
teeyyüd ettiğini tesbit ediyor. .1 

Filvaki Versay muahedesi yapılCllj 

zaman, müttefik devletler, Almanyaj 
bilhassa iki meseleden dolayı itham k~ 
şısında bulundurmuşlardı: Harbi kasd1 
ika etmek ve Belçika bitaraflığını ~ 
eylemek. 

Almanya, şimdi, ayni delili eline ~ 
rak hasımlanna mukabelede bulunuyd 
Hadise, gizli diplomasinin kullandığı i 
!ahların birbirinden farksız şPyler oldj 
ğunu isbat etmek itibarile şayanı dik~ 
tir ve bilhassa bu vadide yapılagelen ~ 
diaların çürüklüğünün ayn bir vesik~ 
sayıla bilir. 

Diplomasi... Tevekkeli halkın indine 
yalan, dolandan ibaret sayılmıyor. 

-~----~~-----S-el_in_l, Ragıp Emeç -- - , 
mübayaat: 
Resmi daireler Hususl şahıslar 

T. L. T. L. 
3.397.647 5.478.310 
Bakiye daha uzun veya başka 'dde 

mübayaata aid teahhütler yekununu ifl 
de eder. 

3 - Almanyadan gayri diğer meml 
ketlere aid yukarıdaki umumi yekfınq 
dahil altı aya kadar vadeli mübayaat: 
Resml daireler Hususl şahıslar Yek~ 

T. L. T. L. T. L. 
608.187 I.856.983 2.465.17' 

Bakiye daha uzun veya başka vade 
mübayaata aid teabhütler yekununu m 
de eder. 

4 - Her memleketin kredili tt:?ahhütlt 
rimiz de dahil olmak üzere hesaben al~ 
caklı bulunacağı meblağ tesbit enilebi 
mek için 1 numaralı cetvelde o meml• 
ket için gösterilmiş olan blokaj yerunun 
aynı memlekete aid olarak işbu 3 numı 
ralı cetvelde münderiç teahhiitler yeld 
nunun ilave edilmesi icab eder. 

Ceza kanunu 
--~~----------~---Ceza kanunumuzda değişiklik yapmak meselesi adliyecilerimizi meşgur. 

ederken hadiseler üzerinde yürüyen bir gazeteci vaziyetinde ben de biraz 
realitelerden bahsetmek isterim. 

Dünkü Son Postanın Memleket sayfasında ve cKız kaçırma vak"alarh ba~ 
lığı altında okuduğumuz satırlardan öğreniyoruz ki bir hafta içinde ve yal
nız bir mıntakada yedi kız kaçırma vak'~ olmuştur ve bu kaçınlan kızların 
yaşları 12 ile 16 arasındadır. Yani evlenmek için kanuni ehliyeti idrak etme
miş kızlardır. • Ve gene son bir haftalık zabıta haberleri arasında bir araştırma yaparsak 
metres kıskançlığı yüzünden yedi sekiz kadın yaralanmış veya öldürülmüştür. 

Bu arada ırz ve namusa karşı tecavüz vak'alarını da unutmamak lizım. 
dır. 

Kanunları doğuran cemiyetin duyduğu ihtiyaç olduğuna göre kökleri, ince 
ve metin bir içtimai terb!ye ile perçinlenmiş medeni memleket kanunların
dan alınan Ceza kanunumuzun bazı maddeleri bizim eski itiyadlardan henüa 
kurtulamıyan cemiyetimiz üı;erinde müessir olmak kabiliyetinden mahrum
dur. 

Zaruretler gösteriyor ki ırz ve namusa tecavüz fiillerile kız kaçırma ade
tini körletmek için Ceza kanunumuzun bu cürümlere temas eden maddele
rini muUak surette şiddetlendirmek lazımdır. Kanunun yalnız terhip silahı 
değil, bir terbiye ve telkin vasıtası olduğunu kabul ettiğimiz için bunu za
ruri görüyoruz. 

Sonra evlenme ve ayrılma şeklinin bilhassa nüfusumuzun yüzde yetmişini 
teşkil eden köylü tabakasını tatmin etmediğini ve hatta şehirlerde bile um. 
duğumuz içtimai ve ailevi ahengi temin etmediği görülüyor. 

Medeni kanunumuzun bu maddeleri üzerinde de adliyecilerimizin kıymeW 
fikirlerini öğrenmek bizim için büyük bir bahti~arlik olacaktır. 

Bürhan Cahid 
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snaf cemiyetleri teşkilitı 
inkişaf ediyor · 

SOl'lıl POZS'l'A 

22/9/937 

FİATLAR 

Bir kadın bir ressama 
dolandırıcılık isnat ediyor 

lınacak sigorta parasından yüzde on be
şini vermeği vadetmiştir. Filhakıka, de
po Beşiktaşa nakledildikten sonra, biı 

akşam yanmıştır. 

Dünkü duruşmada deponun sahih! 
Remzi: 

- Ben yangın esnasında, Bafrada bu
lunuyordum. Hadisede hiçbir kasd yok
tur .. Hıristo, kendisini işden ç:karttığımız 
için, bunları söylemiştir. Depociaki tü
tünler 115 bin liraya, bina da 60 bin lira
ya sigortak~dı.. Fakat, bundan istifade 
etmeği hiçbir zaman düşünmedim, de
miştir .. 
Diğer suçlular da, hadisedeki kasd id

diasını reddetmişler ve depoya benzin 
tenekeleri doldurulduğu iddiasının ya
landan ibaret olduğunu iddia etmişlerdir. 
Suçlular, sözlerine şunu da ilave etmiş
lerdir: 

T~rkiyedeki Hataylılara 

Dahiliye Vekaletinden : 
ilin 

Sancak arazisi dahilinde doğmuş olan !arla, babaları Sancak arazisi dahilinde 
doğmuş olup da, Sancak Statüsünün me r'iyete gireceği 29 teşrinisani 1937 tari

hinde 21 den aşağı yaşda bulunan kimseler, bu statünün 12 nci maddesi ahka
mı mucibince, Sancak vatandaşlığını iktisap edebileceklerdir. Bu şartları haiz 

olanlardan Sancak vatandaşlığını iktisap etmek istiyenlerin 29 Teşrinisani 1937 

C 1 N S l Aşağı Yuka:ı 
den itibaren Sancağa gidebilecekleri ilan olunur. ıı.3486> c6329> 
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BU AKŞAM 

~--·,. GOROLMEMiŞ BiR HADiSE BU : 

BİNLERCE HALK ALKAZAR SiNEMASINI DOLUP BOŞALTIYOR. Ç0NKl 

- Umulmaz, Duyulmaz, Glr&lmez, muazzam eser -

1 BAY TEKiN AFRiKADA ..... ..... 
Halksa bllyllk arzuaile bir hafta daha g&teriliyor. 

SARAY Sineması 
Sabırsızlıkla 'beklenen ve VlCTOR MARGUERlTE' ln meşhur ro:nar:ı olan 

IBBIB BiZ (LA IABÇINNI) 
Senenin ill. b "iyük Fransız filmini gösteriyer. Baı rollerde: 

MARIE BELL • HENRY ROLLAN • ESCANDE Ye JACQUE CATELAIN 
DİKKAT : Yerler ka.pılırcasına sablmakta olduğundan lQtfen yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. 

ilaveten: FOX JURNAL son dtınya havadisleri. 
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Her yerde hızlı bir inşaat 
faaliyeti göze çarpıyor 

Malatya (Hususi) - Malatyada in~a edilmekte olan dokuma fabrikasına ait evlerin inşaatı ilana.l edilmek üze
redir. Fabrika şehir ile istasyon arasmdanda ve ı~ bir cadde üzerindedir. Yakında faaliyete bqlıyacaktır. Fab
rika civarında bir de sinema binası yaptırılmaktadır. Çatısı ikmal ed.ilm.iştir. Re.simde fabrikanın inşa edilmekte 
olduğu saha görülmektedir. . 

........,.,,. __ Gaziantep belediye binası tamir edildi IAJ--;;;d;;-··,--.. --
Hagat pahalılığı 

, Adana (Husust) - Sebze ve meyva 
,.tiatlan eeçen yıllara göre bu yıl daha 
J>ahalldır. Halit pahalılıktan müşteki -
.-. Elan.elin kilosu birinci nevi 1 O, i -
~ci nevi, 9,S kuruştur. Mahrukat fi
atle.rı da günden güne yükselmektedir. 
Bundan 1'tr hrita önceye kadar kilosu 
.ı kuru~tan satılan odun bugün 100 pa· 
rad.an, kilosu dört kuruş olan kömür 6-
6,S kuruftan satılmaktadır. Bu fiat1a-
nn kış günlerinde ne dereceye kadar 
fırlıyacağı şimdiden tahmin edilebilir. 

Adanada evler muharrem ayı sayı -
lan 1 teşrinisanide, mağaza ve dükkan

Gaziantep .(Hu~i) - .B~ ~ıla .. kadarf müdürü M~t~in ile köy muhtarı Ha· 1ar da haziran bidayetlerlinde kiraya 
Antep beledıye bınası bır iki yuz yıl- san Çavuş köyun imarı için el ele ver- verilmektedir. Ev tutmak istiyenler 
lık bir hayata maille bulunan lıayli es- miş bir vaziyette çalışmaktadırlar. Bu şimdiden kapıları çalmağa 'IJaşlamış w 

ki bir yapı idi. Her türlü terakkiye ka- hafta My elektriğe de kavuşmuştur. lardır. Kiraların kı•mı azamı senelik 
vuşan güzel Antepte belediyenin mun- Bir çok kaza merkezlerinde, bu me - ve peşindir. Kiracılann ekserısi me _ 
tazam. bir daireye malik olmaması cid- yanda Babaeski de bile henüz elektrik mur ve taralı kimseler bulund ·, _ 
den bır noksandı. Bunu göze alan şehir yoktur. Pehlivanköylüler bu mazhari- d . t ilş d f' t ugun 
medisi, belediye binasında tam tadi- yeti nahiye müdürlerile muhtarlarınıR an ıs en en p~rayı e a en vereme -
Iat yapılmasını kararlaştırmış ve bu çalışkanlıklarına borçludurlar. Pehli _ mekte ve bu yuzden ev bulamamakta
inşaat ta bitmiştir. Bugün eski bmanııı vanköy panayırı başlamıştır. Alışveriş dırlar. Ev kiraları ise tek kapı veya 
vaziyeti, tanınmıyacak kadar güzel ye çok hararetlidir. müşterek avlulu evler 40 liradan 300 
moderndir. Bina baştanbaşa yenileş - Burdur belediyesi güzel bir plaj liraya kadardır. Bu hal de memurları 
ıniş, salonlar ve daireler ihtiy~ca . g~- · yaptırdı çok müşkül bir durumda bırakmakta _ 
ı-e kurulmuştur. Antep beledıyesınm Burdur (Hususi) _Antalya ile B 1 ._ d 

h b ~"' · · 1" b' · · f l r ır. ınu ase e ... ıresı, mese ~ m.n~ı sını dur arasındaki şosenin Burdur hududu _ , .... --~-~,,~··-~'"""'"'·-· ·· •·•P•• 

bankaların muhasebe daırelerını andı- dahilindeki kısmı bozuktur. Burdur be- lında temelleri atılan köy odaları in
rır bir şekil almıştır denilebilir. Resmi- lediyesi kasabanın imarı için çalışmak-ı şaatı devam etmektedir. Bu odalar l ve 
miz, belediye binasının cephesini son tadır. Bozuk olan yol da bu yıl yapıla- 2 No.lı plana göre yapılmaktadır. ı 
aldı ğı şeklile göstermektedir. caktır. Kasabanın istasyon caddesi çok No.lıların büyük köylerde 2 No.lıların 

Ceyhan köyleri telefonla hirbirine güzel binalarla süslüdür. Yalnız elek- da küçük köylerde inşasına başlanmış 
bağlanıyor trik santralı şehrin bütün ıhtiyac:nı olduğundan bir çok köylerde köy oda-

Ceyhan (Hususi) - Ceyhan köyleri- karşılayacak kadar kuvvetli değildir. larının duvar kısımlan ikmal edilmiş 
ni telefonla birbirlerine bağlamak için İleride bu noksan da telafi edilecektir. fakat çatı, kapı ve pencere kısımları 
köy bütçelerinden ayrılan para:.ar bir Belediye Burdur gölü civarında bir daha henüz yapılmamıştır. Bun:l da 
bankada toplanmakta idi. Şimdiye b. - plaj yaptırmış, betonarme localar inşa sebep 9 3 7 yılı bütçesindeki salına para 
dar köy kanunu tatbik edilen köylerin ettirmiş, üzerini de gazino haline ifrağ sının vaktinde toplanmamasıdır. Diğer 
telefon tesisatı yapılmış, muhabere te-I etmiştir. Burdur gölünün suyu ars.inik- köylerdeki kö~ .o?al~rının ~uvar ve ça
nıin edilmiş, en son olarak da Sirkeli li olduğu için bir çok hastalıklara iyi tı kısımları bıtırılmış oldugundan ta -
ve Çakaldere köylerinin telefonları ya- gelmektedir. van, kapı ve pencereleri yapılmaktadır. 
pılmıştır. Yakında 16 köye daha tele- Şimendiferin gelmesile Burdurun ik- Kırmıt, Tatlıkuyu, Mercin ve Kurt-
fon kurulacaktır. tsacil vaziyetinde göze çar!Jat bir selah kulağı köylerindeki 1 No.lı köy odaları 

Pehlivank6y elektriğe kavuştu başlamıştır. Dokuma sanayii inkişaf et- birinciteşrin ayında tamamlanmış ola-
Babaeski (Hususi) - Pehlivanköy miştir. Hemen her evde dokuma tez - cağuıdan önümüzdeki 29 birinci teşrin 

Alpullu - Uzunköprü tren hattı üze- gahı vardır. cumhuriyet bc.yTamında bu köylerin 
rinde muhitin ticaret merkezi olan nü- ·ı Ceyhanda köy odaları yaptırılıyor köy odalarının açılma törenleri yapıla-
mune köylerimizden biridlr. Nahıye Ceyhan (Hususi) - Geçen 936 yı - caktır. 

Pazar Ola Hasan Eey Diyor ki: 

Sayfa 5 

Y urdda spor hareketleri 

Malatya Halke~i Malatyaya 90 kilometre ~mesafede bulunan El§.zize bir 
>isiklet gezisi tertip etmiştir. Vali İbrahim Etem sporculara müzaheret 
~östermiş, mıntaka başkanı Zahit Atay da gençleri nezareti altında bulun ~ 
:lurmuş.tur. Resimde ge7!İ01"e iştirak e,den gençler ile mıntaka başkanı gö
ı·ülmektedir 

Afyon bölgesi liğ maçları neticelen- çarpan pehlivanlarımızdan Gerdanlı 

miştir. Sandıklı takımı maça gelmemi.ş- Süleyman, İsahacılıdan Paşa ve Hani· 
tir. 8 yıldanberi bölge şampiyonluğunu linin oğlu Mehmet gibi güreşçilerin da 
kazanan Afyonspor bu yıl da :::ampiyon iştirak edeceği muhakkaktır. . 
dlmuştUT. Resimde Afyonspor takımı Adanada spor hareketl«ıri 
görülmektedir. Torosspor futbol takımı yakında An-
Kırklarelinde bir stadyom yapılıyor karaya gid.~rek .ora_d~ Çankaya ve Al
Kırklareli (Hususi) _ Şehrimizde tınordu kluplerıle ıki maç yapacakt1r . 

"Jir stadyom yapılması kararlaştırılmış- Gene Torossporun C~~. fu~bol takımı 
ır. Yeni stadyom istasyon civarındaki Cey~ansporu:ı davetı uzerıne Ceyha -

lrazide olacaktır. na gıderek bır maç yapacaktır. 
. . .. . . Antep - Diyarıbekir maçı 

Çukurovanın ~n ıyı gureşçilen Gaziantep (Hususi) - Diyarıbekir 
seçilecek sporcuları Antep H~lkeV'l sporculan 

Çukurova mıntakasının en iyi güreş- ile bir futbol maçı yapmak teklifinde 
çilerini tayin etmek için miihim bir gil- bulunmuşlardır. Antep takımında çok 
reş müsabakası hazırlandı~ söylen - kuvvetli oyuncular bulunduğu için Di
mektedir. Bu güreşlerin teşrinievvel yarıbekir takımı ile karşılaşması bu 
ayında yapılacağı kuvvetle sanılmakta- mıntakamn calibi dikkat bir spor ham
dır. Bu güreşlere bilhassa en çok göze sesi olacaktır. 

Gavurdağda bir tren kazası 

3ahçe kazasile Fevzipaşa arasındaki Gavurdağ denilen yerde feci bir tren 
ı<azası olmuş, Bahçe kazası tahrirat kl tibi Nuri trenden düşerek yaralanmış 
ve ölmüştür. Kaza hakkında tahkikat yapılmaktadır. Resim kaza mahallind• 
alınmıştır . ............................................................... 
Bigadiçte 3 ev vel 
yedi hayvan yandı 

Bir kız ocakta 
yanarak ölclü 

Balıkesir (ıiususi) - Bigadiçin E- Amasya (Hususi) - Amasyanm Em· 
mirler köyünde bir yangın çıkmış ve ret köyünden Azizin dört yaşındaki kı
beş saat devam etmiştir. Bigadiç itfa- zı Ayşe, evde kimse yokken ocağa düş .. 
iyesinin, civar köylülerin ve jandarma- müş, yanarak ölmü~tür. 
nın yardımile söndürülen yangında bu . ,, .. 
köyden Ahmedin iki katıı ahşap bire- Bır adam degır_mende uyurken 
vi, Hüseyin oğlu Mehmet ve Ali oğlu öldürüldü 
Alinin evleri, zahireleri, bu üç evde bu- • 
lunan bütün eşyalar, Hüseyin oğlu .. Amasya .CHu~usı) -: S~raycı~ kö· 
Mehmedin evinde bulunan bir inek, bir y~den Hatıb oglu Nurı, koy degırme
at, bir merkeb, iki dana ,iki koyun ta- ~~nde u~u~k~n ~a~~n~ay~~w ?Idür~lmüş-

men yanmıştır. Zarar ehemmiyetli- tur. Nurıyı kınım oldurdugu henuz tes· 
md.a bit edilememistir. 
ır. _. ____ _ 

Bir adam ağaçtan duştu öldU Sıvaştepede bir cinayet 
Am a (Hususi) _Demirci Yakub Balıkesir (Hususi) - Sıvaştepe na-

asy h' · · S w h 11 · d M 
w da . d''k k .. ıyesının ıgırcı ma a esın en usa 

usta, bagın cevız o er en muvaze- wl M h t t b .1 · ah 1 
- Hasan Bey belP~ye halk 

lehine yeni bir kaıar vermiş. 
... Halkın ucuz ve tam gıda 

alması imkanlarını düşün

müş .. 

.. . Et fiatlarını indirmek 
çarelerini bulacakmıı. 

• • w ., .. og u e me a anca ı e aynı m a ıe. 
Hasan Bey - Şu kasaba o- .nesını kaybederek agaçtan duşmuş, ka- den Halil oğlu Hüseyini yaralamış, Hü-

lan borcu da indirmenin ça- fası yere çarparak beyni patlamış ve 

1 

seyin kaldırıldığı memleket hastanesin· 
resi bulunsa!.. derhal ölmüştür. de ölmüştür. 



• Sayfa -- -
•ON POl'f A 

• 
lzmir paraşüt kulesinden 
paraşütle nasıl atladın? 

HADISEL:ER 
KAR$1SINDA 

Tekzib 

Paraşütle atlamağa en fazla kızlar 
ve lise talebeleri rağbet ediyorlar 

Husust müesseselerin birinde memur, 
müdürün yanına çıktı: 

- Bay rr.üdür, bugün gazetelerden bi
rinde bize aid bir haber var. 

- Getirin gazeteyi! 
Memur gazeteyi getirdi, müdür okudu. 

Burada idman yapanlar, yakında antrenman tayyare
lerinden de athyacaklar. Memlekette yüzbinlerce 

sivil paraşütçü yetiıtirilecek 

Memur söyledi: 
- Bazı cihetler doğru. 
Müdür sordu: 
- Fakat bazı cihetler? 
- Evet bazı cihetler de asılsız. 

lzmir (Hususi muhabirimizden) - İz
mirin meşhur paraşüt kulesindeyim. Et-
rafımızı saran paraşütçülerin '5 metre 
irtifadan en ufak bir tereddüt bile geçir
meden atlamalarını seyrediyoruz. Abdur-

rahman isminde genç bir muallim, para -
§iitçülere, atlamalara ait talimatı tekrar
ladıktan sonra, her iki dakikada j>ir kişi, 
kendisini kırk beş metreden boşluğa sa
vuruyor ve emniyeUe aşağıya iniyordu. 
Kız, erkek bir çok gençler en ufak bir te
reddüt geçirmeden bu işi tekrarlıyorlar-

dı. 

Günün ilk atlayıcılarından Semiha f&. 
minde bir genç kıza intıbalannı aordum. 
Şu cevabı verdi: 

- İlk on metrelik mesafeyi boşlukta 
geçirdikten sonra paraşütün altına geçi
yorsunuz. Ondan sonra ev.in.izde imiş gi· 
bi eminsiniz. Rahatça aşağıya iniyorsu -
nuz. 

- Heyecan duydunuz mu? 
- Heyecan mı, hayır ... İlk atlayışta bile 

heyecan duymadım. 
Genç kız, arkasından çıkardığı paraşüt 

elbisesini uzattı: 

- Buyurunuz, atlama sırası sizin, de
di 

Bu, cidden garip bir emri vaki olmu~ 
tu. Sıralarını aldığım için, etrafımı sa -
ran çocuklardan bana kızanlar bulun -
duğu muhakkaktı. Atlamamak, mazeret 
serdetmek doğru olmıyacaktı.. Bilaihti -
yar paraşüt elbisesini arkama geçirdim. 

Bana da tekrarlanan paraşütle atlama 
talimatını harfi harfine dinledim. 

Önümde kulenin kapısı açıldL Paraşüt 
elbisemi, para~üte rapteden muallim son 
bir muayene yaptı ve bir delikanlı, beni 
birdenbire boşluğa uvuruverdı. Düşün -

meğe bile vakit bulamadan kendimi boş
lukta hi~ettim. Bu beliti de üç saniyelik 
bir zaman içinde oldu. Şimdi paraşütü -
mün altında emniyetle aşağıya iniyor -
dum. Zemin ayaklannun altında gittik
çe büyüyor, yere yaklaştığım sırada yu
karıda verilen talimatı hatırladım. Ve sa
ğa doğru meylettim. 

Paraşüt kulesine çıkarken hayranlık
la seyrettiğim o müşkül daYa, bu suretle 
bir hamlede halledilmiş ve gözümde şa -
yanı hayret derecede basitleşmişti. Me -
ğer paraşütle atlamak, ilk hamlede, basit 
bir cesaretten başka bir şey değilmiş. 
Atladıktan sonra imzaladığım defterde 

o kadar çok imza vardı ki, ~ aptığım işin 
zannettiğim kadar mühim olmadığını da 
görüyorum. Burada bana verilen malu -
mata göre atlıyanlann ekseriyetini genç 
kızlar ve bilhassa kız lisesi talebeleri teş
kil ediyormuş. Atlamak için sıhhatli ol -
mak, 45-80 kilo arasında bulunmak, rüz
garın sür'ati saniyede dört metreyi aş -
mamak ve Türk çocuğu olmak lazım geli
yor. Bilhassa ecnebiler, atlamalan büyök 
bir hayranlıkla seyretmektedirler. 

* Bir şayia beni fena halde korkttu. 

- Tekzib edin! 
- Tabii asılsız olanlan tekzib edece-

• ğiz. 

- Ne münasebet, hepsini! 
- Emredersiniz. 
Birkaç gün sonra memur, müdürün 

yanma çıktı: 
- Bay müdür, bugün gene gazetelerin 

birinde bizim daireye aid bir haber var. 
Gazeteyi getireyim mi? 

- Hayır, lüzumu yok, tekzib edin! 
- Fakat. 
- Fakatı, makatı yok, size ne diyorsam 

onu yapın! 
- Nasıl emrederseniz. 
Memur müdürün yanından çıktı. 
Gilnler geçti Memur bir kere daha 

müdürün odasına girdi: 
- Bay müdür, gazetelerde eene bir 

havadis. 
- Tekzib edin. 
- Fakat ... 
- Fazla !Af istemem.. Tektlb edecek

siniz, hem bundan böyle bir daha bana 
AT'kııda§ımız fzmir pırqüt kulesinden bahsetmenize de lüzum yok. Havadisi 

atla1'km görür görmez tekzibi yazar gönderirsi-

G bir .. ..nt lli 1 lan , .. eh niz.. Böyle şeylerle, beni meşgul etme-enç par~.. r:rma ___ m_ o .ıu - }'iniz! 

met çaVUfUJ1, panl§Üt tecrübelerinde fe- Emr d · • ef elim' 
cl bir kazaya kurban aiderek kolunun b- Mu-du- e ersınl ~ti. eGn .:

1 
.1:ı _ r ev enmış azeK: ere ı can ver-

nldığı ioyleniyordu. Bu haber sür'atle di: 
yayılarak halkın ağzında genişledi Hatı

ta Mehmet ça~un hastanede ıtözlerini 
hayata ebediyyen yumduğu ıöylendi. 

Bunu tahkik ettim. Paraşüt muallimi 
gülerek anlattı: 

- Mehmet çavuı hAdisesi yalan de -
ğil, yalnız yanl~tır. Hakikatte Mehmet 
çavuş isminde bir paraşütçü yoktur. Biz 
tecrübelerimizde kullandı~rnız bir man
kene bu ismi verdik. Henüz vesait ta -
marn değilken, mankeni boşluğa bırak-

tık. İyi dikllmedili için kolu yırtıldı. 
Manken Mehmet çavuşun kolunun yır-

tılması, bazı kimselerin ağzında hakilô 
bir adamın kazaya uğradığı, hatta hasta
ne köşelerinde veca içinde öldüğü şek • 
linde genişledi. Mesele bundan ibarettir. 

Paraşüt muallimi her atlıyana güzel 
haberler veriyor. Paraşilt kulesinden at,. 
lamağa alışanlar, yakında İzmire gele -
cek olan antrenman tayyarelerinden at
lıyacaklardır. Bu suretle halle arasında 

teşkil edilecek paraşütçü gruplar saye -
sinde İstanbul, Ankara ve İzmirde yüz 
binlerce sivil parafiltçü yetiştirilecektir. 

Adnan Bilget 

Amasyada bir yaralama vak'ası 
Amasya (Hususi) - Topçu oğulla

rından Samsun şimendifer hareket 
memuru Cemil oğlu Kemal, bacanağı 
Nuriyi, bir tarla meselesinden dolayı 
aralarında çıkan kavgada, tabancayla 
ayağından nğır surette yaralamıştır. 

Suçlu yakalanmış, sorgusu yapıldık-
tan sonra tevkif edilmiştir. • 

' ( c ...... > müessesesinin müdürü Bay 
c ...... > le c ...... > Bayın kerimeleri Bayan 
c ...... > nin evlenme merasimleri dün bü-
yük ve güzide b1r kalabalık huzurunda 
icra edilmiştir. Tarafeyne saadet temen
ni ederiz.) 

Bu ilanın çıktığı gazetelerde ertesi gün. 
bir başka ilan vardı: 

( c ...... > mü~esesinin müdürü Bay 
c ....... le < ...... > Bayın kerimeleri Bayan 
c ...... > nin evlenme merasimleri icra e-
dilmemiştir. Tekzib olunur.) 

Memur, müdürün emrini yerine getir
mişti. 

1rmet HutUsi 
-----~~~~~~~~-

Amerika da 
"Kokteyl NllıA.hları,, 
Ortadan lıalktı 

--~ .. ---"---· . 
Amerikada ckokteyl niklhlarına> gem 

vuran yeni bir kanun, eylülün birinden
beri tatbik sahasına girmiştir. Kokteyl 
nikahı denilen evlenmeler, bir bar ve 
yahut başka bir eğlence mahallinde yek
diğerile tanışıp on bcıı yirmi kadeh kok
teyl yuvarladıktan sonra evlenen genç
lerin nikahlarına takılan isimdir. CONULISLERI 

Çirkin 
Bir masal 
Adı Ş. A. harfleri ile başhyan bir o

kuyucum bana bir masal anlattı, iki 
üç satınn arasına sıkıştırarak ben de 
size tekrar edeyim; bu genç: 

- 16 yaşında bır genç kızla seviş -
miştim. Sevgilim bir gün bana nişanlı 
olduğunu söyledi, sonra da kaşlarımın 
derhal catıldığını görerek beni tesel
liye çalı°Ştı: cMerak etme sevgilim, ni
pnlırn yakında Anadoluya gidecek, 
gene y:ılmz kalır, engin sevgimizin 
yelkenlerini ar;arız• dedi. Teyzeciğim, 
aiz bu hikayeye ne dersiniz?> diyor. 

* Ben buna ne diyeyim. 

- Fena uydurulmuş, çirkin bir hi
kaye hükmünden başka ne hüküm ve
rilebilir? Bir genç kız tasavvur ediniz 
ki 16 yaşındadır, daha liseyi de bitir
memiş olacaktır, evlenebilmesi için ka
nunun tahdit ettiği yaşa daha iki se -
nesi vardır. Fakat şimdiden nişanla -
nıyor, ve daha fenası şimdiden nişan
lısına ıhanet ediyor. Çocuğum ben ga
zete sütunlarında daha küçük kızların 
daha çirkin hikayelerini de okudum, 
fakat bunlar milyonda birdir, bu pi -
yango neden sana isabet etsin? 

* Kurtuluşta Bayan Naciyeye: 
İhtisasım dahilinde değildir, sizi 

tatmin edemiyeccğim. 
TEYZE 

Bu şekilde yapılan nikahların ekserisi, 
bir kaç hafta, nihayet bir kaç ay içinde 
boşanmak ile neticelenmekte idi. Yeni 
kanuna göre tarafeynin evlenmek üzere 
verdikleri sözden ancak üç gün, yani 72 
saat sonra nikahlan kıyılabilmektedir. 

Bu suretle ispirtonun buharı ile kıyılan 
niknhlara nihayet verilmektedir. 
Yukarıdaki resim Amerikada evlenme 

dairelerine asılan ve bu kanunu gösteren 
levhaların önünde biriken genç çiftleri 
göstermektedir. 

Geyve Akhisarmm ismi 
değiştirildi 

İzmit (Hususi) - Geyve, Akhisar 
nahiyesinin ismi Dahiliye Vekaleti ka
rarı ile Pamukova olmu§tur. 

Edebiyat bahisleri: 
---------------------------
George Bernard Shaw 

81 yaşına basan büyük İngiliz edibi 
nasıl yetişti, neler vücude getirdi ? 
1876 yılı idi Parası az, ne if e<>rece

ğini daha kestirememiş, istikbalini yap
mamış bir delikanlı, Dublin'den kalka
rak, Londraya gelmişti. Bu genç, bu ta· 
rihten yirmi sene sonra: cBenim kade
rim Londraya ders öğretmek imit> diyen, 
asil, fakat müsrif bir babanın oğlu, 

Gcorge Berııard Shaw idi 
B. Shaw, USSS da Dahlinde doldu. Pa· 

paz olan amcasından ilk derslerlnl oku
du. Sonra bir mektebe ıitti. Ukin bura
da, sırf tembelliğinden ve daha ziyade 
iki zeki arkadaşının da bu hususta ken· 
disine yardım etmelerinden, hiçbir şey 
öğrenmedi. 

Edibin annesi zamanına göre, ileri fi
kirli kadınlardan biriydi. Musiki • 
ye meftundu. Oğlu ile birlikte 
oturan kadın, zamanın meşhur 

bestekfırlanndan ve hocası Lee'nin 
teşvikile, evini adeti bir opera salonuna 
çevirdi. İşte bu sayede, Shaw daha on 
beş yaşında iken, Mozart'tan, Handel, . 
Beethoven, Rossini'den. Bellini, Verdi ve 
Zounod'dan bellediği opera parçalarını 

Georges Bemard ShatD 
sil ··k--.... el· Piyeslerine tam mana e mu çu.-. ı 

ıslıkla çalardı. 
Hatta bu hevesle, gene Dublin'de bir 

müessesede muhasiblik ederken memur· 
lara iş saatlerinde opera parçalan öğret
meğe kalkışm.qtı. 

Memurluk, Shaw gı"bi serazld ve ru
hunun infiallerini her vesile ile haykır· 
mak, taşırmak istiyen bir adama ağır 

geliyordu. Onun için, 1876 da bir daha 
dönmemek üzere bu müesseseden ayrıldı 
ve Londraya ayak bastı. 

Shaw'un ilk eseri, Londraya gelişin

den tam 18 sene sonra oynandL 1876 dan 
1885 e kadar devam eden 9 sene zarfın
da da, bütün gayretlerine rağmen pelt 
az para kazandı. Yazmış olduğu beş ro· 
mam, ikisi bir takım sürümü az mecmu
alarda tefrika edildiği halde, tabiler 
neşretmedi. Şe11inin humanitaire dok
trinleri tesiri altında da kalan Shaw, 
sosyalizme temayül etti ve 1884 de kuru· 
lan Fabian Soclety cemiyetine girdi. 
Hummalı bir faaliyetle cemiyetin fikir
lerini, urndelerini müdafaa etmeğe baş
ladı ve bu yüzden sokak hatibi .olmaya 

dir diyemeyiz. Eserlerindeki kahraınatı~ 
!arından bir çoğu, beşeri olmaktan ziY'. 
de, alelade mihaniki şahsiyetlerdir. Pi • 
yeslerine karıştırdığı mizah, bazan b~ıi 
yorar, hazan da hiç muvaffak değild~~· 
Bütün bu kusurlarile beraber, bir hıl· 
küm çıkarmak istersek, şöyle diyebiliriz: 

İngiliz piyes rnuharrirlerinin en baŞ1• 
na tabiatile Şekspiri koyarsak, ondaJl 
sonra, ikinciliği elbette ki B. Shaw'a ve
receğiz. 

17 inci, 18 inci asrın meşhur Sheridan· 

larını, Marlowe, Ben Jonson'lannı hD· 
tırlatacaksınız. Evet, bunlar da zaınanı· 
nın ve İngiliz edebiyatının en yükSe}( 
dram muharrirleridir. Bunlar belki, batı 
noktalarda belki Shaw'dan daha üstün· 

dürler. Fakat hakikat şudur ki: Bu say· 
dıklarımızdan hiç biri, Shaw gib( !ngil· 
terede ve hariçte zamanlarının düşün· 
celeri üzerinde müessir ve hakim ola· 
mamışlar, kütlenin fikirlerini idare ede: 
memişlerdir. Hiç biri, Shaw kadar ıeJcı 
değildi, lisana hakimiyetleri yoktu. 

karar veren büyük edebiyat üstadı, önü· * 
ne gelen her fırsattan istifade etti, kon- cSan'at, san'at içindir> nazariyesindeJl 
feranslar verdi ve artık Londranın ta- ziyade san'at hayat içindir, düsturunu. 
nınmış çehrelerinden biri haline geldi. kullanan, cyalnız san' at için tek bir sa· 

1885 de, geçinme darlığı çeken Shaw, tır yazmaya bile uğraşmam> (1) diyen 
arkadaşlarından birinjn delaletile gaze· Bernard Shaw, inkılab, reform ateşi ne 
teciliğe başladı ve o zamanının meşhur yanan edib bir artisttir. Piyesleri de bıl 
gazetelerinden The World ile, Pall Mall artist ile moralistin arasındaki uzun :mil· 
Gazette'e yazdı. 1888 de The Satar gazete cadelelerin aynasıdır. Bir artist, bir ne· 
sinin mİ.ısiki münekkidi oldu. 1895 de, sir üstadı gibi yazdığı zamanlar, bir ar• 
Saturclay Review'nin tiyatro münekkid- tist bir güzel san'atlar amatörü olarııle 
liğini kabul etti. Sonraları buralarda çı· kalacağından korkar. Konferanslarında, 
kan yazılan ldtab halinde toplandı. büyüleyici, tılsımlayıcı konuşnıas~tl~ 

Bu sıralarda İngilterede gatezecilik daldığı sıralarda da, sözlet!nin dinleyıcı 
aleminde yeni bir hamle belirmeğe baş- , }erini abdal, uyuşuk bir hale getirCilı 
lamıştı. Mecburi tahsil yüzünden mey- fikri bir ilaç gibi tesir etliğini görüne~, 
dana gelen yeni bir okuyucu zümresi, hemen bir espiri yapar, konuşmasına bır 
eski, ağır başlı, muhafazakar gazeteleri alay çeşnisi katar. ,., 
beğenmiyor, daha ziyade, yeni çıkmaya Shaw, 1885 de tiyatroya döndü. ıs ı9 
başlıyan gazeteleri, haftalık rnecmuala· da, Londrada (Bir bebek evi) piyesi oy· 
rı ve bunlarda yazan, o zamana kadar nanan İbsen'in tesiri altında kalmakla 
işitilmemiş, görülmemiş yenilikler ya- beraber, onun fikirleri. Shaw'un düşüıı· 
ratan genç gazetecileri tercih ediyordu. celerinde hiç le bir değişiklik yaratatll8 ' 

İşte bu ateşli gazetecilerden biri de B. dı. Bilakis, eskiden edinmiş olduğu k3 • 

Shaw idi. Kendisini tanıtmak, ismini et- naatleri köklendirdi. Shaw, İbsen'in pi· 
rafa yaymak için, her türlü nümayişkar yeslerinde kullanageldiği teknik yenilik• 
vaziyetlerden istifade etmesini bilen, tr. ten, İsveçli muharririn, ideallere, idea· 
landalı edib ve piyes üstadı daha sahne listlere karşı beslediği düşünceler, ver· 
edebiyatına dönmemiş iken bile, etrar diğ! hükümlerden ve ckadmca kadın8, 
fmda geniş bir okuyucu halkası topla- karşı izhar ettiği aııtiromantik hislerden 
mış bulunuyordu. Genç nesil, onun içti· hoşlruımıştır. Shaw, İbsen'in, czanıanı
mni müesseseleri darmadağın eden, yıkı- mızın esareti, iyilik idealine dayanan C: 
cı suallerle dolu makalelerini zevkle o· ttiıtl sarettir> diye heyecanla müdafaa e & 

kuyor, adeti onun müridi haline giri- kanaatini can ve gönülden benimseıniŞ· 
yordu. Ona kızanlar, deli diyenler, on- tir. Çünkü o da, tahdid edilmemiş bir 
dan nefret edenler de vardı. idealizmin, içinde mantık ve düşünce bU• 

Shaw, rolünü iyi bilen usta bir aktör lunmıyan, binaenaleyh, tehlikeli, yıkıcı 
gibi, fena terbiye sistemlerini, aile ha· ı 

ve muzır olanı, şuursuz bir idealizm o • 
yatını, içtimai ahlakı, işçi sınıfının yaşa-

ih k duğuna inanmaktadır. 
ma şartlarını, ist' za ve ahkaha silah- * 
larını engin bir meharet ve kendisine z 

Shaw'un, bir arkadaşile birlikte ya • 
vergi bir kuvvet ve kudretle kullanarak maya başlayıp ta, 0 arkadaşının vazgc~ 
didikliyordu. mesi üzerine yedi .-sene sonra bitirebildl" 

Shaw birçok sabalan denedikten son· ği, (Dulun evi) ismindeki ilk piyesi ıs92 
ra, mcssagelerini en iyi ve müessir bir i 

SOnlarına dogvru O'""•ndı. 1898 de ilk pd· 
şekilde ulaştıracak kürsünün, ctiyatrO:t r-

yes külliyatını Plays, Pleasant an 
olduğunu anladı. Sahneye çıktı, dram Un plesant (Hoş ve hoş olmıyan piyesler) 
muharrirliğini kendi kendisine öğrendi. neşretti. 
Paradoksal büyük bir münakaşacı oldu- (Devamı 10 uncu sayfada) 
ğu kadar, büyük bir tiyatro müellifi de 1 
oldu. (1) ~insan ve insan ü~tüı. piy~lndeıı. 
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Kaşif amca poker oynuyor 
' Bendeniz min gay .. 
ri haddin mahallem· 

ae; komşuluk huku .. 
k:una riayet eder, a • 

Ciabı muaşerete rikı! 

bir kimse olarak ta .. 
runırım. Mahalleye 

yeni bir komşu ge .. 

lirse, bir iki gün son

ra kendilerine beya .. 

nı hoşfunediye git .. 
meyi minelkadim a. .. 
det edmmişimdir. 

Nitekim geçenlerde 

bize bitişik haneye 

de yeni müstecirler 
~aşındığı rnesmuum 
olmuştu. Elalemin 
dili elimde değil ki 
onlan istediğim gibi 
idare edeyim .. Yeni gelen komşular hak
kında bazı namünasip kelim sarfedildiği 
kulağıma çalınıyordu. Gelenler, evvel • 
den Şişlide otururlarmış. Fazla alafran· 
ga imişler. Kadın kocasının bütün ka -
zancını süsüne sarfedermiş. Her ne ise 
bunlar beni alakadar etmezdi. Ben kom
§Uluk vazifemi yapmıya mecburdum. Ta
şındıklarının üçüncü akşamı yatsı ezanını 
müteakip evlerine gittim. Kapıyı başı 

beyaz hotozlu, önü beyaz önlüklü bir kız 
açtı: 

- Bay evdeler mi? 
- Evdeler. 
Merdivenin üstünden bir ses duyuldu: 
- Ne oluyor Gülsüm, gene bakkal çı -

raklarile amur mu? 
Ben bağırdım : 
- Hayır bayan ben bakkal çırağı de -

ğilim, kapıbitişik komşunuz Kaşif amca
yım. Hamur filin istediğim yok. Sadece 
size hoşfunediye gelmiştim. 

- A buyurunuz bay, effedersiniz.. Hiz· 
metçi tamyamamış olacak. 

Yırmi, yirmi beş yaşlarında hissini ve
ren, kıvırcık saçlı, mosmor gözlü, dekol
teli bir kadın karşıma çıktı: 

- Affediniz bayla görüşmek istemiş
tim. Hem zannedersem münasebetsiz za
manda gelmişim Başımı birdenbire çe -
virdimse de. aene soyunmuş bir halde ol
duğunuz, iste:miyerek gözüme ilişti. 

Bir kahkaha sesi yükseldi: 
- Soyunmuş değilim, bil.akis şimdi gi

yindim. Buyurun! 
Baktım. O giyindim diyordu, amma hiç 

te giyiınliye benzemiyordu. Elini w:attı. 
Ben de elimi uzattım, öpülmek üzere 
uzattığım elimi kendi elile birlikte ağzı· 
ma götürdü. Benden genç olmasına rağ -
men elini öptürdü. Bir erkek göründü. 
Simsiyah bir şeyler giymiş, isli soba bo
rusuna dönmüştü. 

- Komşumuz Bay Kaşü! 
Adamı bana işaret etti: 
- Kocam Cemil! 
Her halde o da karısı gibi el optür • 

mekten hoşlanırdı. Uzattığı elini tuttum. 
Öptüm ve başıma koydum. 

Birdenbire şaşırmıştı. Elini geri çekti. 
- Estağfurullah efendim, yer alınız .. 
- Ne alayım efendim. 
- Yer alınız.. Yani prenepl5s. 
- Ha anladım bayım, yok bayım ben-

deniz akşamlan pırnayı çekmem.. ne 
biraz, ne de çok. Eğer elinizi öptüğüm 
için beni sarhoş yerine koyuyorsanız; ba
yan zevceniz elini uzatıp öptürmü.ştü. 

Bendeniz de adet böyledir diye zatıilin.i
zin ellerini de öptüm. 

Odadaki koltuklardan birine oturdum! 
Erkek yüzüme baktı: 
- Bu akşam bir kaç dost geleceklerdi 

ae bir parti çevirecektik. 
- Çok güzel olur, biz de eskiden hazan 

yapardık. Fakat evde olur mu, bilmem? 
- Niçin olmasın, daima klüpte olacak 

değil ya! 
- Bahçe müsaitse? 

• - Burada şu masanın üstünde yapa -
nz. 

Şaşınnış . Benim bildiğim kuzu, kır-
da filan çe\.Tılirdi. Masa üzerinde kuzu 
çevrıldi ni hıç görmemiştim. 

Ben bunı~rı düşünürken kapı çalın -
dı. Erkekli kadınlı bir kalabalık içeri dol

du. Ev sahibi beni tanıttı: 
- Komşumuz Bay Kaşif kendileri çok 

jatildir. 

Nakleden : ismet Hulusi \ rr~~~"'1 ) S -- - Paso! 

5 (f.,, 1 ·=· çıplak b8flı 
- __ ,,,,__ , - Bop! 

Derhal tashih ettim: 
- Antil adalarında hiç bulunmadım e

fendim, bendeniz yalnız Aynarozda kay-
' makamlık etmiştim. 

Ev sahibinin karısı da söze karıştı: 
- Bay Kaşif enteresan bir zat. 
- Evet bayan; galiba beni bahçede en-

tari ile gördüler ki bu tarzda entari sev
diğimden bahsediyorlar. 

Hep birden güldüler. Bir şeyler söyle
mek, el sıkmak, el öpmek lazımdı. Ka • 
dınlardan biri elini yüzüme doğru uzat
tı. Baktım. Tırnaklan çok uzundu. Yü -
zümü tırmalıyacak zannettim. Bir adım 
geri sıçradım. Biraz daha uzattı; artık 

kaçacak yer yoktu. Duvara yapışmıştım. 
- Bayan, dedim, yüzümü tırmalıya -

caksınız, bu hiç işime gelmez, eğer gı -
dıklıyacaksanız o başka amma, ben pek 
gıdıklanmaın da. 

Bayan elini öptürmek için uzatmıştı. 
Bunlar da ev sahipleri gibi el öptür -

mek meraklısı imişler. Nereden bilecek
tim. 

Misafirlerden sarı saçlı bir kadınla, çıp. 
lak başlı bir erkek ortadaki masanın ba
şına oturdular: 

- Hiç du.rmıyalım, çevirelim! 
Nihayet merak ettiğim şeyi görecek -

tim. Ev sahlbinin kansı da masanın ba -
şına oturdlL Çıplak bqlı adam bana 
döndü: 
~iz kab.ra yem olur musunuz? 
Dedi Benimle alay mı ediyorlardı? 
- Haşa ben ne ata ot, ne de katıra yem 

olurum. 
- Öyle değil bayım.. Pokerde dör • 

düncü olacaksınız? 
- Pokerte kaçıncı olursam olayım, fa

kat dediklerinizden bir şey anlamıyo -
rum. 

- Siz poker bilmez misinil? 
- Daha yeni işidiyorum. 
Ev sahibi bayan atıldı: 
- Öğrenirler ne olacak ki 
- Hay hay öğrenirim. 
Men ailem.eni harf en f ekad sayyereni 

abd en. 
Kadınİardan biri elini çırptı: 
- Bu modern bir lisan olacak; japonca 

söylediniz değil mi bay? 
- Hayır arapça .. 
- Ha evet, dua ettiniz. Araplar demek 

?Okere başlarken böyle dua ederler. 
- Hayır, bu sözün manası bana bir 

harf öğretenin ben kölesi olurum, de -
melrtir. 

Nihayet hen de masaya oturdum. Ev 
sahibi ufak ufak pullar gelirdi. Bana: 

- Kaç kuruşluk istersiniz? diye sor
du: 

- Teşekkür ederim istemem, çocuğum 
yok ki bu pullardan alıp ona götüreyim 
oynasın! 

- Hayır siz oynıyacaksınız. 
- Bu yaştı>..n sonra oyuncaklarla oyna-

mam abes olmaz mı? 
İzah ettiler. 
O pullardan alınacakmış. O pullar o

yunda pa:·a yerine geçiyormuş. Onlar1a 
oynıyncakrnışız. 

Meğer çevireceğiz dediklcrı şey kuzu 
değil poker denilen bir nevi kumar oyu
nu imiş. Bu zamana kadar yapmadığım 
bir şeyi nihayet komşu batın için yapı
yordum. .. 

Biri kağıtlan aldL Beşer tane dağıttı. 
Kağıtlara baktılar: 

Ev sahibinin karısı: 

Dedi.. Btri: 
- Gördüm! 
Dedi Hemen gör

mesin diye kağıtlan-

mı kapadım. Sıra ba .. 
na gelm1şti. Öğren· 
~tim ya! Her üçü
nün de söyledikleri· 
ni tekrarladım: 

- Paso, bop, gör-
düın. 

.- Olmadı. 

- Ya ne diyeyim? 
- Meseli rest di-

yebilirsiniz. 
- Rest! 
- Gördüm. 

Hepsi ellerindeki kağıtları açtılar. Ben 
de açtım. Adam görmemiş gibi ikide bir 
yüzüme tuhaf tuhaf bak.an san saçlı ka
dın, uzun tırnaklı parmaklarını uzatıp 
önümdeki bütün pullan çekip almasın 
mı? Birdenbire kızdım: 

- Bayan bun~ oyuncak değil, para 
yerine geçiyor. \ 
Bunları almak içiıı ev sahibine beş li

ra verdim. 
- Siz rest ded.ini%. Ben de gördüm. 
- Ben ~est dedimse önümdeki pullan 

al demedim ya? 
- Rest ne demektir? 
- Ben ne bileyim? 
Kadın çıplak kafalıya döndü: 
- Restin ne demek olduğunu bile bil-

miyormuş. 

- Bilmiyordum ya! 
Ev sahibi bayan bana yardım etti: 
- Beş liralık daha pul alın Bay Kaşif. 
- E sonra ne olacak? 
- Öğrendiniz, bundan sonra kazanır-

sınız. 

Cebimden bir beş lira daha çıkardım. 
Gene biraz pul aldım. 

Gene beşer kağıt dağıttılar. Bu sefer 
öğrenmiştim: 

- Pas, 
Dedim. Ev sahibinin kansı: 
-Bop! 
Dedi. Çıplak ba§lı adam da: 
- Rest! 
Dedi. Fırsat bu fırsattL Talih bana 

dönmüştü. 

-Gördüm! 
Dedim ve hemen elimi uzatıp hepsi

nin önündeki pulları topladım! 
- Ne oluyor monşer? 
- Monşer değilim affedersiniz, kendi 

hallinde adamım. Rest dediniz, ben de 
gördüm, dedim, pulları topladım. De -
min de siz öyle yapmamış nııydmız? 
Çıplak başlı kızmıştı: 
- Böyle oyun olmaz ki! 
- Demin de ben kızdımdı, ~ıra ile bu 

bayım_ Nasıl açıkgöz müsünüz .. Biz de 
açıkgözüz. Zarar yok bir başka sefere de 
siz kazanırsınız. Ev sahibi elini omuzu
ma koydu: 

- Bay Kaşif pulları iade ediniz. 
- Hayır edemem. Hem art1k uykum 

geldi, gideceğim. Şu pullan hesap edip 
parasını verin! 

- Nasıl olur? Siz kazanmadınız ki? 
Sarı saçlı kadını gösterdim: 
- Demin ben rest, dedim, bayan, gör

düm dedi. kazandı. Şimdi de bay rest de
yince, gördüm, deyip ben kazandım. Ar
tık yutturamazsınız. 

- Siz poker bilmiyorsunuı ki?. 
- Bilmiyorum amma burada öğren -

dim. Birisi rest dedi mi, gördüm sözünü 
evvel söyliycn paralan alır! 

- Bu bir embesilmiş monşer. 
- Besili olduğumu anladınız 

0

da de • 
rim.i yüzmek istiyorsunuz öyle mi? Yok, 
Kaşif amca kolay kolay derisini yüzdür
mez. Haydi bayan şu pulları al, paralan 
ver! 

Ev sahibi erkek kolumdan tuttu: 
- Çok aşırı gidiyorsunuz, sizi kapı dı

şarı atmak mecburiyetinde kalacağım. 
- Beni kapı dışan atmak ha! Eski bir 

mülkiye memuruna bu hakareti ediyor
sunuz.. Hırsızlar ben size gösteririm. 
Kapıyı hızla çektim ve evlerinden çık

tını. 

Ne olduysa on lirama olmuştu. 
1smet HulUsi 

Sayfa 1 

Otomobil ile istanbuldan Avrupa ya J 

Nihayet Parise giriyoruz 
Daha şehre girmeden sağımdan, solumdan. 6nümden, 
arkamdan vızır vızır 2eçen otomobillerin arasında 

ıaıkına döndüm, Ya içeride ne halt edeceğiz? 
Yazan: Vasfi Rıza Zobu 
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Paristen bir manzara 

Avrupada bize en çok y:akınlık göste- vap, istintak. İnsanı seyahate çıktığına, 
ren millet, Almanlardır. Onların arala - çıkacağına p~an ederler. Ya o vizelerin 
rında gördüğüm samimt aliıkayı başka gülünç hali?. İstanbuldan trene binip 
hiç bir tarafta görmedim. cİstanbuh ya • Berlinde ineceksiniz. Bunun için altı 
zılı plakamızı okuyan, aylı, yıldızlı bay- devletin vizesini pasaportunuza mühür -
rağımızı gören. yanımıza geliyor, toplu !etmek mecburiyetindesiniz.. cSebep?.> 
bir halde etrafımızı alıyorlıir. Bize, hal ctoprağından geçiyorsunuz.> İstanbul ka· 
ve hatır sorarken yüzlerinin aldığı şekil, zan, siz kepçe. Konsoloslukları arar, so
sevgilerinin en büyük işareti olarak gö- rar, tahkik eder, bulursunuz. Bir iki sa· 
rülüyor. Kapısından hürmetle girdiğim tır yazı, bir mühür, ver paralan! Ma -
bu diyardan, büyük bir muhabbetle çı - dem ki her müracaat edene mührünü 
kıyorum. İşte bizi Almanyadan ayıracak basacaksın; ne uğraştırırsm. Bunu hu -
olan Kel şehri. Yanıbaşında cRen> neh- dutlardaki polisler yapamazlar mı? 
ri akıyor. Bunu geçer geçmez Strazburg- Hiç unutmam, vize yaptırmak için A· 
da, yani Fransada olacağız. tinada İsviçre konsolosluğuna gitmiştim. 

Almanyadan çıkarken de, Fı:ansaya gi- Bütün muamelatı kapıcı yapmış, mührü 
rerken de bizi gene gümrük muayene - de µpıcı basmıştı. Madem ki bu kadar 
sile sıkmadı1ar. Bu, otomobil yo1cuları- ehemmiyetsiz bir iştir, lüzumsuz yere ne 
na mahsus bir imtiyaz galiba. Bundan diye beni saatlerce meşgul ederler. Gali· 
evvel yaptığım tren ve vapur seyahatle- ba bu nizamları koyan adamhrı hudut • 
rinde, gümrüklerde çektiğim iziyetler larda muayene filan etmiyorlar da, bu 
aklıma geliyor da şimdiki hale şaşıyo - gibi icraatın ne kadar gülünç olduğunun 
rum. Allahım neydi o cvize:t ve cgüm- far}rında değiller. 

ı'Ük> muamelatL? Ne bitmez tükenmez ~ş! Strazburg, Almanlarla Fransızların a
Bavul indirip kaldırmaktan harap olur- rasında kalmış, ne yapacağını şaşırmış 

dum. Hepsine de ayrı ayn dert anlata • uvallı bir şehirdir. İsminden de anlaşı1-
caksın: cParan var mı?>, cEvet!>, ene ka- dığı gibi, tam manasile Alman olan bu 
dar?>, <ŞU kadar sterlin, şu kadar frank..> şehre ve bu şehrin halkına şimdi Fransa 
cgöster bakalım!:ı._ Birer bire.r sayacak· hakim. Peki amma, polis ve resmi me -
sın, kaydedecekler ve binbir itina ile rnulardan başka kimsenin burada fran· 
yerleştirdiğin bavulunu altını üstüne ge- sızca konuştuğunu duymadım. Herkes al
tirip yeni çocuk doğurmuş bir kadının manca konuşuyor. Bir gün ve bir gece, 
odasına döndürerek gidecekler. kendini şaşırmış bu memlekette kal -

Sonra hudutlarda birbirlerine ne ka- dım. Uzun boylu ekmeklerinden başka 
dar yakın; tren düdüğünün. aksi sedası Fransızlara ait hiç bir şey görmedim. 
daha dağlarda çınlarken: • tkinci budu- Sabah saat onda Strazburgdan hareket 
da geldik, diyorlar. Haydi tekrar mua - edip, akşam on dokuz buçukta Faris ka· 
yene .. Gene paralar sayılacak, gene ba - pılarına dayandım. Orman arasından ge-
vullar açılacak, gene bir sürü sual, ce • (Devamı 10 uncu ıayfada) 

Şehir ortasında 

Bir ahır daha 
Pangalt.ıd& cedidiye (Ölçek> sakağında 

1 

oturan bir okuyucumuz dun idarehane
mlze gelerek bize derd yandı. Diyor ki: 
ı- Bizim sokağımızda bir ahır vardır 

ki, şehrin temizliği namına cidden bir ku
surdur. Bu ahırda bir çok beygirler ya-
tırılır. Koku bütün sokağın evlerine ka
dar sinmiştir. Sabahlan hayvanları yıka
mağa çıkardıkları zaman da plsllk b."ışka 
bir şekilde başgösterir. Bütün sokak ı·a
mur içinde kalır. Hayvanlar kaşağıl:ınır
ken üsUerindekl mlkroblar etrafa yayı
lır ve sıhhatimiz tehllkeye girer. 

Bu sokaktı.ki evler artık oturulamaz bir 
hale gelmiştir. Çocuklarımızın, allelerlıni. 
zin sıhhatini tehdld eden bu ahırın kal
dırılması için belediyemizin nazarı dik.ka
tini celbederiz.a 

* Bu bina niçin yıkiınlıyor? 

Modalı denizcilerden lllk.met Melih 

Denghiz yazıyoc: 
- Moda vapur iskelesinin üst kısmı son 

günlerde ..senede 240 llra gelir getirdiği 
halde- yıktlrilmail& ba.şlaud~ Bu gu:ı:el 
binanın yıtııuıasında.ld sebebi herkes gi
bi ben de blr türlü. anlıyamadım. Etraf-

tan sorup soruşturdum ve ko.t1 blr sebeb 
bulamadım. Halbuki şehircllilı: miıtehas

.sısı verdiği beyanatta .bilhassa .Modlcy& 
temas ederek buranın usulü dairesinde 
tanzim edilmesine işaret etrnlştL Bina 
tam olarak matlub evsafı haizdir, iskele 
ile beraber Modaya da zarif bir ca1Jbe 
vermektedir. Alakadarların dikkat naza .. 
nw celbederim.• 

* 
Yolsuz, ışıksız ve susuz bir sem1 

Halıcıoğlu Sütıüccslnde Bademlik mev
kllnde oturan okuyuculanmızdan Şem

settin yazıyor: 
- Bizl.m semtimiz şehir dahlllndedJr, 

her vatandaş gibi yol vergimizl verirl7., 
fakat tepeye çıkabilmek için yol yoktur, 
tenvlrlye paramızı verlrlz, fakat bir tek 
elektrik bulunmaz. Çöp p:ı.rası vertrlz, fa· 
kat bir çöpçü şimdiye kadar bu semte 
uğramamıştır. 

Bütün bu derdlerden üstün olan bir derd 
var ki bizl yakıp kavuruyor: Susuzluk .• 

Bademlikte bir tek terkos çeşmesi var-
dır. Fakat çeşmeden bir damla su a}::mnz. 
Burada sakalar vasıtaslle bile :m bulmalı: 
muşkuldür. Bu vaziyet karşıSlnda ne ya
pacağımızı şaşırdık.. Be iyemizln biraz 
da bu tarata göz atmasını dilemektea 
başka dileğimiz yoktur.• 



8 Srıyfu 
== 

i arlı Me me in ye 
bir münasebetsizliği 

• 
1 

Kendisine Tiirkiye başpehlivanı süsün Ü veren bu adam, 
bir sirk güreşcisi olan Bulgar Don Kalof'a ayyıldızlı 

forma ile mağlup olmak için Sofyada dolaşıyor 

1 • 

' 
Dinarlı Mehmed birkaç sene evvel !&tan bulda Kara Ali ile güreşirl:en: Tabil 

Dinarlının alttaki olduğunu tasrihe lüzum yoktur 
Birkaç gün evvel, cEskicuma, dan, yenemedi ... Bu halimde bi!e, onunla bir 

Seyfi imzalı bir mektub aldım. Güreş- saatlik bir güreşte berabere kalabildim! 
lere dair arasıra yazdığım yazılan zevk· Bana onun bu sözleri de meşru, makul 
le okuduğunu söyliyerek bana masum göründü ve onun lehinde kendı sözleri
bir rüşvet sunan nazik okuyucum, bu ne aldanıp ta edindiğim kanaati, ikinci 
mektubunda diyor ki: bir tecrübeye kadar değiştirmemeye ka· 
cDinarlı Mehmed, bir iki hafta sonra, rar verdim. Hatta o sıralarda, Dinarlı 

Sofyada bir güreş yapacak. Bu müsaba· Mehmed aleyhinde yapılan tnarruzkara
kada, Dinarlı Mehmedin karşısına çıka- ne, tezyifkarane neşriyat karşısında cep· 
cak olan pehlivan, Paristen yeni gelen he aldım. Onu, kanaatine bağn kalmak 
meşhur şampiyon Dan Koloftur. Bu Bul- istiyen kalemimin yettiği kaclar himaye 
gar pehlivan, Pariste uzun müddet Av· ettim. Hatta utanarak itiraf e:Jcbilirim 
rupa profesyonel serbest güreş şampi-1 ki Dinarlıya büyük bir pehlivan kıymeti 
yonluğunu muhafaza etmiştir. Dan Ko· verenlerden bir çokları, imzam·. taşıyan 
lofla Dinarlı Mehmed Paristen tanışır· ve ilhamını tam bir hüsnünıyetten aldı
lar. Onunla danışıklı güreşecekleri ve di- ğı halde bir türlü hadiselerin t~yidine 
ğer taraftan bir Bulgar pehlivanının, Sof- knvuşamıyan o yazıların tesiri.ne kapıl

yada yapılacak bir güreşte yenilmeyi ka- mışlardır. 

bul e miyeceği muhakkaktır. Bu ıtibar- Fakat Dinarlı Mehmed, Kızı.ay 
la, Dinarlı Mchmcdin rnağlub olacağı gibi, Halkcvi, Hava Kurumu gıbi en cid· 
şimdiden mallımdur. Halbuki. Pinarlı di müesseselerin tertib ettikleri müsaba· 
Mehmed burada kendisini cTürkiye <baş- kalardan bile kaçtı. 
pehlivanh diye tanıtıyor. Dan Kolofun Kimisinde hiç meydana ç~-nadı. Ki
karşısına da, meşhur ayyıldızlı forrnasile misinde, bütün müsaid davetlere rağmen 
tıkacağı muhakkak. Şimdi aizden, bütün meydana gelmedi. Bazan da onu, pchli
bura Türkleri namına yalvanyorum: vanJann '!:ıran kırana güreştikleri tıakiki 
Dinarlı Mehmedin Türkiye şampiyonu ermeydanlarına, bir mekteb kaçağı gibi 
olmadığını, hatta Türkiye başpehlivan- elinde doktor raporlarile girerhen gör
larile boy ölçüşmekten daima ürktüğü- diik ve o bu mütemadi kaçamak) •rına, 
nü llıtfen gazetenizde ilan ediniz!, hakkında en geniş hüsnüniyet: hesliyen-

Kariim, tahminlerinde yanılmıyor. 1s- lerin bile itimadlarını tamamen kaybe-
tcğinde de haklıdır. dinciye kadar devam etti. 

Ben Dinarlı Mehmedi, bundan birkaç Hatta nihayet ben de, o birçok kimse· 
sene evvel, şimdi yazı yazdığım bu ma- 1erle birlikte, Dinarlı Mehmedin üzerin-

' sanın başında tanıdım. Bana uzun uzun, de durulacak bir güreşçi olmadığı-
Amerikada yaptığı güreşleri anlatmış, na inanmak mecburiyetinde kaldım ve 
oralarda kazandığı muvaffakiyetlerı söy- şu anda eminim ki o, hiçbir zaman, uzun 
liye söyliye biterememişti. Sözlerini is- bir sabırdan sonra verdiğim blt hükmü, 
bat için, kendisinden iyi bir lisanla bah- bilfiil tekzibe muvaffak olamıyaca1<tır. 
seden birkaç Amerikan gazetP-smi gös- Bu yüzdendir ki, bugün ta l·~skicuma
terdiğini de hatırlıyorum. Boyu, poc;ıı ve dan yükselen bu sese hak veriyorum. Bu 
mütenasib endamı da bu iddialarını tek· satırları da, o okuyucumun haklı isteği
zib etmiyordu. Benim alakamı daha zi· ni yerine getirmiş olmak ın:tksadile yn
yade uyandıran cihet te, Dinarlı Meh- zıyorum. 

medin, Amerikan usulü serbec;t güreş Dinarlı Mehmed, Sofy.ada Da:l Kolof-
yapmış bir pehlivan oluşuydu. la güreşebilir. Türkiye şampiyo"lU ünva· 

Sinemalarda seyrettiğimiz, .<\mcrikan nını takmabilır, ayyıldızlı formay!a mağ
gazetelerinde heyecanlı dedikodularını l(ıb olabılir. 
okuduğumuz o güreşin memieketimizde Fakat bütün bunlar, ne Da.1 Ko!of ta
de alaka bulması şüphe yok ki şayanı raftarlarına iftihar verebilir, :10 dP bize 
temennidi ve yağlı güreşe ötedenberi utanç! Çünkü Dinarlı Mehmed. Türkiye
fazla taraftar olmıyan ben, hu temenni· de, giireş meydanlarından çoktan sürül
yi en şiddetle duyanlardandım. müş bir pehlivandır. Kaldı kı, bız sade 

Dinarlı Mehmedin gelişini, bu temc>n- Dinarlı Mehmrdi değil, onun k:1rşısına 
niyi tahakkuka kavuşturmak için bir fır- cıkacak olan Dan Kolofu de. geyet ıyı 
sat gibi kullanmak istedim ve sözlerine tanırız. Dan Kolof ta, Dinarlı Mehmedin 
inanmamak için mühim bir seb<>b bula- Türkiyede uğradığı akıb~te, Pari<;t:? çar
madığım Dinarlı Mehmedi halka kendi pılmış bir bedbahttır .. 
ağzından ve kendi hikayelerile :anıttım. Binaenaleyh, yakında Sofya şehrinde, 
Ne yalan söyliyeyim. O sırada ortalığa Türkiyeden meydan harici edilmiş bir 
uluorta meydan okuyan D:narJı Mehme- peh1ivan ile Paris sirklerinden kapı dı
din, burada yapılacak herhangi bir mü- ~arı olunmuş bir güreş mütckı:ııdi varye
sabakada beni mahcub edeceğini de hiç teye çıkacaklar demektir. 
ummuyordum. Çünkü bizim pehlivanla- Şu halde Eskicumalı kariim, 0

1sa olsa, 
nmız, Amerikan usulü serbest güreşi bu iki bedbahtın gülünç itişm2sıni sey
hiç bilmiyorlardı ve Dinarlı Mchmcdin, redip te bir hayli eğlenem~diJine üzüle· 
bildiğini iddia ettiği kuvvet kırıcı oyun- bilir. 
larla, onları şaşırtması çok muhtemeldi. Çünkü bu kadar küçük bir güreş ko-

Fakat Mülayimle yapılan ilk ınüsaba- medisi karşısında, milli endişelere düş

kada, Dinarlı anlattıklarını bilfiil tekzib meye mahal yoktur. 
etti. O güre n sonra da bana hastalı- Eğer 54 yaşına basan Dan Kolofun, bu 
ğından, yol yorgunluğundgn bahsetti. ve: işin ciddisine girişmeye de gücü kaldıy-

- Buna rağmen, dedi, Mülayim beni sa, lstanbula buyursun! Naci SadıLllah 

SON POSTA 

Sırası geldihçe: 

Gazetelt'rimizde sarımsak 
kokusu 

Gazetelerde sarımsak kokusundan ge
çilmez oldu. Sıhhat Vekaleti Kayseride 
modern bir mez • 
baha yapılıncıya 

kadar pastırma 

imalini menetmiş. 
Bu haberin bütün 
gazetelerde inti -
şarından yirmi 
dört saat sonra ga-
zete sayfalarına 

göz gezdirirken 
şunları görüyo -
ruz. 

Bir akşam gaze
tesi heyecana düş
tü kleriııi farzetti
ği okuyucularını teskine çalışıyor: 

cPastırmasız kalmıyacağız .• 
Bir sabah gazetesi ta Sıhhat Vekiline 

kadar baş vurarak bu kararın niçin ve -
rildiğini ehemmiyetle sormu'?. 

Bir başka sabah gazetesi kararın pas-
tırma fiatları üzerindeki tcsiıl~rini uzun 
u~un tetkik ve tahlil cdıyor. 

Gene bir akşam gazetesinin maruf fık
ra muharriri cPastırma .•. Doj!'rusu hem 
severim, hem nefret ederim kafirden!> 
diye parlak bir üslüp nümunesi teşkil e
der şekilde başhyan uzun bir yazı yaz -
mış. 

Bu manzara karşısında insan bir lah -
za için şaşırıyor. Pastırma kelimesi acaba 
bizim bildiğimiz sarımsak kokulu mahut 
gıda maddesinin değil de Akdenizde 
meçhul tahtelbahirin sığındığı adanın ıs
mi mi? Yoksa Japonlar pastırma diye 
yeni bir zehirli gaz mı keşfettiler? Ya -
but pastırma Madridin bir ~ahallesinin 
adı mıdır? Sualleri birbiri ardısıra akla 
geliyor. 

Bu sualler birer birer menfi cevap a -
lınca harb havadislerinin çvkluğu ve 
korkunçluğu karşısında bunal&n gazete
cilerimizin sarımsak kokusunu barut ko
kusuna tercih ettiklerini göste>rmek iste
dikleri düşüncesi meydana çıkıyor. 
Doğrusu ya tam pastırma ile uğraşacak 

günlerdeyiz. 

Amer:k n usulü gazetecilik 
Son haberler baş'ığı ... Sağda iki sütun 

üzerine bir yazı ... Madr.dde ansızın şid
detli bir muharebe 
başladı. Mühim ... 

İnsanlıgı ve me -
deniyeti mahva 

sürükliyecek teh -
Jikenin kokusu bu-

radan geliyor. Sağ
da iki sütun üze -

.~ rine bır başka ya
~ zı... Edenin be -

yanatı... 4kdeniz 
meselesi... Bu da mühim... Harb 
belki buradan başlıyacak. .. Birinde 
endişe ile kararan göz, öbüründe korku 
ile büyüyor. İki haberin ortasında bir 
çerçeve ... İşte bu felaket ... Demek haber
lerin en mühimmi burada... Üstteki baş
lık Son haberler başlığı oldu~una göre 
belki de Madrid düştü, yahut Akdenizde 
harb haşladı ... Aman okuyun ... Londra
dan bir telgraf ... Ne o çehrenizin geri -
len hatları gevşemeğe başladı. Demek 
bir felaket haberi değil... O }lalde umu
mi sevinç uyandıracak mühim ve siya
si bir hadisenin tafsilatıdır. Ne dediniz, 
daktilolara mahsus yeni bir kağıt nev'i 
mi bulunmuş ... Hayır kaşlarınızı çatmıya 
iüzum yok. Anlamıyor musunuz ki bu 
haber oraya okuyuculan şaşırtıp afalla
tarak öteki haberlerden duydukları tees
,..;ir ve ıztırnbı kendrileine unutturmak 
için kasden konulmuştur. 

Latife bertaraf, anlattıklarımız vaki -
dir, siyasi haberlerin ve bunfardan daha 
ehemmiyetli şekilde tebarüz eWrHen ha
fif yazıların bu şekilde birbirlerine ka -
ııştırılarak okuyucuya arzı ikide bir mü
kemmeliyetinden bahseden bir İstanbul 
gazetesinin bulduğu yepyeni bir usul -
dür. Ne· diyelim, inşallah bu usulün zev
kine varmıya biz de alışırız. 

C. F. 

ikinci kAgıt fabrikasımn 
makineleri geldi 

İzmit (Hususi) - Kağıt ve karton 
fabrikasının, inşaatı uzun zaman de -
vam eden iskelesinin küşat resmi ya -
pılmıştır. İkinci kağıt ve sellilöz fabri
kalarımızın makine aksamı Almanya
dan şehrimize getirilmiştir. 
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K o 1 

r 
bayan ara 

yakışan şapkalar 
Şu gördüğünüz 

dört model, ön tara .. 
fı kabarık, şakakları . 
gergin ve düz, yalnız 
ensesi bukleli kuva-

fürlere pek uygun -
dur. Bizde bu tarz 

saçlara genç kadın -
]ar ve genç kızlar a-

rasında çvk rastlan ~ 

dığı için bu modeller-

den istifade edecekler 
pek çok olacaktır. 

1 - Önünde renk 
renk üzüm salkım -
ları, arkasında kah -
ve rengi fötrden fi -

yongası olan küçük 
bir ~apka. 

2 - Yeni biçim bir 
bere. Kenarları e -

Iastikidir. Başa göre 
açılır, giyildikten 
sonra başta sıkı ve 
pek rahat durur. Bu berenin en büyük ıüvercin işlenmiştir. 
güzelliği önünün şeklindedir. 4 - Siyah fötrden, üstü pliseli ruhi 

3 - Bu bonenin de bütün güzelliği ve renginde kadife kaplı. Bu kadifenin uç
değişikliği omuzlara kadar inen büyük !arı altta ckırma, §eklinde nihayetleni
vualetin takılışındadır. Sol yanı.na bir yor. 

Küçük çoc~~e sade 
için örgü elbise Bir kuva/ür 

Pantalonun örgüsü - Teıs • yüz yani 
her sıra ters. 
Yeleğin örgüsü - Yan taraftan başlı -

yarak gene ters yüz örgü. Pantalonun 
paçaları ile beli, yeleğin kol ağızlarile 
yaka tarafı ikili lastik örgüdür. Panta -
lon, belindeki lastiğe yapılan deliklere 
geçirilmiş bir kordon veya bağla ile Ön· 
den bağlanmaktadır. 

Solda bir yiv. Yandan, önden yuıtarıY81 

arkaya doğru taranmış hafif ve genil 
dalgalar ve ufak bukleler. 

Çizgil i örgü bluz 
Kolları' arkası düz 

yeşildir. Önü (yeşil -
bej - kırmızı) üç 
renkli. Eteği düz ye
şil yünden ikili lfıs .. 
tik. 

Ön iki parça halin~ 
de örülmüş, ortadan 
dikilmiştir. 

Örgüsü - Jerse 
örgüsüdür. 

Ön - (125) ilmik, 
( 42) beden için iyi -
dir. Yeşil yünden (3) 
ilmik yapınız. Her 
yüz sırada iki yan -
lardan birer tane art. 
tınp (8) sıra örünüz. 
Ters sıralarda arttır: 
mayınız. Sonra bej 
yüne başlayıp ayni 
şekilde arttırarak 10 
sıra örünüz. Daha 
sonra da kırmızıdan 
ayni tarzda (8) sıra 
örünüz. Örgünün ._ __ ..__.-,-'ıiiıUii 

başlayı~ işte bu şekildedir. 
düz Bu artbnna şekli örgüye verev kuma~ hissini vermektedir. Kollar dn 

ı·enkte oldukları halde ayni tesiri veriyor. Çünkü ayni tarzda örülmüşlerdir. 
Kollar - Önce (3) ilmik, sonra her yüz sıranın başlangıcında bir ılmik arttır-

ma. Ters sıralarda arttırılmaz. 
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Konuşma: 

Sözden •• soze 

'' Modern musiki klisik 
musiki kadar yüksektir,, 

Nurullah Ataç 
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Geçen asırlarda da insanın uçacağını, 
uzak yerlerle konuşacağını, yani tayya • 
reyi, telefonu haber veren kimseler bu
lunmuş. Fakat onları dinliyenler ıaşar, 

inanmaz, insan oğlunun erem!yeceği bir 
alemin bahsini dinler gibi olurlarmış. 
Bugün bize, henüz mevcud olmıyan a.• 
Jetlerden bahsedilince hiç hayret etmi -
yoruz. Gazeteler hazan, insanı görünmez 
kılan şua keşfolunduğunu yazıyor, kim· 
se buna: cİmkansızdır• demiyor. Hava
sız olduğunu bildiğimiz aya değilse de 
Merih seyyaresine gitmeği imkansız gör
müyoruz ... Şimdilik kabil d.'.?ğil, fakat 
yarın ... cBelki yarından da yakın:t ... 

• 
BllltJr ıealle milyonlarca lılşigl teahlr etmiş 
olan Grace Moore'ln şayanı dllılıat fllıirlerl 

İnsan daima imkanın hududunu ge -
nişletmeğe çalışmıştır; ve daima imkan· 
sız denilen şeyleri tahakkuk ettirmeğe 
çalışır. Her şeyin kabil olduğuna inan· 
ması, yani bugünkü hali, belkı de ke -
şiflerin, icadların bir zaman durmasına 
sebep olacaktır. 
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Kaç defa söylenilmiştir: bahtiyarlık, 

bilmemekten gelir. Tevfik Fikret'in man
zumesini hatırlarsınız: dünyayı göster • 
rnediği için her şeyin güzel, ıyi olduğu 

vehmini uyandıran körlüğe, •teselli per
desi> diyor. İnsan bildikçe, öğrendikçe 
arzuları çoğalıyor; kendisinden çok uzak 
yerlerde oturan hemcinslerinin ıstırabını 
düşünerek de rahatı kaçıyor. 

Kendi kendinden üstün haller bulun • 
• duğunu bilip de yine kanaatkarlık gös -

teren veya başkalarının ıstırabı ile alA
kadar olmıyan insanın hayali yok de • 
mektir. O halde saadete başlıca engel, 
hayal kuvvetimizdir. 

~ Moor. '°" filmlerinden ~trinde ıar1cı ıöylerken 

Bunun için saadet, insan oğluna yakı
şacak bir gaye değildir. Zaten gerek 
san'atkarlar, gerek alimler, gerek caction• 
adamları arasında gerçekten büyük olan· 
ların hiç biri kendilerini tamamile bah-

1 tiyar saymamışlardır. Kendi hallerinden 

(Margaritcı,,. ıair fUtnıerinde sesini dern.. san'atk~:lar idile~. ~eethoven, 
büyük blr zevk o• laup içinde dinle - Brahms, Bach ustadların ustactlarıdırlar. 
di~miz Neoyor1c MetTopoliten opera - Down upon the Swanee River.. gibi 
aının Prima Donnaıı Grace Moore çok zarif, çok yüksek eserler vücuda gc
cKla.rik ,,.Q.dk ile tnOdena müzik ara- tirmiş olan Stephen Foster adındaki A

.ıında bir mukaye.çe• mevzulu bir yazı merikalıyı tanıyor musunuz? Deens 
yazmıştır. Ehemmiyetine binaen ay • Taylor, John Alden, Carpenter adların -
nen iktibas ediyoruz.) daki Amerikalılar; Debuussy, Stravinsky 

şikayetleri olmazsa cihanın halinden fi -
kayetleri vardır. 

Fakat yine de denilebilir ki medeni • 
yetin, bütün insan faaliyetlerinin gayesi 
saadettir: bilmenin yıkamıyacağı, sade -
ce bir cteselli perdesi> nden doğmuş ol· 
mıyan bir saadet .. . Yani şu veya bu fer
din şahsi saadeti, şahsi huzuru değil, 
dünya üzerindeki bütün insanların fela
ketten, ıstırabdan kurtulmaM. İşte bu • 
nun için diyebiliriz ki her ne suretle o -
tursa olsun elde ettikleri imtiyazlara 
sarılan, o imtiyazlardan mahrum olan • 
ların çektiği ezayı düşünmiyen (o imti
yazlardan mahrum olan herkesin eza 
duyması lazım gelmez; fakat onlar da 
bilseler, eza d4yarlardı) kimseler, me -
:ieniyetin gayesi olan hakiki saadete düş
man, hayalleri kıt ve binaenaleyh keli
menin en kötü manasile cbahtiyar> in • 
sanlardır. 

* Eski musiki ilstadlannm ~rleri her 
ne kadar ölmez e8erler ise et.. her neslin 
kendisine mahsus kompozitörler yetiştir
diğini asla unutmamalıyız. 

Bir musild eserinin tam manasile iyi 
olması, uzun müddet halkın teveccühüne 
malik olmasından anlaşılır. Binaenaleyh, 
eski nesillerden bize kalan ve bugün hala 
itibar mevkiinde bulunan musiki eserle
rinin hakikaten iyi olduğuna kanaat ge
tirmeliyiz. Fakat bu kanaat, modern kom
pozitörlerimizin kıymetlerine, kabiliyet -
lerine asla halel getirmemelidir. 

Musiki tahsil etmekte olanlara zama
na uymalannı tavsiye edeceğim! Eski 
musiki üstadlarının eserlerini ne kadar 
tevk ve gayret ile belliyorsanız şimdiki 
kompozitörlerin eserlerini dahi ayni 
ıevk ve gayretle belleyiniz. Çünkü bu e
aerler diğerlerinden hiç te aşağı değil -
dir. 

Seneler sizi ürkütmesin. Eski devir -
)erde musikinin daha yüksek bir mevki
de bulunduğu hakkındaki sözlere itimat 
etmeyiniz. Dünya ileriye doğru gitmek
tedir. 

Bugünkü musiki, bugünkü neslimizi 
tasvir ediyor. Nevyorkta Enıpire State 
Buildingin altDll§ıncı katında iyi bir mu
aiki müsameresi tertip edilebileceği gibi 
Parisin Quartier Laünde dahi ayni şey 
yapıla bilir. 

Bugünkü musiki, asgari saatte 300 ki -
lometrelik yol alan modern hayatımızı 

tasvir edebilmelidir. Bir müzik, bugünkü 
hayatı olduğu gibi tasvir etmeğe muvaf
fak oluyorsa, onun muhakkak surette iyi 
bir müzik olduğuna asla şüphe etmeyiniz. 

Böyle söylemekle eski üstadların eser
lerini hiçe indirmek niyetinde değilim. 
Büyük operalar teganni ettim ve ediyo
rum. Bunlar senelerden sonra da gene 
teganni edilecektir. Gounod, Massenet, 
Verdi, Puccini isimlerini daima hürmet
le anarım. Bunların yaptıkları eserlerin 
hiç bir vakit ölmiyeceklerine kanaat ge
tirmeliyiz. 

Fakat, şuna da kanaat ıetirmeliyiz ki, 
lAyemut eserler vücuda getirmiş olan bu 
tlstadlarm hepsi :ramanlanna göre cmo-

adlarındaki Avrupalılardan ne haber? .. 
Unutmaymız ki her hangi bir musiki 

üstadı, yaşamakta olduğü devrin casri .. 
san'atkarıdır. 

Victor Herbert, eserlerini hazırladığı 

vakit, bunların coldukça güzeldir. kaydi 
ile kabul edilmiş olduğunu unutmama
lıyız. O vakit bu eserler cçok asridir .. di· 
te tariz edildi. 

Halbuki Victor Herbert artık bu dün -
yadan göçüp gitmiştir. Buna mukabil e
serlerine karşı olan rağbet, günden güne 
fazlalaşmakt&dır. 

Yakında kendisine büyük üstadlar ara
sında da eyer verileceği> mullakkaktır. 

Georges Gershwin'in vakitsiz ölümü, A
merikan müziğine bir darbe indirdi. Ge
orges Gershwin bir ctipik Amerikan .. 
müziği yaratmak üzere bulunuyordu. 

Gershwin'in bir sözünü unutmamalı · 
yız. Diyordu ki: 

c- Ben bu zamanın .adamıyım. En büyük 
arzum zamanımı müzikte tasvir etmek 
yaşatmaktır. Buna muvaffak olacak heı 
hangi bir kompozitör muhakkak ki büyük 
bir adamdır ... 

Amerikan müziğinden bahsettim. Doğ. 
rusunu söyliyeyim: Amerikan müziği, ec. 
nebi müziklerin büyük tesiri altındadır 
Amerikan kompozitörleri şimdi gün geç
tikçe müziğe bir Amerikan çeşnisi, biı 

Amerikan tipi vermeğe uğraşıyorlar. Mu
vaffak ta olmuyorlar değil. Amerikan 
müziği he.11üz çocukluk devresindedir 
Zamanla, hele sinema ve radyonun sa . 
yelerinde bu müzik dünyanın her tarafı· 

na yayılmağa muvaffak olacaktır. 

Sinema ve radyo müziğin sahaların ı 

çok genişletmiştir. Sinema ve radyc 
klasik müzik ile halk müziğini yakınlaş
tırmışlardır diyebilirim. Sinema ve rad -
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Yıllardanberi eseri de, adı da unutul
muş veya alay mevzuu olnıuı bir tair 
ölüverince muharrirlerimizde bir cah-ü 
·ıah.. tır başlıyor. Bunu cÖlülerinlzi ha· 
ıırla anın> emrine uyarak yaptıklarını 
anmayınız; o şair hakkındaki yazıları
ıı yazarken çoğu, hemen hepsi aamiml· 
iir; yani o anda onun, büyük değilse de, 
·yi, değerli bir san'atkar olduğuna ka -
1idirler. Hani: cKör ölür badem gözlü 
1lur:. derler, bunun gibi o şair de o mu
'ı arrirlerin indinde birtakım meziyetler 
-ide edivermiştir. Ölüm karşısında kor • 
'mmuzdan mıdır, nedir? tenkid kabili -
yetimiz durup yalnız takdir, hayranlık 
'lislerimiz işlemeğe başlıyor. 

O heyecana bir kere de ben kapıldım: 
' Serinden hiç hoşlanmadığım bir piri • 
mizin öldüğü gün adeta ağlamaklı ola -
"ak yazımı yazdım, onu methettim. Şim· 
ti hatırladıkça güleceğim gt!liyor. Fakat 
başımdan öyle bir şey geçmiş olmasına 
'11emnunum: bana, yeni ölenler hakkın • 
da yazılan yazıların nasıl okunacağını 
öğretti. 

--------------------
Ballkesir hattında bir kaza 

yo sayelerinde bir operayı derin bir huşu Balıkesir (Hususi) - Balıkesir-İzmir 
içinde dinliyoruz. Fakat akabinde de ~imendifer hattında bir kaza olmuş, bir 
dans müziğinin çılgın nağmelerine ka - "mele ağır surette yaralanmıştır. Hat 
pılıyoruz. Buna cmüzik inkılabl> diye - ;-:avuşu Abdullah zatülhareke bir ray 
bilirim. arabası ile hattın 216 ncı kilometresin-

cİ'll Take Romance> adındaki yeni cten geçerken yola bir manda çıkmış ve 
filmde be~ operadan çıkarılan motifler ,arabayı devirmiştir. Abdullah araba • 
üzerinde çalıştım. Beş aene evvel bu nın altında kalmış, iki ayağı da kırıl -
mümkün mü idi? mıştır. Yaralı Balıkesir memleket has-

Grace Moore tanesine kaldırılmıştır. 

Son Postanın zabıta h;kayeleri J 

Çalınmtş Kürkler 
M r.Stoke, kürk taciridir. 

Son zamanlarda işleri 

boluk gitmektedir. Defterleri • 

ni yoklamış, c bir yangın veya 

hırsızlık filin olmazsa belimi 

doğrul tamıyacağını, iflas edece

ğim.. diye düşünmektedir. İt -

faiye ile oyun oynanamıyacağı

nı bildiği için hırsız.lığa karar 

vermiştir. Mağazasının arkas~ 

da metruk bir bahçe, bir de kul

lanılmıyan pencere vardır. Her 
hangi bir hırsızın buradan içe

riye girip, mağazayı soyabile -

ceğine inanan Stoke, bu düşün· 

ce ile planını kurd.u. 

ı - Mr. Stoke mal defterini mceledi. Ve, 
1500 İngiliz lirası kıymetinde ve kışa 
kadar satılması tmkAnı olmıyan yarım düzü· 
ne kürkü elden pkarır ve lieortadan da 1500 
İnılliz lirası tazminat alacak olur • 

aa, vaziyetini kurtar~cağını an• 
i\ ladL 

2 - Ertesi cumartesi IÜJlil, öll• vakti. 
muhasebecinin odasına IİI'di ve cAllaha 
ısmarladık, ben lidiyorumı diyerek a,nl
dı. Muhasebeci elindeki bir kaç mektubu 
bitirdi, diğer memurların çıkıpnı seyretti 
ve yazıhaneyi kapadıktan aonra evine 
gitti. 

3 - Gece aaat 11 de Stoke, 
· eski bir mupmba giydi, cebi

ne alır bir İnlfilz anahtarı yer
leftirdi, epeyce .de vı6ki içti1'*-• 
aonra otomobiline atladı. 

4 - Sokakta kim • 
secikler görilnmil • 
yordu. Motörü dur • 
durdu. lfllı l&ıd(lr -
dil. Vı bot bahçeye 
geçerek mahut pen • 
cereye vardı. Epe:JCe 
zorluk çektikten IOll· 

ra içeriye airmele 
muvaffak oldu. 

1 - lCldivenleri elin -
de oldulu halde, kürk· 

1erln a :tıyıutll ve pa
halılarmı bilyük bir el

blae tutu.una yerlef • 

tirdi. Her yerele liikd • 
Dit vardı. 

ı - Hırsızlık süsünü 
vermek için de, odayı 

kanftırdı. Kllıtlan ye
re döktü. Ufak parala
nnı koydulu çekmece
Jt açarak, içindekilerini 
aldı. Bir kaç tane de 
• Woodblnes• ligaruı 
içti, izmaritlerini yere 
attı. 

7 _ Mr. Stoke sokak kapısını aç

tı, dışanya süzüldü. Ortalıkta çıt bi
le yoktu. Paketleri otomobilıne taşı
dı. Oradan geçecek her hangi bir 

yolcu görsün diye de sokak kapısını 
da açık bıraktı. Ve otomobilıne bi -

nerek uzaklaştL 

Planını muvafiakiyetle tatbik et· 

tiği için IE:Vinmi§ti 

ı - Yarım saat ıonra da kürkleri, 
bu ,eailde kıymetli eıyanın nereden 
pldljini, kimin malı olduğum1 sor
mak gibi bir külfete kntlanmıyan 
bir yahudiye sattı. 

.-----------------------~ 
Mr. Stolıe, bütün lıurnadı • 

iına, tedbirlerine raimen ae
ne ele müthİf bu hatada bu -
lanmufhı. Sigorta ett:reliği 
malların, çalınmlf oleluiana 
ielelia ederelt, agorta lıum -
panyıuınelan 1500 /ngiliz li • 
rıuı alacağı yerele 18 ay hcıpae 
mahlıiim olelu. 

Bu hata, neclir? •• Bulama • 
Jın...,. 10ca .aylaya balıınu. 
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İş müddetleri hakkında Edebiyat bahisleri: 

George Bernard 
Shaw 

1 Ankara Okulları Satınalma 
Komisyonundan: 

birinci genel • 
emır 

İktısad Vekfıleü iş dairesi reisliğinin çalışt.ıra.n 111 yerlerinde ise işçi saym yettllıu (BCJ.ı tarafı 6 na ıahifede) 
iş müddeileri hakkındaki birinci genel en çok yüzde bc§lnden fazla olamaz. 1903 de çıkardığı Ma.n and Superman 
emrinin bir kısmını dün neşretmiştik. Bıı sureue hazırlama, tamamlama, veya (İnsan ft! insan üstfi) piyesi ile, Shaw, 

temizleme işleri için günlük çalışma saat- çıraklık devrini ..... lr+ .. "' ıı~uı bulunu-
Bugün geri kalan kısmını neşrediyoruz: lerlnden önce veya. IOıDl'& çalıştırılan işçile- ~.,..._.... -r-, 

7 - Gene sanay11!ılerlnden yukand& anı- rin, yukarda yazılı prt1ar dahilinde, hangi rordu. Piyeslerinde kendi fik:irlerile, ka
lan zümre dahlllndekl cpancardan teker 1- saatlerde bu lşleri ne tadar müddetlerle ve naatlerini birleştirmeğe ve dinleyicile
maU. 1!ılerlnde, münhasıran 'kampanya <!ev- kaçar kişi olarak yapacatla.n ve bu L1ler a- .rine aşılamaya çalışan, bundan dolayı da, 
resinde, çalıştırılan J.şçllere tatbik edllegel- raaında tatbik edilen münavebe usulleri 1f . •v• 
mekte olan ış müddetleri -bil rıı kampanya- Terenler tarafından 11 dairesinin ilgili cböl- sahne tertibatına, teknıgıne pek o kadar 
sındn mahsus olarak- aynen muhafaza edil- ge Amlrllğt. ne yası ne blldlreceklerdir. ehemmiyet vermiyen usta yazıcının, bu 
miştlr. Şu kadar ki kampanya devre.ıinden 10 - Gene 11 kanununun 47 ncl maddesinin eserinde ortaya koyduğu fikirler, yarat
sonra bu işlerde çalışmaya. devam eden dl- cb• bendinde yazılı olduğu veçhlle, vazUelert tığı tiplerden daha canlı ve saçtıkları ah
~er kısım lşcilere umumt esas olarak haftada aalında blteTiye sfumeyip vakit vakit ifa edll-
tS saatlik iş müddeti tatblt: edllecetur. met lcab eden kontrolcü, bekçi, cece nöbet- lald ve entellektüel heyecanı tarü edi-

8 - Teknik veya ekonomik tcabat dolayı- c1a1 gibi işçilere tatbik edilecek günlük iş lemiyeeek kadar kuvvetli, sürükleyici
slle günün hiçbir devresinde durmaksızın müddeti en çok on iki su.tür. Bu gibi işçile- dir. Kendi tabirince, cbir komedi ve bir 
birbiri ardınca işçi postalarile yürütOlen iş- rl bu1unan iş verenler, bunları:ı hüviyet, va- felsefe> olan insanda insan üstü piyesin
lerden işbu genel emrin 1 nwr.aralı bendin- zlfelerini ifa tarz ve usullerini ve \\unların 
de sayılan zümreler dahlllnde olanlann en 1ş saatinin ne zaman başlayıp ne z::ım:ın blt
geç 15 teşrinisani 1937 pazartesi sabahı saat tlğlnl, bunlar arasında gece veya gündüz ça
altıdnn itibaren günde üç 1§Ç1 postuı çalış- lışanlan iş dairesinin 1lgll1 cböige fı.mlrllğbne 
tırmalan mecburidir. yazı ll• blldlrmelldlrler. 

Genel emrin mer'lyete gtrmes17l• 15 teşri- ıı - İşbu ı:eneı em1r 14 teşrinievvel 1937 
.ntsani 937 tarlhl a.rasındalc1 geçecek zaman, pazarte.sl sabahı saat t dan itibaren mer'i
üç işçi postası çalıştırılmak lçln bu gibi 1§ dlr. 
yerlerine verilmiş hazırlık mühletıdir. ihtar - 1: Bu genel emirde yazılı 1§ müddet 

Üç işçi QOstasından her bir postaya aeklzer lerlle buna müteferri usuller ve muameleler 
saatiik iş müddeti takdir olunur. Bu müdde- hatkındalc1 hükümlere riayet etmediği -ya
tın ortalama blr zamanında işçilere J&rlD1 pJlacalc teft1J}er neUcMlnde- tesblt edilen 
saatılk dinlenme verilmesi mecburidir. 11 verenler aleyhine, ıt kanununun .:eza hü-

Bu bendin şümulüne giren işlerde tiç 1şcl kümleri mucibince b.nunl takibata gı.rtşUe
postası çalıştırmak usulünün, yukarda yazılı celct1r. 

de Shaw, insan ırkının kurtuluş yolunun 
Life Force cyaşama kuvveti> ne itaat 

ile bulunacağına dair olan inanışlarını 

söyler. Bu cyaşama kuvveti> tabiri diğer 
piyeslerinde de, hazan takdiri ilfı.hi şek
linde tecelli eder. 

Mütemadiyen işliyen, yaratan bir ze
ka enmuzeci şeklinde yükselen Shaw, 
yudı!ı lıtt eserinde, piyesinde, inanış
larını muhtelif vesile ve fırsatlarla tek-

rar eder. Bunu yaparken de sun'iliğe 
düşmez. Okuyuculannı, dinleyicilerini 
bıktırmaz. İngiliz aosyalistlerince pey-hazırlık muhletl dahlllnde. hangi tarihten bıw - 2: Bu genel emirle tesbit edilen 

itibaren ve hangi saatlarda postalar d~l.ş- il müddeUerlnln n bunlara müteferrl usul 
tlrllmek surctile ltat~k edllf'Ceği ış veren Te muamelelerin tatbiklııi esas tutarak işçi- gamber diye tanılan B. Shaw, paradok-
tarafından iş dnlreslnln llgll.l cBölge l.mirli- ıerin ücretlerinden etalltmeler yapılması iş sal, Anglo-Sakson değil, bütün edebiyat 
ğb ne yazı ne blldirllecektır. kanununun oea m~y)\idelerlle tynsakt~. dünyasını hala yepyeni ve orijinal fi-

9 - ~ kanununun (7 nd maddMinln c&• Gündellk, battal.ık " aylık ücretle çalıııtırı- kirlerile ha etten ha rete sürüklemek-
bendi mucibince her hangi bir 1ş yerinde ge- lan işçiler gibi saat besablle çalıştırılmakta . yr Y 
nel olarak muayyen çalıQma saatlerinden olan işçllcrln de iş a.atlerinln, bu genel cm- tedir. 
once veya sonra yapılması gerekli olan hazır- rln tatblld dolaJL!lle ualması bunların gün- 1927 ele kazandılı nakdi Nobel edebi-
lama veya tamamlama yahut temizleme iş- lük kazançlannın eksilmesine se!Jeb o1r.maz. +_ 

Koyun eti 92500Kilo 
Kuzu eti 16200 • 
Sığır eti 1S600 • 
Dana eti 7300 • 

ICÔyun BBb-
rek yağı - 1~00 • 

Tavuk 
Hindi 

3Hı5 .Adet 
2000 • 

Muhammen 
Fi atı 
Kuruş 

45 
45 
28 
85 

40 

60 
150 

Muhammen 
bedeli 

Liral Kr. 

41625 
6840 
3808 
2566 

520 

55348 

2295 
3000 

5295 

00 
00 
()() 

00 

00 
()() 

00 
00 

00 

% 7 ,5 teminab (Mnnakasa 
Lira Kuruş Tarihi saatt 

8121 87 
513 00 
285 60 8-10-937 t6Cuma 
191 63 

39 00 

4151 10 

172 12 8-10-937 16,30 
225 00 Cuma 

397 12 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı okullann ihtiyacı olan .mikdar, muhammen 

bedel ve ilk teminatı karşılannda yazılı et ve tavuk partileri ayn ayn kapah 

zarf usuliyle münkasaya konulmuştur. İhalesi 8/10/937 Cuma günü sut 15,30 
da Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun ı 

ve 3 ncü maddelerine göre ellerinde bulu nan belgelerle komisyona gelmeleri. 

3 - İsteklilerin teklif mektublarını 24 90 sayılı kanUll hükümleri dairesinde 

ihale saatinden bir saat evvel komisyon a makbuz mukabilinde vermeleri v. 
şartnamesini görmek istiyenler Mekteb ler Muhasebeciliğinde Komisyon katip-
liğine müracaatları ilan olunur. c6360, 

I LASTiKÇi HOSEYIN GOZEL 
İstanbul, Yenipostane karşısı, Türbe sokak No. 7. Tel 23090 
Dünyanın en sağlam .TRAPEZ marka lastik ve şoşonları, TRETORN 

marka lastik çizmeler, GIZLAVEDmarka yerli 18stikler, gayet sağlam ve 
zarif potin ve iskarpinler, meşhur alem HABİG ve BOBSALİNO marka 
şapkalar. Mağazamızda mevcut olup her yerden ucuz ve maktu olmak 
üzere toptan ve perakende suretile satılır. 

~ ..... ----------·----------------' GA YRIMÜBADILLER CEMiYETİNDEN: 
Cemiyetimiz, senelik kongresini Birin citeşrinin 11 inci Pazartesi günü saat 1' 

de İstanbul Halkevinde toplanacağından mukayyet azanın te§Iifleri mercudur. 
terinde çalıştırılan işçiler, bu genel emirde Binaenaleyh yerlerinde fimcllye kadar tatbik yat müklfa.tını J.5Yeç kültürünü yayma 
tesbit edilen çalışma müddetine tlUveten ve edllegelmekte olan Te mtiddetlcrile bu genel cemiyetine teberrü ederek asil ve o ııiıt
bu muddetln başlama ve bitme saatlerinden emrin tesblt eyledlğf. il müddetleri arasındald bette zeki bir jest yapan Bernard Shaw, 
önce veya. sonra olmak il7.ere. ve ~ti saati saat farklanna e.ld olan ücretler yeni tatbik otuzu qan eseri, sayısız makaleleri ve 
geçmemek şartlle, fazla ~ablllr. edilecek iş müddetlertmn hiç bir sutlne dil- birçok ta dillerde dolaşan nükteleri ile, H A f 1 z C E M A L Kayıp - Tekaüt maapmı İtam bankasınoı 

Ancak böyle hazırlama, tamamlama veya şen ücretler berine zammedllmek sureWe iş- hiç §Üpbe yok ki dünya edebiyatı tari- dan alıyorum. Tatbik mtlhrilmll Jl&l'1 ett.lmı Dr. 
temizleme işlerinde çalıştırılacak 1.Kllerln clnln bir giinltit kazancı eski had ve mtk- . (Lokman Hekim) Bqkasını yaptıracnğımdan esldslnln hük • 
..... yısı·. d·-... da muhafaza olunur. hinin eD. ölmez simalarından ve dflhile.. _ .,.,. -- Dahll.11e m6tehassısı: Pazardan maada mil yoktur. (9.>u 
25 kişiye kadar işçi çalıştıran tşyerlerinde en Bu ihtann a.tsin• oıarat hareket eden iş rinde:ıı biridir ve bu vasfa llyıktır da... hergün (2 - 8) Divan yolu numara !Of. eT ıe. MaJıJreme aza~a.n miiteııait 
çok 2 işçi, 26-50 kişiye kadar işçi çalıştıran verenler iş kanununun• üncü maddesinin lbralıim Hoyi lefonu 22398 - 21°'4 Yasal Süreyya 
tşyerlerinde en çok 3 işçi, 51-75 klş'lye kadar d§Ç1 ücretlerinden etstlt.me yapılmıyacağı• -----------------"'""'!"------------------------------
işçi çalıştıran işyerlcrlnde en çot 4 işçi, hatıwıdakı mutlak htıkm.üne müsteniden, 
'iji-100 kişiye kadar işçi çal.1'tll'an lşferierln- 140 ıncı ceza maddesi mucibince kanuni ta. 
de en çok 5 işçiden ve 100 den yukarı işçi kibat& uğrarlar. 

Otomobil ile 
lstanbuldan Avrupaya 

(BCl§tarafı 7 inci tayfada) 
çen yol, boylu boyunca uzanmıJ. Yolun 
ucu ufuklara karışmış; dünyanın ucu gi· 
bi, görünmüyor. Yanyana beş otomobil 
gidecek ve beş otomobil gelecek kadar 
geniş bir cadde. Sağımdan, solumdan, ö
nümden, arkamdan vızır vızır geçen oto
mobillerin arasında şaşkına döndüm. Da
ha Parisin kapılarında beni ürküten bu 
kalabalıkla asıl şehrin içinde ne halt e
deceğiz. Seyrüsefer nizamatı da başka 
memleketlerdekine benzemiyor gı"bi. 

Kimsenin, sağ ve sol dinlediği yok. Ko
layına geldiği taraftan otomobilini sürü
yor. Hemen Allah yardımcımız olsun. 

Vasfi R. Zobu 

Smdırgıda tutun mahsOIO gazel 
Sındırgı (Husus!> - Son günlerde hava -

Iarın güzel gitmesi tiıtüncülert sevlndlrmlş
tlr. Tütünlerin toplanmasına devam c<Ul -
rnektcdlr. İzmlre tütün kumpanyalan eks
perleri gelmişler, tütünleri pek beğenmiş 
lerdir. 

Çorlu panayırı 
Çorlu panayırı hazırlıklan tamamlanmış

tır. Panayırın elektrik ihtiyacı Nr traktö
run çevirdiği dinamo ile temin edilecek, pa
nayırın hitamında da Halkevlnln terUp et. 
tlği pchllvan güreşleri yapılacaktır. 

Fmdık 
. 
pıyasası 

Ordu (Hususi) - Fındık plyasaa 18 den 
22 ye fırlamıştır. Şimdiye kadar 2 bin çuval 
fındık ihraç edilmiştir. 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Polis, hırsızlığın içeriden yapıldığını 

hemen keşfetti. Sokak kapısının kllldi, 
alelflde cinstendi, ve içeriden de topuıu 
yo ·tu (5 numaralı resme bakınız). Bina
enaleyh Stokc, kürklerini çalıp da oto
moblllne goturdüğü zaman, kapıyı içe
riden kendi anahtarlle açmıştı 

Polis, bunu da. şu suretle anlı:ımıştı: 
Kllldi söktürmuş, maymuncuk kulla

mlıp imllanılmndığını anlamak için mu
ayene et' h nılştı. Ve bir çiziğe filan rast
gelmediği için de hırsııJığın içeriden ya
pıldı~ını, ve hırsızın da anahtarla. kapı. 
yı açtığını tesblt etmişti. 

Parfömlerin istihzar edildiği Fran -
sanın Midi havalisiııi gezmiş iseniz 
tabiatin; çiçeklerin merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be • 
yazlatmak ve güzelleştirmek busu -
sunda şayanı hayret hassalannı 

bilirsiniz. 

cSir Aseptilc> tabir edilen bu şaya
nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hü• 
lisasının cild üzerinde sihiriımiz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri ·yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 
dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana • 
mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. 
Açık mesameler, siyah noktalar, kırmı
zılık lekeleri ve tenin gayri saf bü
tün maddelerinin tamamen zail oldu
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü -
zün gençlik güzelliği ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, cmuz
larda, kol ve ellerde dahi kullan:na • 
ruz Iazımdır. Kolay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu cSir 
Aseptik> bütün eczanelerle ecza de -
polarında satılır. 

HER AYIN BiRiNDE 
Gi.rEMiZOEN PARANIN FAiZiNi AL. 

T'URK TiCARIT BAKKA/I 
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Tarih Kurultayının üçüncii günü Kongreden çıkan ilk nefi~eler 
(Bqumıfı 1 nci sayfada) 

' mal Ünal yapmışlardır. 
Evvelki toplantıya aid zabıt.name okundu 

ve aynen kabul olundu. MemlekeUn her ta
rafından Kurultay Başkanlığına gelen teb
rik ve muvaffakıyet dileklerine aid üç yüz 
tadar telgrafa riyaset divanı tarafından 
muvafık cevablar verilmesi kararlaştı. 

Sovyet Rusyanın H!m akademisinden ge
len pek samimi telgraf okundu ve allaşlan
dı. Buna da muvafık bir cevab verilnıesi işi 
riyaset divanına bırakıldı. 

Ondan sonra ruznameye geçildl. 
Başkan Hasan Cemil Çambel, ruznamenin 

yüklü olduğunu, zamanın yetmediğlnl, tez 
uhlbl profesörlerin hepsine tezlerini oku-

(Baftarafı 1 inci ıayfad«) 
medeniyetinin yüksek şahsiyetı bir me
raslın havası içinde ve sammiiyetle al-

1 
kışlandı. 

İkinci gün bu sohbet en kuvvetli ilmi 
delillerle teyid olundu. 
İnsanlan medeniyet derece1erı ve ya· 

ratma kabiliyetleri noktasından iki bü
yük zümreye ayırıyoruz. İlmin kat'i hük
mü fUdur: Medeniyeti yaratan insanlar 
(Molikosefal) yani kavun kafalı olanlar 
değil, (Brakisefal) yani ~ni boyuna mü
savt kafah olanlardır . 

.. imk" btl k - Profe8Ör M4yru Profesör M annates ProfUÖt' AbdüUca6.~In4n ma... ...nıru vere me u:zere, sayın pro- Türk kafası ikinci cinstendir. 
ıesörlertn, tebllğlertnl mümkün olduğu ka- tir. Btrilııltlerln lllenfel Ye dll! hakkında dJk- Prof esör Pittard'ın tezi is bat etti ki 
aar kısa yapmalarını rıca etu. Dün ne oldu,· kate deter ma.ıaıeaıa.rı Jhtıva eden tezde 

Muzaffer Gi:>ker bu temenniyi fransızca teblll nbibl, lllmlerce Bkiisklerin dili ve Avrupanın muhtelif yerlerindeki hafri-
olarak tekrarladı. Bugün ne olacak? tarihi hatkında neri sü.rlilftı mııta1ea1arı yatta, muayyen devirlerden rnnraki me-

ondan sonnı. Ankara Hukuk Fakültesi zikretukten n bul İtalyan lllmlerinin Et- zarlarda, kavun kafalı insanlar arasında 
profesörlerinden Yusuf Ziya Özer konteran- (Baştarafı l iftCi Hyfadtı) rüskler İtaıyıı.ıı.ıu Tel'll ba1k1 olarak ıö.ster. Türk kafalı insanlar da bulunduğuna gö-
nnı vermeğe başladı. Prof. A1Mliilka411' taa•: Pu:mıc .. A .... _ met ıçm sarfetUltler1 p.)'I'etln kolayca an-

p f ·· y----' z· o·· · t • .ua.ı.n ı ılabll 11.lnl ... _ d t'"''-te .. ..u.d re Avrupa medeniyeti Asyadan gelmiş, ro esor ıDw. ıya zerm ezı yatında çıkan eserlerin fblııl1JI tadar aş ecer. -.7 e o.uı. n aıonra, .. enu.o&-
Proresör, İranda Sus medeniyeti naınlle bilinen ıe.kllnln atsL'\e olarak Türk ırkı- nln 'bu nokta! nazara Ye Etrftsk dlllnln men- hiç değilse oradan gelen insanlar tara-

arulan medeniyetln bazı tarihçiler tarafın- na a.ld olduğunu !abat eyledi. şet Hlndo-Cermanlk oldutu hakkındaki 1d- fından yaratılıruştır. 

ve esaslannı Yeren Etriısklerin kaynağı• 
nın orta Asya olduğunu kabul etmek icaq 
eder.> 

* Görülüyor ki Türk Tarih Kurumun~ 
davasına temas eden her b~'~ ük aiim der
hal onu kabul ediyor Vi? davanın ilim 
dünvası önünde aydınlanmasına yarıyan 
misaJler ve şahidler gctiriyvrlar. 

Bizim tezimiz artık bütün ilim dün4 
yasının tezi olmuştur. • 

Hakikat, bir suya düşen taşın çıkardı~ 
ğı halkalar gibi değil, radyo dalgalan g). 
bi son hızla yayılıyor. 

Bütün yollar (Türk Dünyası) ndan cıS. 
mıştır. 

Bütiln yoliar oraya gidiyor. 

Kadircan Kaflı 

Almangada alacağı 
Olan tacirler 

dan müstakil bir vasıf sahihl telakki edil- Prot. Dr. Saltiııle: Berllne hemen rtt- dlaya iftirak etmedlilni lllve ederek deJll- Antropoloji ilmi Pittard'ın ağzından 
meslnln yanlışlı~ını gerek Sumer ve gerek meJc mecburiyet.inde kaldığından maze- lerinl ortaya ko11Dllftur. hükmünü verdi: (Baştarafı 1 inci .ayfada) 
Orta Asyadakl hafriyat ve bilhassa Urda bU- ret.ıni bildirdi ve ~ azaya da.ıı..tıldı. Bundan sonra Profesör EtrüsJc dilinin Eti d h·ı· d h 1 d hl lunmuş olan bir kral ve krallçe mezarında Prot. Von Der o.ten: Anadolu~un mi- dili ile münasebeti.al görmekle 'beraber, o- cAnadolu, Avrupa ile komşuları için a ı ın e azır an ığını iza a başlamış, 
Çıkan eşya ile bu mezarın umumi vaziyetle- lAdd .. .. nun ile ayni olmadıfını ıddla ve •arktan mu- medeniyeti ve başlıca ırklarımızdan bi- ezcümle şunları söylemiştir: .. an önce uçuncü bin yılım ve Türk Y 

rlnl işhad ederek isbat etmiştir. Tarih Kurumunun aon hatriyawun •· haceretlerl mlllddan önce 2000 yıla tadar rini aldığımız mukaddes topraktır. Ön - Almanyada bloke p&ramız 28 milyoır 
Bundan sonra sözünü büyük Türk scyunun hemmlyetinl söyledi. çıkarılmak lbım &elen bu ka'fmln ° aıralar- Asya bugünkü Avrupanın anası gibi- lira kadardır. Bunun 15 milyonu piyasa--

bir kolu olan Subralara intikal ettirmiş, bun- Prof. Marinatos: İtine! bla yılda 01- da Kan civarında Jqamı~ olduğu, Ermtyan nmdır. İktısat vekili ve başvekalet vekili 
larm Orta Asyadan Şarki Anııdolu)-a geldik- Ye Totem.lzm yolu ile yapt.ığı araştırmalara dir.> 
terini, hat.ta Asur şehrini bina ettiklerini, Wr ridde ve eski Anadolu dünyuı arasındaki dayanarak Etrmltlerln mentel Orta Asya ol- * Celal Bayarla yaptığım temasiarda size 

münasebetleri anlatt.ı Ye kültürün be- .,,__ n iki ~ d b h t b. · ·d ı ı b'lı k · · aralık ırkdaf}arı Hori-Mitanlarla. karışarak mat ua:re kabul etmek icab ettiğini izah et- uçöncü toplantı da diler · si aa ar u usus a ır mUJ eye ge.e ı me ıçın 
şl!i Anadolu oldu&unu hbat eyledi. ...,, .... _ kaybolduklarını, Jakin mlla.ddan ev\•el dört "'""..... mühim ve canlı oldu: , taşıdığım büyük arzunmı tahakkukunu 

bininci yılda, belki de daha evvel bunların daD~İüBl:~~r:!::~~ ~:v=::.a ~~~- Dr. Arif Müfid Mamelin tezi Profesör Yusuf Ziya Özer büyük Türk gördüm. Size bu müjdeyi v~riyorum. Al-
bir ~ubesinin Sumerlerle birlikte gelerek ıayan malQmat verdi. Son olarak, enelki ruznameye dahli oldu- soyunun birer mühim kolu olan Subar manyadan alacağı olan tacirlere, bu pa-
Slp7ar şehrini kurduklarını anlatmıştır. Ge- ğu halde Taktin reclkmesinden dolayı düne 
ne bunlardan bir kÔlun sekizinci ve doku- Prof. Güterbock: Etilerde tuD1 yamcı- bırakılan ve İstanbul Üniversitesi Uk zaman- ve Avar'ların Filistin, Mısu ve Avrupa ra, yakında, peyderpey verilmeğe başla-

lıtı hakkında kıymeUl bir tez okudu. f" kt 
zuncu asırlarda. İtalyanın Sarant şehrini Dr. Brandenstela: Türk dlllle Etrü.ak lar tarlhl doçentl ...e arkeoloji müzeleri yar- ya medeniyet götürdüklerini, coğra ı naca ır. 
yaparak büyük bir medeniyet r.:ıP.rtezi haU- dili arasındaki gramer yalunllfuu delil- dlreltt6rtl Dr. Arif Müfid Maııalln (Bge ta- mevki faimleri arasındaki mukayeselerle Bundan sonra, Faik Kurdoğlu, şimdi-
ne geUrditler1nl, dörduncü r.sırd:\ Hunların Ierle anlatarak İt.aıyada bu ille medent rihlnde Akalar meselesi) adındaki tez bizzat anlattı, bu Türk kabilelerinin garbde \'e den sonraki ihracatın ne suretle ve- han-
uWAsından sonra Kafkasta mfü;takillen ya- müelllf tarafından okunmu.atur. · ı 1 kavmin Asyalı olduğunu 1sbat etti. Yakınşarkta kurduğu tehirleri saydı. gı şart ara yapılacağını, Alrnanyanın 
pmış olduklarını ve daha sonra .~var kon- Dr. Arif Müfid Maasel: CBce tarihin- Derin bir tetın Ye tetebbü mahsulü olan d 
federasyonuna dahil olduklarını .sG.vlemi~tir. ve kısaltıımaınna lmll!ı. görillemlyen ba k17- Medeni i.Dlanların ve medeniyetin kay rnevcu 28 milyon liralık bloke parayı 

de Akalar meselesi.) adındaki büyük tet- h - ·ı li ı k -d · Subar ile Slbri k:elimeleı1nl.n ayrı ayn şr.y- met.il ve miihlm. tewclen sonra Eurultay n- nam•m ön ve orta "-- oldui:nına <riiphe er ay uç mı yon ra o ara c eyeceğinı, kik ve tetebbü ear.l olan mübim tez1n1 .,.- ~,.,. 0 • ıt-
ler olmadığını ve Siblryanın da bunlann va- verdi. gün aaat on dlir'Ue toplanmak üzere daiıl- edenler, yanıldıklarını bir defa daha an- bu 28 milyon tamamlandıktan sonra da. 
tanı olduğunu anlattıktan sonra sözü .Avar- ınıştır. lamadılarsa kabahat yalnız onlardadır. şimdiki ihracatımız bedellerinin 10 aylık 
lara geçlrmi~, hlUI. Kafkasyanın şimal etek- Bugün: B landa aefaretinde f tl 
Jerlle Hazer denlzl arasındaki bu cesur ve 0 çay * ai eri ile beraber ödenmeğe baş1ıyaca• 
medeni kavmin Fllistinde, Mısırda, hatta İstanbul 23 (A.AJ - Türk TarJh Ku- Kurultayda bıılunmak üzere fehrhnizl fe- 1924 de Altayda Pazınk'da bir mezar ğını bildirmiştir. Bu husustaki itilaf 
Fransada gordükleri büyüle tarlht rolleri izah rumu Başkanlığından: reflendirmlş olan kıymetti ecnebi prof~r- keşfolunmUftur. 1929 da Fus devlet et- ve protokolle melfufatını iyice teteb-
t işti ı - Kurultay yarın ö~l.?dtn evvel sek- ler dfuı alcşam, artadaşnnu Profesör Eı'cü- b .. e m r. ... . to 

1 
ıl .llA mend ---•e b, ... ,..,._ RoJ• .. da ... rar~-de noğrafya müzesi burada hafriyat yaptı. u etmelerini, ileride bu nnJaşma 

Yusuf Ziya Özelin bilhassa coğrafi isimle- sıyon P ant an, .,.leden IOn.ra umum1 ..._,,çUM ""u.- .... .... .._ h .. k.. l · ı toplantılarla .... ,. ....... ,arına clftam. ede- verilen O&Y zlyafeUnde bulunmu•ı .. rdır. Çıkan bronz eJYanın ve iskeletlerle ay- u um erınce yapı acak ticari muamele-
re dayanarak ileri sürdüğü orlıinal tez ha- ır-.,..... -rareUe alkışlanmıştır. cektlr. Bugün ıehrim!sln müzelertııi gezecekler. gırlarm ve geyik maskelerinin (Türk ol- !erde rastlıyacakları tereddüd ve püıüz-

Profesör Myres'in te:.ı.i 2 - Umuml toplantı saat ıt de başlı- dlr. mıyan bir kavme) aid olduğu Heri sü- ~eri izaJe ve hal için Türkofis şubeleri va-
Bundan sonra Oksford Ünivt'l'sitesi profe- yacak n P. Mangin, Pr. Şemsi Oün~ltay, Rusya ilim .ademisi i1e Roma rüldü. sıtasile doğrudan doğruya İktısad Veka-

sörlerlnden Myres kürsüye çıknm:. bu ak sa-1 Pr. Jon Ahter, Ba.JU Dellenbah, Pr. Fuad üniversitesinin tebrik telgraftan Profesör Abdülkadir !nan ~ok kuvvetli 1etile temasa geçerek temenni v~ya şika-
"'alh b•-- h 1• gill t lh ._. Köprülü, Pr. Rossl, Pr. Boch, Pr. Bossert _.~ __ ,__, l . ... mn ....,-em ''e meş ur n z :ır ç..,, ~ 22 <A.A.> - So'fYet Rusya rum ye nmı delillerle bu meunn Tı.irklere a- yet erıni bildirmelerini cie söz?erine ili· 
göze tür ·çe olarak: tezlerini lzah edeceklerdir. akade-• ... b"-"""'" ...... dan wce Ro ÜnJ 

3 - Seksiyonların a grupu. Pr. Dr. ......... ...,.~ ~· ma Till'- id olduğunu, büyük Türk ırkının bu ana- ve etmiştir. Bir saat kadar süren bu mu-
- At.aturk, Bayanlar, Baylar! siteal rektörl\ilünden ıönderUlp bqGnk\\ h b 
Diye b~a.mış, §iddeUe allı;ışlanmışbr. Dol'tseld, Pr. Hasan Re§id Tankurt, Pr. tarih kongresi celaaslnde okunan tebrik ıeı- yurdunda da akın yaptığı yerlerde bu- sa a e ve izahtan sonra, tacirler, mem-

Profesör Myres, {Yunanistan, İran ve Beni Terson, Pr. Rode, Pr. Rugben, 8 · Patin, graf ye mektubu &f&lıdadır: bman mezarlarını şahid göstererek, isbat nun ve tatminkar ma!Umatı aJmış ola-
İsram adındaki tezinin birkaç satırını Pr. Kerim, Dr. Nureddin Oner, Dr. 8adl İkln.cl Tii.rk tuflı ko• .. ·rest lt••a-•·ıı-.. etti. rak ayrılmışlardır. 

Irmak n Dr. Şiilcrt AkkayaJWL - ...,. UU6"-
tiirkçe okuduktan sonra ingUiıee olarak oku-; Sovyet Rusya ile Wm atademlsl bqkan Bü -k bir hakik t daha dınl y · ıl k 
mata devam etmiş, İran, Yunan ve Beni b grupıı da Pr. Sore, B. <Jeafeber, Pr. lığı, 11tinc1 Türk tarih konıreatnı ve on~ yu a ay anmış enı yap aca ticaret anlqmalan 
İsrail kuıtürlerinin münasebetleri netıeesin- 11 ~et~~i.1:.1d=~ =~ :~ şahsında eon seneler sarfında bllh:ı.ua mad- =· ~un~~ dünyası genç bir Türk Bazılarının müddetleri bittiği için 
de h&sıl olan karakter, aiyaset ve medeniyet Nevzad Ayazın tezlertnl tettUt De iftlpJ. di kültür tarlhl ,.. arkeoloji abalarında .on e or u ur.* yenilenmesi lazım gelen. bazıları-
~beddüllerini anlatmıştır. edecektir. derece büyük bir munftakıyet kazanan •e nın da tadili istenen Çekoslo-

Profesör Abdülkadir İnanın tezi dost Tfırk mllletmlıı. te§ekkül 'ıtı~ı tütleler Profesör Von der o.ten, Türk Tarih 
Söz ruzname mucibince Ankara tarih ve niyet ve kültür bütünJQünü Te Anadolunun arasında tarthea.tf~ büyüt bLr alA.ta uyan. Kurumunun son hafriyatını plıid tuta- vakya Danimarka, Romanya ve A-

co~rafya fakültesi profesbrlı AMülkadir _ _ . dırmata muv -. ol&n bfttt'm Türk tarih . . vusturya ile tadilen ve temdiden ticaret 
lnana verllmlş ve Alt.aydaki Pazırık haf- tultur beşıği olduğunu izah etm.ıttır. ilmln1 .ııelAmlU .ton~ meaaisinin tarth1 rak Trova II dekı medenıyetle orta Ana- anlaşmaları yapılması ıekarrüt' etmiştir. 
rlyatında meydana "ıkarılan aUarın vaziye- .Profesör:. ~iridin ,pet eskt samanlardan lllınlerde ve b~ten Türk ve Sovyet t.arth- dolu medeniyetinin ayn weyler olmadığı- B h ,.. itibaren kültur san at Te din baln d +__ u usus11aki müzakerelere başlanmak 
Uni Türklerin defin merasimi bakımından .. . ,mın an çlleri nazarında ook büyük bir kıJ'met nı ileri sürdü. mh ve jsbat ettiğine göre 
• h 11 T" ltl td ld ,, Kuçut Asya ile bir .kül ~kil ettJ.t.ln!, hattl ifade -en a...lt -•11 Ueri ı·-_,.._,__ "-" A d 1 d ·1ıı.dd 3200 vıl - üzeredir . • za e mezarın ur ere a o ue;'lnu an- u" "uncu" bin yılda bütu"n Ege ha-""'nm Ku" _ ... v- •lLUle ... u........ ,arıu na o u a mı ca ar. ~ once 
1 ta bi t bl'~ t • " ·- d -nı btr ınerhaı ..... lı:11 Sovyet şuraları ittihadile yapıJrnış olan 
a n 

1
r e 06 yapmış ır. çük Asya kavimleri tararından ı.sw~ edildi- en, :.:'dini ..__,,_ '! - e- yüksek bir maden kültürü inkişaf etmiş-

Bay nan Altaydalci Pazırık h::tfrlyatmda deceğ1 ~ .,.........,ezek ildncl tarih ton- . - _, yeni ticaret anlaşması da gele~ek hafta 
il

#.dd . - .. . d" d.. .. tln1 kabul ve bilalru son s~nelerde Uerl 8il- r1re.sl e mesa•-:~de b"""'ı.. ff ._1 tı tır. Alaca Hoyu.de Trova II de bulunan . . . d . al ak m "' an once uçuncu veya or uncu asra _ • n ......, "',,.._ muva a ... ye ere .. . . ıçerısm e m1z anac tır 
ald birçok şeyler bulunduğunu ı.öyledikten 1 rulen Hlndo-Oermen mubaceretlerinl red- erişmestnı candan temenni erler. eşyanın pek muhım hır kısmı tamamen İtalya hükumetile de ,"ramızda bı"ısbu". 

deı mi tir t R ll1m k d B tl b.. ··k d · t " sonra, bu kazıya dair yazılnn etüdlerin buı P f .: Ma . ~- An d 1 Y SoVJe usya a ademlsl bllfkanlılı aynı ır. u sure e en uyu me enıye . 
mezarı ıTürlı: olmayanD bir kavme a!d gibi 1 k roti esor cilğrına.....,dal da o ~ .. mıd, Ouniraind namına asbattan merketlermden biri ol.m Trovanın da tün yeni esaslara göre bir ticaret anlaş.-
- ı dlkJ ini ... ,.,bukl ta ·h· al·" t - on nanı ve er a ar an _,.a e o-ıı..'-'- ması vapılması kararlaı:;n1ıştır Bu mu-za ıos _er_ :r . ....... rı : m uma a r?- • Ue irtibatı olduğunu ileri sürmektedir. -oua Türk medeniyetinden başka bir şey ol- " \ . ' -

re uçuncu asırdanberl buralarda Tfuklerın Profesör netıce ola.rat Glridln llk .. n Be:rııelmilel lkiıı.d Türk tarih konpeıd dı~ la.,.1, kereler Ankarada yapılacaktır. Her iki 
Jaşadığını ve mezardan çıkarılan iskeletler- • ' 0 ce -ı .. ııı.:-8 ma && an ~~yor. 1araf, mü?.akerenin mümkün oldugvu ka-

.. . , Yunan kontinanı ile v-e daha aonra bu lk1 ._... * 
le i3'~nı~, 9t1ca~;ur!1 ta1 rı~. 1ve :t::roğrafya- medeniyetin Küc;iik AIJ& ue kaynaştığını, Roma önıversitesl, dfinyanm_ insan omıu dar çabuk başlamasını Vı! sür'atle intacı-
rı P e f za_ oSchun:d •

1
ecel!>f n so! em ş .. hl: aradaJı:i bağların hiçbir zaman oQsülmediğl- ve devlet adamı olmak münasebetiyle çok Kıymetli Yunanlı profesör 

1 
Marinatos nı istemektedirler. Müzakereler pek ya-

ro esor ~ e n, evkal~.ae .mu m rna- ni söylemiş ve bu hale göre cKü~üJc Asyasız yüksek nsıflımna hayran olduğu Atattirkttn derin bir tetkik eseri olan tezile parlak kında başlıyacaktır. 
aereti ve vukub~a~ davet uzerıne Berllne Ege medeniyetinin ve dolayısile Yun.an, La- himayesi altındaki beynelm.llel ikjncl tarih bir neticeye varıyor: 
h~r~lket ~ecburıyet.in~e kaldığına ve m:uur tın ve nihayet l\vrupa medeniyetlerinin mey- kongresini tutlar ve Tftrlt lllm ve kültür mll- cGirid küçük Asya ile bir kül'dür. Ü-
!,0r .. ~~Ylesına dal ;ııtcaıldyLa daır telgrafı cık.ındu. Te- dana gelmi"' bulunmamnı gayri kabil ""'r- rnessillerlne selam gönderir. Tebrlklerimi& o 
.... _ 

6 
.. ..- çüncii bin yılda bütün Ege'yi küçük As-

muş ve: kadar blr ve samlmldlr kl, bqün medenl-
Profosör Fon Der Osten'fo teri eBf!şeri)·etin beşiği Asyadır, fa.tat kültü- yet tarihinin en enteresan ı:ıerkezlerlnden ya kavimleri kapladı. Hindo - Cermen 

Ankara Tarih ~ Coğrafy:ı Faküll.esl Pro- rün beşiği Aııadoludıır. deınişt1r. birinde cereyan etmekte olan insan bilgisi- muhacereti yoktur. Glıid, Yunan konti-
fesöru Von Der Osten aAnadolunun mllld- Profesör Marinatosun t.e.zl büyük blr al~- ~ln bu ebemmiyeW ta&hürat.ının, mebsulen, nantından ziyade Anadoluya bağlıdır. 
Oa.n önce üçüncü bin yılıa adındaki ttl!inl ka ve alkışlarla bittikten sonra Profesör Bit- ideal ve :UmI meynl~ venneslnl ve ayni sa- Küçük Asyasız Ege medeniyetinin ve do-
aımanca olarak okudu. tel kürsüye gelm.LşUr. manda Tiirklye ve Itaıya arasıncla spirltuel 

Prof Tro II h f i 
.. layısile Yunan, Latin ve nihayet Avrupa 

esor, va a r yatı ilf~ Alaca Ho- Profesör Bittel'in tezi ve kültürel tesaniid batıamun gittikçe da.ha 
Jük. Alişar, AhlatJıbel ve Eti yo1<:usu mevki- ıcuvvetıenmesine vesile olmasını temenni e- medeniyetlerinin meydana gelmiş bulun. Profesör Kurt Bittel, prehistorik devirde 
lertnde yapılan hafriyatı birbirlerlle karşı- Anadoluda ölü gömme Adetleri mevzulu teb- deriz. Bu bağlan Roma ilnıversıtesı canlı b1r ması kabil değildir. Beşeriyetin bcşiğı 
laştırarak her iki tarafta çıkan eşyadan bü- llğl 1 tir Pr 1 - . 1.. - . d ti e.lıika ile tak.ib etmekte ve t.eminl için de en Asyadır, fakat kültürün beşiği Anadolu-
7\ik bir kısmının b!rl>irlnin ayni olduğunu n yapmış · 0 eaor 0 ıı gomme a e e- faal bir mesai l§tiraki tesiaine eheınm.l.yd · 
IÖyledl. Bundan sonra Ahlatlıbel ve Etiyoku- ı r~nl tet~lt ~uretlle Etllerln ~in1 v~ fikri v~- vermektedir. dur.> 
f\t buluntuları, Tcova n ile Anadolu lmltü- zıyetlerıni ızah gayesini gutmüştür. Tebli~ Roma Universites1n1 temsile Pr. CUlyo Yı:. Bu kat'i ve çok yerinde olan hükme bir 
rünün 1l§ağı yukarı muasır olduklarını ös- ~bl. Anadoluda başlıca aört. muhtelif Olu tm söz ilavesi, belagatini çoğaltmaz. 
termiştir. g comme tarzı bulundutunu ve bunlara top- toplyi memur e etle şeref duyar ve ora-

rakta rta kll cı dan Botaziçi kıyılannda t.oplanan yülcsek * 
Türk Tarih Kurumunun yaptuına'kta ol- n mezar, yumu şe 11 e meza~, san. munevverlere, iht.isa.satımızuı tercümanı ol-

duğu Alncahöyük hafriyatı halım a1d olan d~k. m~zan .ve kuyu mezarı adı verilco!lı>ce- m:ık lut!u.nda bulunmasını rica edtriz. De-
bu kültürle beraber yüksek bir c."inn.stık kiil- tını soylemışUr. rin tazlmlerim. Rektör 

Bugünkü italyada (Roma) nın teşek
külünden evvelki ilk medeni miıJet, Et-

türün inkişaf etmiş olduğunu bi.y.e O«ret.miş- Profesör Güter~k'ttn tebliği 
tir Bu kült.ürün hamilleri Orta Aı>yödan ge- Profesör Oüterboct Etilerde tarih yazıcı- M. P. 4~ Fr.ın\'bld . rüsk'lerdir. 
len brakisefal lnsanlardır. Afacahtıyi.tk hat- lığı mevzulu bir tez irad e' mlştlr. Etilerdeki İtalyanlar bu kavmin oranııı yerli hal-
riyntı. aynl zamanda Ur, Marl. Mısır pcoto- tarih yazıcılığının ehemmiyet derecesini il- s~nay:ciler bazı temennilerde kı olduğunu ileri sürerler. Birç(lk diğer 
dinastık ve Maykop gibi yüksek kültürlerin mi bir tarzda ve veslkalara dayanarak Eti- bulundular alimler de hakikati keşfedememişlerdir. 
arasındaki münasebetleri ve binaenaleyh lerdeki tarih tasvirlerinde eksert~tıe devlet Profesör Brandenstein bu mühim mev-
bunlann müşterek menşelerini rı•eydana çı- tikrl görundutunü, bu nen tarihçilik örnek- Bazı .sanayi mü~erile sanayiciler, ye- zua temasla İtalyanların ve diğer filimle-
karmıştır, dedi. lerinln hlyeroğ)J.1 yazısı ile yazıJ.mı4 bulun- ni G. i. R. kararname&! hükümlerine istlnad 

Profesör Marinat0S1m tezi masına gore bunun JWlere mahsus ve Me- ederek, kendlleı1nl ali.kadar eden l'azı ma- rin iddialarına iştirak etmedi; delillerini 
On daklk&lı bir istirahatten sonra, zopotam,ya tasvirinden a.sade bir zlhnlyeUn mulat ve ma.snuatm gümrük .resimlerinin ar- saydı ve hükmünü verdi: 

Kandlye müzesi ve Girld ar.keol1Ji isleri mahsulu bulundu~unu ve bu tarih yazıcılı~- Lırılma.sını, ba.zılarmın da eksllWmeslnl ıs- cEtrüsk dili ile Eti dilin.in münasebeti 
direktörü Profesör ~arinaios ta tezini al- ~~le~ dl= ~:vtmlerden temayüs ettir- t<?mişler, İktısad Veka.letlne müracaat tl.mlo- vardır. Bu milletin şarktan muhacereti 
manca okumuştur. (Ikincı bin yılda Girid a- ta e ş . lerdir. Bu neviden olmak üzere yapılan :nü- rniladdan önce iki bin senelermdt!dir. O 
ıtası ve Oirid - Anadolu dünyuı\ ad111dakl Dr. Brandeastein'in tezi racaaUar, şimdiye kadar otom bulmuıtur. 
bu çok miihlın teaıe Te bu menuda s:ı.ıaııı- Doktor BrandenstelD •Eırialt meselesinin Bu müracaatlar İkillad VeWeti tıua.fından zamana kadar (Kars) civarında yaşıyor-
yettar bir •' llfaWe -.e ba'fDllJUD mede.. tlmdiJci durumu• mevzulu tezini ırad etmiş- tetkik edilecektir. lardı. Roma medeniyetinin tohwnlarmı 

Yunan Erkanı Harbiye 
Reisi Belgradda 

Atina, 22 (Hususi) - Yunan umum er
kanıharbiye reisi general Papagos Yu
goslav ordusunun rnane\"l'alarında bu
lunmak üzere I3elgrada gitmiştir. 

Adanamn bir ay:ık ithalat 
ve ihracatı 

Adanada Ticaret ve sanayi oda.ının neş
rettiği aylık Istatlstiğe göre; ağusto3 o:n ayı 
içinde Adananın ihracat fazlası (266610) 11-
rodır. İhracat; (59864) llralık pamuk, (2979) 
ııralık ısknrta pamuk, C52l liralık pamuk 
ç!ğl.dl, (7782) liralık çiğit küspesi, (104653 ) 
liralık çiğit yağı, (4.'150) liralık arpa, t21) 
liralık buğday, (27997) liralık un, (1932) 
lıralık susam, <175312) liralık iplik, {89413) 
liralık bez, (1071) liralık yün, {1184-0) liralık 

barsak, ufak ihracat (19060> lil'nlık, lthalat
tnn ihracat <56253) llralıktır. 

İthalat: (36062) liralık ziraat ıılltı, 05520) 
liralık benzin, (7793) liralık çimento, <8511) 
liralık gazyağı, (7566) liralık hurda.vat, 
(4648) liralık kahve, (2784) liralık kanavlc;e, 
(6910) liralık kösele, (32480) lirallk yerli men
suo.at., (25776) liralık ecnebi meDSU<:a.t, 
CH278) liralık makine parçası, (5878) liralık 

maldneyağı, (8647) liralık §eker, (50759) 
liralık vesaire, {134.216) liralık ufak ihracat. 



t2 Sayfa 

• 
Fransa - ispanya hududu 

SON POSTA 

''Bu mücevherleri 
buldum, . alın!,, 

Amasya (Hususi) - Bursa mck-

Ey161 13 

dün birdenbire kapatıldı tubcusu Şevketin hemşiresi Haniie teb 938 İzmir Fuarı 
hazırlıklarına başlanıldı 

Faris 22 (Hususi) - Brest limanın- tünnekte olan bir trene bombalar koy
da tamir edilmekte olan İspanya hü- mak vazifesi ile tavzif edilmiş olduğu 
kumetine aid C-2 denizaltısını kaçır- söylenmektedir. 
mak teşebbüsile itham edilen nasyona- Şahid, bu son vazifeyi üa için Gaba
list kumandan Troncoso, Brest limanın· rine yüzbaşı İbanezin terfik edilmiş 
da yapılan taarruzun bütün mes"uliye- olduğunu ilave etmiştir. 
tini kabul etmektedir. Hudud kapandı 

Brest adliyesi dün ~kşam ~um~?dan Saint-Jean-de-Luz 22 (A.A.) - İs-
Tron~oso hakkında b~; te~k1f ~uzek- panyol memurları, dün öğleden sonra 
keres~ çıkarmıştır. Muzek~~rey4 Fra;ı- hududları bütün Fransızlara kapamış-
sız - ispanya hududunda kam Handaye 1 d F memurları Bidassoa 

b 11 
.. v d T ar ır. ransız , 

kasabasında te e u~ e en. roncoso, nehri boyunca bir takım ihtiyat ted-
şimdi Bayonne tevkıfhanesınde hapse- b" 1 • 1 lardır . . . ır erı a mış . 
dılmıştır. Bayonnc 22 (A.A.) - Buraya gelen 

. Diğer suikascller . . bazı malumata göre Fransanm Mala-
Parıs 22 (A.A.). - . Bre.:.t suık~s?ı gadaki konsolosunun dün I<'rankist me

kurbanının kardcşı, Nıcolas Gabarının murlar tarafından evinde hapsedilmiş 
Pariste ~evki~ı üze~c şahidle.r~en ~.i- olduğu rivayet edilmektedir. 
ri, emnıyet ıdaresınde Gabarının uç • .... fi 
cürüm arkadaşı ile 7 martla, kuman- Franho hühume 
dan Troncosonun emri üzerine Cerbe- Fransız konsolosunu 
re trenine b ir bomba koymuş olduğu- il il• 
nu beyan etmiştir. apse ı . 

Şahid, Troncosonun Gabarini Tuluz- Cebelüttarık 23 (A.A.) .. - Re~mı me-
da bulunan ve Valenciaya gönderi1ece- nabiden öğrenildiğine gore'.. ~ran~anın 
ği farzolunan tayyareleri tahribe me- Malaga konsolosu, Franko hukfımetı ma
mur etmiş, fakat bu isin akamete uğra- kamları tarafından konsoloshanede haı: 
mış olduğunu ilave etmiştir. se alınmış Vt! kendisinin konsoloshan~ ~ı-

Jose Gabarinin Barcelonaya eşya gö- nasından dışarı çıkması yasak edtlmıştır. 

Bu yıl 18 
Orta okul 
Daha açılıyor 
Ankara, 22 (Hususi) - Kültür Ba

kanlığı Bursa, Adana, Samsun ve An
karada dört orta okul daha açmağa ka
rar vermiştir. Bu okullarla bu yıl açı
lacak yeni orta okulların sayısı on ie
k izi bulmaktadır. 

General Bekir Sıtkıgı 
Öldüren nefer 
idam edilecek 
Musuida öldürülen Irak harbiye nazı

rı general Bekir Sıtkının katili nefer 
Mehmet Salih Irak divanıharbi tarafın
dan idama mahkum edilmiştir. 

ita/yanlar Libya'da 
Yeni bir Kolordu 
Teşkil ediyorlar 

Roma, 22 (A.A.) - Libya'da teşkil 
edilmekte olan 20 nci kolordu için Sicil
yadan da Lıbyaya asker gönderilmekte
dir. Sirte ve Marmarica fırkalarından a
lınan cüzütamlar Sicilya ve Piemonte 
gemilerine bindirilmiştir. Gönderilen ilk 
kıt'alnrı hamil bulunan Lombardia va
puru ise Trablus'a varmıştır. 

Balıkesirde bir . 
çoban bir haydut 

yakaladı 
Balıkesir (Hususi) - Altı aydanberi 

Balıkesir ve havalisinde şekavet yapan 
Laz Aziz adındaki kaçakçı, bir çoban ta
rafından yaralanarak yakalanmıştır. Bu 
adam 6 ay evvel Bergamada bir kahve
de otururken Atmaca mahallesinden E
min isminde birisini yaralamıı, bu vak'a
dan sonra da dağa kaçmış, o vakittenberi 
Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir vi
layetleri arasında şekavete baş1amıştır. 

ivrindi, Osmanlar, Korucu, Kayapa, Bal
ye, Agonya, Yenice ve Bergama havali
sinde mütcaddid vak'alar yapmış, bu ha· 
valiyi ve araziyi gayet iyi bildıği için de 
kendisini takiblerden saklamıya muvaf
fak olmuştur. 
Dağlarda yiyeceksiz kalan haydut ev

velki gece Bergama civarında bir köye 
baskın yapmıya giderken Ahmed adında 
bir çoban tarafından görülmü~ ve vurul
muştur. Yaralı olarak yakalanan haydut 
mavzeri, iki tabancası ve cephanesile bir· 
likte Bergama adliyesine verilmiştir. 

Gabriel Danançio Akademi reisi oldu 
Roma, 22 (A.A.) - Gabriel d'Annun

zio, müteveffa Guillaume Marconi'nin 
yerine İtalya Akademisi reisliğine tayin 
edilmiştir. 

on Posta ,. nın edebi tefrikası : 40 

Yazan: SELAMI iZZET 

dilhava için bura
ya gelmiş, pazar 
günü bir arabayl 
binerek kırlarda, 

bağlarda bir müd-
İzmir 22 (Hususi) - Yedlncl enternasyo- Bilhassa madenlerlml.z üzerine lyi ıııer 1a • 

det dolaşmış, son- nal İzmir fuarı 30 gün içinde, 22 ml:lete mtn- pılmıştır. 
ra gene arabayla sup 175,000 ziyaretçiyi İzmire çekme~e mu - Tütün mahsulümüzü toplu blr şekilde tet
ak.şam üzen evine vaffak olmuştur. Fuarı 632,000 kişi ziyaret kik etmek fırsatını bulan çekler, flatlarlle 
dönmüştür. etmiştir. Serbest duhuliye ile girenler ve fu- alfıkadar olarak nümuneler almışlardır. Ü-

Biraz FOnra. Ha- arın açılış törenine davetll bulunan 40,000 züm ve incir mahsulümüze en uüyük alAka
nife, ehnde bulu- klşlllk yekün, yukarıdaki hesabın dışında yı gösteren İnglllz, Holıında, Finlandiya ve 

kalmaktadır. . İsveç firmalarıdır. Amerikalılar halılarımız 
nan portmenirıl Yapılan bir hesab_a göre Izmlr fuarını zl- lçln iyi blr pazar olacaklarını .fade etmiş • 

Kundura tıimin"isi hatırlamış, aklı ynret etmek üzere lzmire gelenler beş mil- lerdir. 
Süleyman başından gitmiş, yon Ura harcamışlardır. 938 fuarının hazırlıklarına 'ilmdlden blUJ-

hemen kanıkola koşarak çantasını kay- İşin maddi ve manevi kıymetini anlatma- lanmıştır. Daimi pavyonlar ve büyüt eser-
sı bakımından çok sönük kalan bu rakamla- ıer şimdiden inşa edilecektir. Sergl sarayın

bettiğini söylemiştir. Çantanın \Çerisin- rın yanıbaşında, bir de memleketimizi ta - da 938 senesinin ilk gününden itibaren in
de 800 lira kıymetinde bir inci gerdanlık, nıın:ık ve tanıtmak gibi rakamla ve hesap- ~a faaliyetine geçilecektir. 
40 lira da para vardır. Polis derhal faali- ln ifade edllemiyen kazanç vardır ki, bu en Enformasyon binası fuarın en büyüt eser
yete geçmiştir. Hanifenin bindiği araba- mühlmmidlr. lerlnden blrl olacaktır. 938 senesi fuarının 
nın koşucusu bulunmuş, fakat hiç bir ne- Fuarı ziyaret maksadlle hariçten gelen arkasına gelen kültürpark caddeleri mer-

blr çok alıcı ecnebi !lrmaların mümessilleri merden olacak ve eski İzmir şehrinin mer
tice alınamamıştır. Zaten kadın ':la, çan- orta derecede ticaret evleri tüccarlanmızla mer caddeleri tamamen bu kısımda 7ükse
tayı ne yaptığını, nerede kaybettiğıni bir büyük işler için anlaşmala.r yapmışln:rdı;r,. lecektlr. 
türlü hatırlıyamamaktadır. Bunun üze
rine, daha birçok kimselere başvurulmuş. 
~antadan haber sorulmuştur, fakat, na
file ... Hiçbir netice yok!. Nihayet, yatsı 
vakti, kadıncağı~ artık ümidini" keserek 
evine dönmüştür. 

İşte bu sıralarda, polis komiseri Alinin 
odasına bir adam girmiş, kendisini tak
dim etmiştir:. 

- Ben kundura tamircisi Süleyman ... 
Ondan sonra komiserin önüne bir kadın 
çantası koymuş, sözlerine şöyle de:vam et. 
miştir: 

- Bugün gezmeden dönerken bir ka
dın çantası buldum. Elime alıp eve git
tim. İçerisini açıp baktım. Bir incı ger· 
danlık, kırk lira da para var. cKim bilir 
kadıncağızın içi nasıl yanıyordur?!> di
ye düşündüm. Getirdim .. size teslim edi
yorum. 

Komiser kendisine gayet soğukkanlı
lıkla bu sözleri söyliyen kundura tamir
cisini takdir ve hayretle yukarıdım aşa
ğı süzmüş, çantayı almış, derhal Hanife
yi hadiseden haberdar etmiştir. 
Kadın çantasının bulunmasından fev

kalade sevinmiş, Süleymana, hedıye ma· 
kamında bir mikdar para vermiştir. İşin 
şayanı hayret tarafı şurasıdır ki, Süley
man bu parayı da kabul etmemiştir. 

Kız talebe bu yıl 
Askerlik dersi alacak 
Maarif Vekaleti yurd müdafaasına ha

zırlanmalarını temin maksadile ortamek
tep birinci sınıfından itibaren lise ve 
yüksek mekteplerle üniversitede ve 
meslek ve san'at mekteplerile hususi 
mekteplerdeki kız talebelere bir teşrini .. 

evvelden itibaren askerlik dersi veril -
mesini emretmiştir. 

Türk borcu 
Tahvilleri yükseliyor 
Fransız frangı dün sabah Londra borsa

sında, bir İngiliz lirası mukablli 145,93 frank 
olarak açılmış, 144,81 olarak kapanmış bu 
suretle cüz1 bir yükselme daha göstermiftlr. 

İstanbul borsasında da Türk borcu tahvil
leri 13,50 lirada açılmış, 35 kurut yükst'lerek 
13,85 lirada kapanmıştır. 

İnglllz lirası 625 kuruşta açılmıo, 628 ku
ruşta kapanmıştır. 

Altın ve demir 
madenleri 

Yakında alhn istihsaline 
ve demir ihracına 

başlıyoruz 
Divrik civarında bulunan zengin de -

mir madeninden yakında dünya piyasa· 
larına ihracat yapılacaktır. İhracatın se

3 zahire tüccarı 
Cezalandırılıyor 
Ticaret Odası meclisi dün toplanarak Ti

caret ve Zahire borsası idaıe heyeUne seçi
len idare heyeti azasının intihabım tasdik 
etmiştir. 

Bundan başka, zahire borsası haricinde 
muamele yapan üç tacirin cezalandınlma

ları da kararlaştırılmış, toplantıya nihayet 
verilmiştir. --------------------

Klavuzluk tarifesi 
Ankara, 22 (Hususi) - Klavuzluk 

ve romorkörcülük ücret tarifesinin üc
retlerinde değişiklik yapılmaksızın ba
zı maddelerinin birleştirilmesi suretile 
yeniden hazırlanan klavuzluk tarifesi· 
ne aid esaslar Vekiller Heyetinden ge
çerek bugünkü Resmi Gazetede neşre
dilmiştir. 

Süleymaniye kütüphanesinde 
tahkikat 

nede yarım milyon tonu bulacaAı ve bu, , Maliye ve Maarif Vekaletleri tarafın • 
yüzden her sene memlekete Jki buçuk :lan Süleymaniye kütüphanesinde tahki-

i.-at yapılmakta olduğu, her iki Vekalete 
milyon lira gireceği tahmin edilmekte - ,. 

lbu kütüphaneden bazı kitapların kay • 
dir. Madende yalnız topralm sathında bolduğu, baz1 masrafların yolunda yapıl-
en iyi cinsten 20 milyon ton demir mev- madığı hakkında bir ihbar yapıldığı ha· 
cut olduğu tesbit edilmiştir. ber verilmektedir. Kaybolan kitaplar -
Yakında altın, gümüş ve kur§Un istih· dan birisinin kütüphaneye sulıanların 

saline de başianacaktır. Elde edilecek kütüphanesinden getirildiği de söylen -
altın senede bir milyon lira kıymetinde- cnektedir. 
dir. Bu altınlar Merkez bankasına veri- •••••••••••••••~ 
lecek ve memleketin altın mevcudu art- lstan bul Borsası kapanış 
~~c~~.ı~-, · · ·-· ~· ·~·----· fiatları 22 - 9 - 1937 
Kız talebe de askerlik dersinde erkek 

talebenin tabi bulunduğu kayit ve şart
lara tabi bulunacak, devamsızlık ve mu
vaffakiyetsizlik sınıf geçmede müesser 
olacaktır. Londra .. 

Nn-Yor• 

ÇEKLER 

Açılış Kapanı~ 
1)28.Qt) 628.00 

0,7885 0,7881 
13.0275 23.06 

- Çocuk değilim; ne yaptığımı pek - Teşekkür ederim. Muhakkak mes • 
Parla 
MUlno 14,9984 14,9984 

4.6894 4.6882 iyi biliyorum. ut olacağız. 
Kalbim kopacakmış gibi atıyordu. Bu soğuk muhavereye şaşan annem 

Ablam kaşlarını çatarak gülümser gibi - Ne oluyorsun Sevim! dedi. 
oldu: - Ne yapayım istiyorsun anne?. Ni-

- Çocuk değilsin ama gençsin, çok şanlımı müdafaa ediyorum. 
gençsin... Hayatı daha hiç tanımıyor- Gönül acı acı gülümsedi: 
sun ve erkek mantığının ne olduğunu - Senin gibi arkası olduktan sonra 
hiç bilmezsin. Bu hususta ben senden hiç korkmasın ... 

Brüksel 
Atına 87.0225 87.0225 
Cenevre 3,4363 3,4363 

Bofya 63.6942 63.6942 
Aınsterdam 1.43 1.4293 
Prat 22.5915 22,S91S 
Viyana 4.1688 4 \688 
Madrid ıı.7038 11.7J38 
Berlln ı.9ô7S 1.9675 
varıova 4.ı73S 4.17.15 

3.981' 5.9810 biraz daha tecrübeliyim; izin ver de - Herhalde ona arka olmağa çalışa-
- ıuerın sevındim, memnun oldum, - Mazlum Sevimle evlenmek isti· söyliyeceklerimi söyliyeyim. cağım. Erkekleri tanımıyorum, ama on-

Allah bahtiyar etsin. yor... _ Seni dinliyorum. lar için koca çocuk derler. Kadınlar da, 

Budapefte 
Bütreo 107.iJ63 107.0JO 
Belgrad S4.3SS M.sss 

- Teşekkür ederfin anneciğim. İs- Ablam, kavak ağacının tepesinde bir M 
1 1 

d ... : "dd. b" erkeklerin yanında her zaman mühim 
terseniz bugün yemekten sonra teyze- balık görseydi bundan fazla şaşmazdı. - az um na~us u, urus:, cı ı .1r rol oynamış, erkekleri badirelerden 
me gidelim. Güzel gözleri dört açıldı ve sanki yü- adamdır; ~ bırc:z sert, bıraz hadıt, kurtarmış ... Ben kendi hesabıma Maz· 

Yokoham& :ı.73S6 :2.7lS6 
MoskoYa :ıo.:ms 2 •. ,,.,5 
Btokholm S.0884 S.0884 

BSBAM - Gidelim. zümil yeni görüyormuş, bugüne kadar biraz da başın old~gunu sanı~or~; h~r !umun yanında böyle bir kadın oima-
Annem yanıma oturdu: beni tanunıyormuş gibi baktı: şeye ve herkese hükmetmek ıstıyen bır ğa gayret edeceğim 1---------.-A~,"'""'.,ı-11--K.,..,..-uı-,--ı 
- Şimdi beni dinle, diye söze baş- - Ya ... Sahi mi?.. tıynette. Bu hasletler bir asker için Ablam elini salladı: 1 Anadolu IJD. ,. GO 

ladı. - Elbette sahi. çok büyük meziyetlerdir, ama bilmem - Sözlerimi geri alıyorum, söyledi - peıln Oll. 

Tam bu sırada hizmetci odaya girdi: - Sen ne cevab verdin? bir k
1 
oca içikn ne derkece 1~akbuldi.ıl"dr ? ğime pişman oldum, merak etme artık ~ O~tı" :.k:~ell ::: 

- Bayan Gönül geldi. - Düşüneceğim, dedim. Maz umun arısına arşı uzumu 0 u- ağzımı açmam.. ~::~ ç~ento 10,65 
Annem yerinden kalktı·. B • d" · · t · · h kk ğu kadar yumuşak, müşfik davranaca- Gönül bunu söyledi ve yeniden ters Merkez bankuı <I0.:25 - egen ım, ıyı e mışsın, a ın - t · s ı d il 
- Tam sırasında geldi Sevim, haydi var. gını zanne m~yor~m. · · on zaman ar a bir cevap vermiyeyim diye yan undan İt Bankası 10•2 

ona haber verelim ... Bakahın o ne di- - Ama düşündüm... eSski neş'eb~in. en e lmeser göBrmüyorukm. kalktı, veda etti, beni alnımdan öptü ft~~~f:: n neaır. 1~:~! 

00. 
00.0) 
oo.oo 
10,70 
9l.2S 
10,20 

k ' - Kararını verdın· mı·'. uratsız ır ınsan o u.ş. .. ana va - g"tti ıs yece ..• d k 1 k ihf 1 b ve ı . Şark neaırmenl ı. 
f . 1__ E t ı v • tin en ço .. evve ' ço ıyar amtş ır Ablam gı"ttı"kten biraz sonra Berna T k o o 1 o.ot> Benim key ım .1U1Çtı. Her nedense, - ve , ev enecegım. k k _::e::r=.OJI=--- - - _!..- -· ------

sebebini bilmeden, Gönülün bu husus- Gönül hafiften ürperdi, dudaklarını er e tes.ı:rı y~~ıyor. geldi; anneme bir demet karanfil ver- 1 S T 1 K B A Z L AB 1 
taki fikrinden korkuyor, çekiniyor- kemirdi; canının sıkılmış olduğunu, si- - Bemm gıbı... di : - Avılıı Kapaıq 
dum... nirlendiğini belli etmemeğe çalışıyor- - Anlamadım? - Erkenden sizi rahatsız ettiğim için Türk borcu I peşin ts.325 13.S?S 

Salona girdik. Ablam bir sinema da- du ama, tam muvaffak olamıyordu; ni- - Sen daiına bana da, vaktinden affınızı dilerim, dedi. • • ı vadeli 13.40 13.40 
vetiyesi almış, bugün saat üçte, ilk de- hayet dedi ki: çok evvel ihtiyarlamış bir kız olduğu- - Estağfurullah evJadım, hoş geldın • • n vadell ıs. 13,20 

fa gösterilecek bir film evvela davetli- - Sevgili Sevim, tasavvurunu değiş- mu söylemez miy~? . Herhalde bir Bernanın öğleden evvel bize geldiği 
]ere gösterilecekmiş; yalnız gidemiye- tirmen için bir şey söyliyecek değilim; noktada Mazlumla bırleşıyoruz. hiç yoktu; fakat annem şaşmadı, ben de 
ceği için beni almağa gelmiş... ancak senin iyiliğin, senin saadetin i- Bunu öyle bir hamle ile söyledim ki birdenbire hatırladım: Bernayı bugün A~tı.1 

_ Gelirsin değil mi Sevim?.. çin bir şey soracağun: Kararını verir- Gönül sarsıldı, bozuldu, başını salladı için öğle yemeğine davet etmiştik. He- Anadolu I pe. 41.70 
Annem atıldı: ken iyi düşündün mü? .. Vaziyeti iyice, ve tok bir sesle: yecanla unutmuştum. Bereketveı:sin • I ndeU OJ.OJ 

- Elbette gelir, bu kolay. Sen şim- inceden inceye tahlil ettin mi? - Madem ki anlaştınız, o halde mes - hizmetçi unutmamış, lazım geleni yap- : ~ ~~ ::: 

TAHVİLAT 

Kap•JMI 
41.10 
cıo.oo 

00.0I 
oo.oo 
03.00 di beni dinle, sana mühim bir haber... - Tabii... ut olunuz; başka söyliyecek sözüm mış, yemek odasında sofrayı kuruyor... Anadolu mt\. pqtn oo.oo 

- Hayırdır inşallah , Sakin sakin gözlerinin içine baktım: yok. (Af'kan va!') •iiıiiiiiıliııiılııiiıııııi•••••••• 

ı 
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Talat Paşanın 
son günleri .~ - . . . ... .. .. . . 

,.. .. .: . . . . :.. : .. . . 
ı..:·· :· ~ . . .. .;;.. . · •. :-: "':'." · .. ·• 

Y uan : Arif Cemil 

Arkadaşlarının hemen her gün tekrar etme/e başlıyan 
ihtarları karşısında Talat paşa muvakkat bir zaman için 
Almanyanın başka bir şehrinde oturmıga karar verdi 
- Siz böyle düşünmekte haklı ola • J Iand sokağında 194 numaralı aparlı -

bilirsiniz. Fakat, ben o düşüncenizi ha· mandaki yazlhanede buluşuyorlar ve 
kikat sahasına eriştirmek imkanını gö- günün meselelerini, vatan. ahvali hak
!remiyorum. Mustafa Kemal paşa tara- kında alınan haberleri orada nıünaka
fından başlanılan milli mücadeleye ge- şa ve müzakere ediyorlardı. Büroda 
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Giv ile Keyhüsrev Isfahana girdikleri zaman halkı büyük 
bir heyecan içinde buldular. Herkes, sokaklarda Keyka\'S 

ile vezirlerine diş biliyor, yumruk sıkıyordu 
ne onun büyük kabiliyetı:rih sayeksitn - h~zırlaTnal~t yevmi bü~tednle:1"1 . gündü gü - İşte .. Givin Ekbatana geldiği günlerde kardeşinin Nim.ruza geürilmesi için da dünyanm her tarafından ge1ell 
de devam edileceğine şup e yo ur. nune a a paşaya gon en ıyor u. ki vaziyet bu halde idi. Harpag, eme- bir heyet gönderdL limler, san'atkarlar vardı. Krezil~ 
Vatanımızın kurtarılması tahakkuk et- Bir gün doktor Rusuhi tel~ içinde lini tahakkuk ettirmek için son hazır- * servet ve ~ebdebesine, bilhassa diiJl 
tikten sonra belki ~~e. de tekrar 

0 yazıhaneye gelerek: lıklarını görüyordu. Keyhüsrev, Givin .. . . . yada eşi olmıyan süvari ordusuna 
memlekette çalışabılırız. d - Şimdi paşanın eviİıe telefon edildi teklifinden bahsettiği zaman Harpag Keyhusrev.. çoİk dırayetli, çok zeki vendi. .. 

İngiliz yüzbaşısı bu kat'i re ceva - d d' h d ...... b t· . · bı·r·az du··şu-ndu·· Bu teklı'f onun verdigı-· bir hükümdardı. rana, az zamanda çe- rd ·· ·• b' sı.ı . e ı ve eyecanın an sozunu ı ıremı- . , . .. . _ Keyhüsrev, o usunun onune ır . 
bmı aSl~ıkbt~l~ ~~ra.dedi Şayed teklifi yerek durdu. Bahaettin Şakir s.')rau: kararlara aykın düşüyordu. O da Key- ~ duzbe~ ::ekrdibir Vrde H~lrpMiag!da ~~aşlk tı~ı deve sürdü. Süvariler hücuma ~ç~ 

- ız 1 ırsınız, · . . - Kim t 1 f tt'? hüsrevden düşünmek için bir mühlet uzere uyu 0 u 1 e ya u esı- zaman atları bu develerden ürktu. . 
mi kabule şayan görseydiniz, ~eklı hır D kt Re ed~~ ~- ı. k d. e geldik- istedi. Bu müddet zarfında Givle te- ne girdi. Harpağın yardımı ile harb et- vari ordusu birbirine kanştı. iran-!A1 

anlaşma zemini hazırlanabfürdı. Bu - t 
0 

or us ı ~~~ en ın mas etti. İranın vaziyetini öğrendi. Ni- meden Ekbatana yürüdü. Orada Ef- ya ordusu bundan istüade ederek rne 
ııunln beraber, düşünmek için daha va- en son.ra cevap ver ı.. . . . . hayet kararını verdi ve kendi kendine: rasyabı (Astiyag) tahtından indirdi. dan muharebesini kazandı. 
kit var. Belki bir zaman sonra g~e bu- --:-~ ola~~k, Berl:n~ek~ ~gilı~. as- _ Keyhüsrevin evvela İran tahtına Yerine kendi geçti. Annesinin babası (Arkası 1'Gr) 
luşur ve ayni mevzu üzerinde_ te~rar ker:ı_?:u~es:ılı. Evvela Ingılızçe soy - geçmesi muvafıktır. İranın içinde bu- olan eski hükümdara ölünceye kadar ....-
konu~ursak. sizi fikrinizi değiştınnış o- ledı~ ıçın .bır ş~:. a~lıyamadım. Sonra lunduğu şartlar, Keyhüsrevin kolayca r~h~t yaşama~ı için b~ sar~yla b.üyük r Nl)b t l 
larak bulurum. . . . .. İngılızç: ~~l~edıgımın fa_:kına ~·n ınca hükümdar olmasına müsaittir. Keyhüs- hır ırad v~rd~ Oradaki haz!~elen. İra- e C 

Bu muhavereden s?n~. Ingılız yuz- başka bırısını telefona _ça~ı~·dı. ~ ransı.z: rev İran şahı olunca, malik olduğu de- na naklettirdı. Sonra Harpag~. Mıdya-l Eczaneler 
başısı Talat paşayı .bır ikı ?efa ~aha ca konuşan bu adam, clngılız mumessılı hasiyle memleketi çabucak avucunun ya umumi vali tayin ettikten sonra, Es-ı 

80 
cece nöbctci olan eeza'neler fUllı•r· 

ziyaret etti. Paşa, Ingiliz sıyasetınde Talat paşa ile konuşmak istiyor» de - icine alabilir. o zamana kadar ben de fahana avdet etti. Bir müddet sonra ö- dır: 
böyle ani bir tahavvül hus. ul.ün. e ih.tirnal di. Midvada yapılacak c::eyleri yaparım. len şehzade İsfendiyarın kızı ile evlen- 1 İstanbul cibetindekiler: .ao.' 

1 1 J ~ Aksarayda: (Ziya Nuri>. Alemdarı.ıv: vermemek1~. beraber, . in~~ 1~ erın ne Ben hemen: cTalat paşa Berlinde Keyhüsrev, İr:ından büyük bir ordu ile di. Düğün pek muhteşem oldu. Bütün (Eşref Neşet>. Beyazıdda: (Haydar).~-
maks:ı~la muracaat ettıkl?r.ım ~aha i~~ yoktur. Söylemek istediğiniL şeyi bana hareket eder. Ben de Midya<laki kale- halk, yeni hükümdarlarının adaletin- matyada: (Rıdvan>. EmJnönünde: er-
saslı bır surette anlamak ıçın yuzbaş anlatınız kendisine mektupla bi:dırc· Icrin kapılarını ona açarım. Efrasyap den. ahlakından pek merrumn oldukları 

1 
minasyanl, Eyüpte: <Arif Beşil"), fl'etl 

1
• 

uzun ~zadıya .. konuştu, so~rada~ anla· yim» ce~'abını verdim. Telefondakı a- devrilir .. Keyhüsrev Mıdyanın da hi.ı- için evliliğine saadetler dilediler ve 40 de: CVltalll. Şehremininde: <N~. 
şıldı kı bu muracaatler, hır vakıt ge. - dam· kümdarı olur. gün, kırk gece eğlendiler. Şehzadebaşında: CAsaO. Karagüınrd~: 
ciştirme ve bir avutmadan başka bır · (Kemal). Küçükpazarda: (Hulftsi). 
·ev değildi. cOlmaz, mutlaka kendisile konuş - Uarpag, Keyhüsrev le Give k~rarı~ı * kırköyünde: cistepanl. 
ş ~ . .. l. b 1 . Ber- mak Iazırn» dedi. Bunun üzerine tele- anlattıktan sonra onlarla uzun bır mu- Keyhüsrev, Midyayı zaptettikte14 Beyoğlu cibetindekiler: tıJ. Bır gun Ta at paşa u mese ey. b zakereye girişti Yapılacak işlerin bir ist.ıklCU caddesinde: (Knnzuk). o~ .. ı. 
lindeki arkadac::larile müzakere eder - fon numaranızı veriniz de en sizi ara- tatb·k t · . eli kurduğu yeni devletin işlerini intiza· tw-

.-< ded" 1· t 1 k. ı a programını çız . d d. . da: cismet>. Tnkslmde: CN1zame ıw 
ken diyordu kı: rıın, ım. ş e şu numarayı a lp a- .. .. v! . ma koy uktan sonra ken ısıne f.aarru- Kurtuluşta: (Necdet>. Yenlşeh~e'. .~ad• 

_ İhtimal ki İngilizler casus teski- ğıda yazdıktan sonra telefon~ kapat - . B~ programa go~e, Keyhu~re _-e Gıv za hazırlanan devletlerle harbe girişti. runak~an). Bostanba1J1nda: (ltılJll"'"' 
. . ' İ i· t gızlıce Esfahana gıdeceklerdı. Gıv, pa- . .. . .. .. Beşiktaştıı: (Süleyman Reecb). latı sayesınde bı~ız:ı ~nverm c s am rm. . . itaht halkını kıyama hazırlarken zaı L_ıdya. huküm~arı K.rezus, .K.eyhusre- Bo&.aziçi, Kadıköy ve AdaJardaldlel': 

ihtiliıl cemiyetlen ıttıhadı» nın mev- Doktnr Bahaettın. y -1 R" t z b 1. t d E f h .. vın elınden Mıdyayı almak ıçın hudu- "'" Ol" 
. . O . . . og u us em a u ıs an an s a an u· . .. . . 1 üsküdarda: Cİskelebaşı). Sımyerde: ' tJ. cudıyetınden haberd~r oldular: ce· - Çok ıyı yapmışsı_!l, dedı. Eo~ahm, zerine yürüyecekti. Kendisi de, sessiz- du geçtı. K.rezus, servetı ve tantanasıle I man>. Kndıköyünde: <Bıhh:ı.t, ~e: 

~i~ete fazla eh~mmıyet ve~diler. Ve evveıa o numaranın Ingiliz mümessi,- ce hududda toplıyacağı bir ordunun ba- meşhurdu. Payitahtı olan cSard• şehri Büyükadada: (Şinasi Rıza). Heyt>el 
bızım şarkta. İ~gılızler ~l.eyhı.n~e ?a = liği olup olmadığını tahkik edelim, on- şında İran hududunu aşacaktı. Asyanın en zengin beldesi idL Sarayın- lTannş). 
lışmamıza manı olmak. ı~ın bızı O).~la dan sonra bir çaresine bakarız. Harpag .. Givle Keyhüsrevin Esfaha-
mak istediler de onun ıçın bana mura- Doktor Rusuhi: na muvasalatı için iki aylık bir müddet 
caat ettiler. tah · tm· t' B' 1 E-f 

. · - · · h h - Ondan sonra çaresine nasıl bo.kı - mm e ış ı. ır ay, on ~.rın sa-
Ekserıya bedbın oldugu ıçın er ~n- • _ . • handa çalışmalanna ayırdı. Uçüncü a-

gi bır hadisenın en fena tarafın: du - lır? Evvela ne yapacagırnızı mı..zal.ere ili r d d E f h h lkı kı-
.. kl · d doktor Ru· etmeliviz dedi yın n aye ın e e sa an a 
şunme • en gerı unnıyan J • yam ederken o hududdan geçecek .. 
sulıı de şu sözleri ilave etti: . . Yae.ıhanedeki arkadaşlar mas:ın·~ Rüstem de Zabulistandan yürüyecek -

- Paşam, dedL Bana kalırsa !ngıl:z- başına geçerek tutulacak hattı hareketı ti. 
ler sizin izinizi kaybetmemek ıstedık- müzakere ettiler. (Arkası var) 
leri ıçin böj1le peşinizden koşuyorlar. -·-··-·-···· .. •••••••••••• .. •••• .. •••••••••••••••••• .. •• .. 
Hatta yalnız sizin değil, bü:ün arkadaş- r 
Iarınızın izlerini bilmek için teması! Bir Doktorun 
muhafazaya çalışıyorlar. Ben si~in ye-1 Günlük Perşembe 
rinızde olsam buradan başka bır yeı-e _, 
giderdim. Notların an 

Talat paşa ona sordu: ~T --
1
-----------

- Sanki başka yere gidersem beııı ı ~ez • e er ı n 
bulamazlar mı? 1 Umumiyetle 

- Bulurlar ama, aradan gene epey- l 
ce zaman geçer. Biraz sonra gene yeri· Tedavi eri 
ııizı değiştirerek izinizi mümkün oldu- Evvellı umumi ve sonra mevziidir. U-

mumi tedavi günde lki defa sıcak su ile 
ğu kadar kaybetmeğe ve böyiellkle va- nyak banyosu. Dahilen asplnn ve ıhlCt.-
kit kazanmağa muvaffak olursunuz. 1 mur alıp iki üç gün odadan çıktnnnuık 

Ta!fıt paşa ile doktor Rusuhi arasın- suretile tam bir istlrnhnttir. Mcvzıl oia-
da bu muhavere cereyan ederken Peş- rnk burndn gomenollu ılaçl::ır. meselll ml-
teye kadar yaptığı bir seyahatten bir tol damlntmak <günde iki defn. cıörder 

h beşer damla) hafit ılık tuzlu su çekmek 
iki gün evvel geri dönen doktor Ba a- gibi şeyler tatbik edllir. Az miktarda ki. 
ettin Şakir de mecliste hazır bulu · nln almak dahi muvafıktır. Burun ve 
nuyordu. Doktor Bahaettin daha cenu- clvnrındu kızarık ve iltihap nsnrı goru-
ba, Sofyaya kadar gitmek ü1..ere yo.a ıurse o zaman oralara bazı ponuıtlar ya-
çıktıg-1 halde, yolda kendisini takip et- nl merhemler sürmek, kremler kullan -

mıık lazımdır. Nezle sad olduğundan 
tiğini zannettiği şüpheli tavırlı bazı herke ... in yüzüne knrşı aksırmak ve ok-
şahısların takıbatından kurtulmak için sürmek gibi içtimai ndaba yut:ı,ı"· alrnı-
Peşteden Ber~ine dönmeğe mecbur ol- yncak şeylerden sakınmalıdır. Nrzleli 
muştu. Şimdi o da doktor Rusuhıniı1 kimselerin mendillerini knyruı.tıp otule-
teklıfıne iştirak ederek dedi ki: meden başkalanın kullanması C'liz de

ğildir. Sık sık nezle olanlara dahi to.vsl-
- Rüsuhi haklı. İngilizlerin yardı - yemiz şudur: 

mına mazhar olan EnnenEer tarafın- Kcndlnlzl soğuğa ahştırınız. 
dan takip edildiğimize bence asla şüp Soğuk su lle soğuk havayı vücuda a-

0 · · h' ı · lıştırmak lçln evvela uzunca bir devre 
he yoktur. nun ıçın ıç o mazsa sız, geçirmek H\zımdır. Bunun için de evveli.\ 
kendınızi gizlemeğe çalışsanız çok iyi ılık suya batırılmış sünger ıle sabahlırı 
olur. 1 · vücudu iyice oğuşturnınk, sonr:ı kuru -

Arkadaşlarının hemen her gün te - l ıanmak ve sonra yavnş yavaş nynl şeyi 
kerrür etmeğe başlıyan bu ihtarları ı soğuk su lle yapmak blllıhare da soğJk 

duşlarn başlamak suretile vücudiın mu-
karşısında Talat paşa Muvakkat bır za· kavemetlni arttırmak çok defa sıhhat i-
man ıçin Almanyanın ba~ka bir şeh - çln pek müsait teslr husule getlrmekte-
rinde ikamet etmeğe karar verdi. dir. 

Bu karar mucibince Talat paşa Ber
linden çıktıktan sonra da Hardenberg 
sokağındaki ev muhafaza edilecek, ar
kadaşlar o eve bermutat g.rıp çıkacak-! 
lar ve bir meselenin müzakeres! icap ı 
ettikçe Talat paşayı Berline çağıracak· 
lardı. 

İngiliz mümessilinin mürncnnti 

* Doktonımuzun cevaplan: 
Anknradan Y.R. rumuzlle husus5 dok

torumuza mektup gönderen okuyucumu-
za ; 

Mektubunuza ndres yazmadığınız için 
size cevap veremedim. Postn a>ulu ne be. 
raber adresinizi bildirirseniz icap eden 
vesayndn bulunulacaktır. 

( • ) Hu notları kesip uklayını.z. yahu' 
bir albcme yapı~tırıp koll~lı:.slyon ,. .. pınıı. 

* Givle Keyhüsrev, Harpağm tahmin 
ettiği müddetten daha evvel, kırk gün· 
de Esfahana muvasalat ettiler ve şehir 
halkını büyük bir heyecan içinde bul
dular. Rüstemin ölümü, bütün İran a
halisi ile beraber Esfahan halk101 da a-

l yaklandırmıştı. Herkes, sokaklarda Key 
1 kavs ile vezırlerine diş biliyordu. 

Giv .. dayısının ölümüne çok yandı; 
fakat teessürle vakit geçirmekLeki ihti
yatsızlığı bildiği için halkın heyeca
nından istifadeye koyuldu. Birkaç gün 
gizli temaslarda bulunduktan sonra 
meydana çıktı. Halkı haı·ekete geçirdi 
ve sarayı sardırdı. Yüksek bir yere çı
karak ateşli bir hitabede bulunduktan 
sonra, Keyhüsrevi yanına çağ:rdı. 0-
ııun, bugünkü hükümdarın torunu ve 
Siyaveşin oğlu olduğunu anlattıktan 
sonra: / 

- İşte .. şanlı hükümdarımız şevket
li Keyhüsrevdır. 

Diye bağırdı. Halk yeni, genç şahla
rını candan ve çılgınca alkışladı. Alkış 
durduğu vakit Keyhüsrev büyük bir 
cerbezeyle ilk nutkunu söylediği ıa· 
man, yüz binlerce kalbde derin bır m~
habbet ve merbutiyet kaynadı. Yeni 1-
ıan hükümdarı, omuzlar üzer~nde taşı
narak taht salonuna götürüldü ve der
hal hükümdar ilan olundu. 

Keykavs .. halkın galeyanmı işittiği 
ve saray meydanındaki toplantıyı gör· 
düğü zaman fena halde korkmuştu. Ve
.drlerinden her birinin bir tarafa kaçtı
P,ını anlayınca, canının deı·dine düştü. 
Sarayın karanlık bodrumlarına kaçıp 
saklandı. Çok ihtiyar olduğu için zaten 
alil olan kalbi bir buhran esnasında bir
denbire durdu. Orada can verdi. 

Berlincle değildi. Sıkıntı u manmttda ba notlar !tir doktor 
r ibl lmdıtdıntta yetl,ebUlr. muntazııman Ul-;- L~!..!!=~=~:.;,;;;::;;;;;;;,;, _____ , 

Keyhüsrev .. Keykavsın cesedi önün
d uzun uzun durdu. lliç görmediği bu 
~~basını dikkatle seyretti. Ondan 
sonra, büyük bir merasim ile gömüune
°'ini emretti. O, bu ışleri yaparken bir 
•araftan Harpağa süvariler koı<turdu; 
rndudu geçmelerine lüzum kalmadı~rını 
b ldirdi. Diğer tarnftan da annesile kız 

Liseler Alım, Satım 
· Komisyonuııdall: 

22/9/937 Çarşamba günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılmak üzere K oıı 
Son Posta ve Münakasa gazetelerinde ilan edilmiş olan Beykoz orta okul~ 
tamirine aid eksiltme 24/9/937 Cuma günü saat 15 de yapılacağı tashiheD 1 

olunur. c6334ıt 

-~---------------------~---=-~--. Yüksek -Mühendis Mektebi Artırma ve Eksiltoıe 

Eksiltmeye konan me 
vaddın cinsi 

Karpuz 
Kavun Kırkağaç 
Kavun Hasanbey 

Komisyonundan: 
Tahmin Pey ak-

Mikdnrı fiah çesi 

4000 A. 10 Ku. 
1000 A. 13 > ; 

500 A. 13 > 61 L. 

Üzüm Yapıncak 500 K. 13 > 

Eksiltmenin T. 

7/10/37 

Gün 11e 
saati 

ı 
Perşeıxıbe 

Üzüm Çavuş 500 K. 30 • : . . . }tBt'ld 
Mektebin 937 mali senesi 2 nciteşrin bidayetıne kadar ihtıyacı ola.n yu e 1' 

cins, mikdar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı mevad açık eksıltmeY 

nulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösteri len gün, tarih v~ saat~. ya~ıl~caJc 
Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye gırmek ıstı!emerıı_ı oll 
gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb binası dahilinde müteşekkıl KoIOliY 
müracaatları ilan olunur. ~6244. _ ,_______.,-

Devlet -D~miryolları 9-ncu lşletme D)rektörlüğünde~ 
Muhammen bedeli 1300 lfra olan 5 ton-renkli üstıipü ~çık eksil~~e 0

:
11

1' 
7 /10/937 Perşembe günü snat 15,30 da Sirkecide 9 uncu ışletme mubaya 

misyonunda satın alınacaktır. . . etti 
Bu işe girmek istiyenlerin 97,5 lira muvakkat temmatı ve kanunun 13~ t 

vesikaları beraber alarak ayni gün ve saatte İşletme binasındaki komısyOJl 
liğine gelmeleri lazımdır. . . _. . . 2~ Şartnameler parasız olarak komisyon reıslıgınden verılmektedir. c63 __,.,, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ~ektör~üğünde:il 
1 _ Kurumumuz tecrübe hayvanlarının bir senelik yıyeceklerı olan 37000 

arpa açık eksiltmeye konulmuştur. .. .. .. k 
2 _ İhale 29/9/937 tarihine rastlıyan Çarşamba gunu saat 16 da Yukse 

titü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 _ Muhammen bedel 1572 lira 50 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 117 lira 94 kuruştur. . 
5 _ Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerın 

dürlüğüne müracaatlan ilan olunur. «3295> c6138• 

i.tanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme 91
11 

Pazarhk Komisyonu ilanları. _.:_ ________________________ """'."""""'."""""'.""~""".'."---:--:~:::~~~ 
- -· k l i · 1 k l"boratıl 1 - Muhammen bedeli 2063 lira tutan Eczü~cı o u u çınRakt~.acaı·· ... ad jbŞl 

· ı · 7/10/937 perşembe günü niversite e or ugun e teraze ve vezın crı 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. . . Jll\)' 

1. 1 · 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerıle beraber 155 lıralık .,1, 
2 - Ta ıp erın h .. R kt·· ı~Jrle ı~ 

· t eleri lazımdır Liste ve şartname er gun e or u vakkat temına verm · 
rülür. (6265) 
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T. Cumhuriyet Merkez Bankası ........ A••lkan 
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. 
Dr. A. K. KU1'1EI .. 
~ y_,pı1. ad. ~ 

1011 Posta 
Yevmi. Slyaal, 'Ba-radtıs -ve Halk ıazeteaı --
Yerebatan, Çat.alçe~me sokak. 2;, 

tSTANBIVL 
·- .... 

Gazeleınizde ıçıkan yazı ve 
:resimlerin lbütüıı .'1ak1an 
mahfuz wıe ~zetemize aittir. 

1 -
ABONE. F•ATLARI j -- - ' 

1 • 3 ı j Sene Ay Ay Ay 
X.r. 'Kr. K. . ı.. .• l - -TORKtn 14JJ rl.o>\J w.ı 1"'1 i 

RJIAllllrUll lJl.ıl 12.al 711.l zı, 

_,NEBİ 27 ırı 14'1; 800 300 -
Abone bedelı peşindir. Adres i 

clıeCiftirmek 2.5 bJnaıitm. 
.... .. 

' 

Gele• .....ı geri •er.rl.nea. 
ilanlardan mea'uliyet alınmaa. 

Cevap içi.a mektuplara 11 kuruşt.lk 
Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 l!hnbtıl l Telgraf : Son P~t.a 
Telef•: 211203 

AK TIF 
KASA: 

Al tın : Safi 1dlogram .... 19.116.805 

BANnlOT •• ,. •• • •••• 
tJli'~ICl.Ilt • • ~ • • • • • • • 

Dahildelri Muhabirler: 

Tiiik l..irasl • • • • • • • • • • 

H ariçtelıi M•fıaf,irfer t 

Aftın : S3.fi kil~m ~.482.909 

Altına UW\'ili .kabil Serbest ~nı.ler . 
Diğer dö\"izler ve Borçlu ldiring baki· 
yele.ti • • • • • . • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhte cdi. evrakı nakdiye karşılı~ı. 
Kanunun 6 ve 8 inci nıaddelerine tev
fikan hazine tarafından vakı tediyat . 

Senedet Cüzdanı: 

HAZİNE BONOLARI • • • 
TİCARi SENEDAT ••••• 

E..lıam Me Tı•6ırUıit C« d n : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi· 
A - ~ ........ F,,,,_ ııııe Tah

(viliı.t (itibari .kı_ymetie) . 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Auanalar : 
Altın ve Döviz üzerine • • • • .. 
Tahvilil i'iıısiae • ~ • • • • • .. 

HiHed•l.r •••• 
Muhtelif • • • • • . . 

• • • • 
• 1 • • 

1 

1 

1 

1 
1 

11 • 9 - ıııı vasıreu 
' u.. 

21.m•• 
JU41.et.-

901;515,'23 4UG/SM~ 

893 424,83 893.~!4,113 

9.:Ue.729~ 

41.393,54 1 

1 

3Uô4 W4,~3 '°-324..227 ,33 

158.748 563.- 1 

1 

13.496..&27.- 1 145.251. 736,-

3.IOOOOO.- . 
39A34.26l .95 42..13USJ~5 

1 

1 

~ 
179U31,e5 4Lm!l4.15 -

•.572,IZ 
a.mm,11 ..... 798,95 

4.511.ı)OO,-

15.35e.&l6.;21 

Tc!knn .J41Ml.5~· 

PASI F 

-
Senn.,,e • • • 
llıti7flf A~ • 

• • • • • • 
• • • • • • 

Adi ve fevkalade • • • • • • • • 
ıı..m - .... - . . . . . . . 

Ted=r"UJıi B_ ....... ı 

~edilen .evraJa nakdiye .. 
Kanwwn 1 w il linci maddelerine 1"
fibn ha7lne t.arafmdan 'Vaki tediyat -

Denıhde edi. ev.ralo ınakcb~ büiyesi. 
KuJıhğı tamamen altm olarak llift
ten itedaWle 'Vazıedilm • • • • • • 
Rl!!l!llkont :mukabili illftten 1ed. ıt'ud. 

T iirlı Li:r ... •eeıl•Ollıı 
Döm T<M"1riilatı: 

Albna tahvili kabil clOviZler • • • • 
Df.leı' dörizler ve aJecekh klitin« ba-
lri-1--ı • 
AJ~~ • a e e • e • • • • • 

Mdblil: 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

. 

J 
2.lO'J.172,48 
4..SMM'l.11 

1 
158.148.513.--

L1.491.B27,-

1 
145.251.736,-

19.000.000,-
1.000.000,-

727.565J13 

30 632158,88 

Yekta 

1skonto baadi % Si AJtm üzerine anm % 4l 

Ura 

u.000.000.-

l.12L111.10 

-

173.251.:731.-
1%.483.-,55 

31.380.524.,61 

10i.9U.281,43 

K3.655.591,88 

Son çıkan IOll 

derece "IDÜessİr Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağnlara bire birdir. Birllk Ye onluk 
kutulan •archr. 

Yüksek Ziraat Enstitllsll Rektör
lüğünden: 

Bu yıl Anbra Yübek Zinat 'EmrtftOsünün zn.a.t, Bayta!' 1'11rii1'elfııe, m 
'ft erJr.ek .-e <>rman fakilltesine yalnız ~ı·k.ek par.asız yaWı, ~ yatılı ve yatı
mı lalel3e •Jmaeaktır. ll'ııstiti,e 'YavkıJıilmrk .içm apğıdilkl ......_a 1Ql!mk p
re.kliııiir. 

1 - ftidt tabÜ}'et.i.ae ı..tlun-k w lile mezu~t illltih-.nı Yereınk ba -
kal~ım )'mPDnf V'7& fme olgunluk clipamaSJIU alJllll b\jmmak Jlzımk. 
(Babfory..ınt yapmatnış veya ()lgunluk diplOMasım alnmmlf olaalar mstitiiJıe 
•1-z). 

ı- Lııı w iiaiRDi1ıelirı~ m. faküı...anc1sı aaklm •d!a d·w .... 
elnad11klar.1 IÖ1P&trlecdell J&Mvall.ak 4iMm~ .ikJ.ii bbul .edilerek ..Ba,ıar, Zi
raat ve Oraan Fakültesinin ~ncü söm~rlerine alınırlar. Ancak Bayts 
Fa\ülteliııe ,eirenlerin ba fakiiltenin birinci ve ikinci silneltrlsinıie okuna 
Ana1ıanıi deısine .de aynca dewmı e~ri ve Ziraat t.amlte9ıe girftllerin zi -
raat stajını yapmaları gereklidir. 

1 - ıtmıtüıiye ıeiıecek Udebaıirl yafı 17 elen ~ -w .15 1te. ,Y1*an •lmaz. 
.lılebari UJehe yil.kiei y~ uyama ~ de&ildjr 

j - P~asız yatalı taleb!dEll ertiklerırıia lüzum pteniiğl beden kabiliyeti 
ve sağlamlıkları hakkında lam teşekküllü bir basta evi 1ru.nılunun raporu ll -
....... aporJanla '1:alehenin her türlfi mm hizmete ~ oic!up 
QrJCa tasrih eıW.ecektir. 

15 - Enstitiy~ :yauJan talebe iki :ay dçinıde,. ~niden ağlık ..e sağlamlık mua
)'PMSindeu j8Çlı'ilel'e.k s.tikler.!Wıı Jilzwıl iÖ&Wd.iji heıJe.rı .kahiliyeilni göster
a.i,_Jerin ....UWden ~ ~-

8 - Ziraat Fakiiltesine girecek talebe Aııkarada Orlllall Çiftiğinde 10 ay staj 
görmeğe mednmlıırJar. Bu staj müddetince talebeye atıl Un aylık ft'lilir. Yata
cak ,ıftlikte parasız sa.ğlanır. (SıaJyer talebenin yemesi ve 'içmes"i ae ermtftiice 
aaflandığı takdirae kendilerine 'bu 30 lira venünez). 

7 - .Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde ber ne sebeple 
olursa olsun 'kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı
karılanlarduı hü1dimetse -yapılan :masrafları ödiyecekleri hakkında ftn"lecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefa1etname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istfyeıı1er yu'ka rıda yazılı rapordan başka mlfua kağı
dını, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alıııakları özgıdim kağıdım, ortn ve 
11se1erde görmüş oldukları süet dersler hakkındaki ehıiy~nameleri fiişılrilerek 
el yazılar1le yazacakları pulla bır dilek~·e ile ve a1tı tane iotoğraflle birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Zirnat Ensti1 üsü Rektörlüğüne baş vururlar. Talip • 
Jer tlllekçelertnde hangi fak:ültey-t: kaydo!unmak mediklmni bildiımelidirl«. 
Abi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

t - Pulsuz veya usu1ü dai~md~ pıallanmamJ.i olan ve 1 ,inci maciclede 7azilı 
lrllıtlarm ilifik olmadığı dilekçeler gelmemiı aayılır. Ve bwılar hak1w:ıda biç 
llir pmame\e yapılnıu. 

ıt - Biriaci ve seir.zinci maddede yazıh vesikalarla ;nktinde J1ıaf V8Mnlar 
arasından pek iyi ve iyi dKeceli olan1aı tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine Te baş vurma tarilılerine ,Pe seçl
Hrler. Kadro dolmadığı takdirde orta dfıreceliler de bq TID'Jlla lll"MlDa IÖN 
alıaaı.tlirler. Ayni Je'l'&it altında lis~ len kısmından ~ıkacaklu tercih oluur. 

11 - Cevap istiyenler aynca pul ıöndermelidirler; 

12 - .Baş vurma zamanı aju:;tosun bt rinei gününden Eylılliin .38 UMU cüDO 
akşamına kadardır. Bundan .anrakı batwrınalar kabul edilmez. 

(tla) .. 

• 

Kum.., 

• 

·- su 

8kaDrenler• Ye ............... 

or., 



16 Sayfa SON POSTA 

İngiliz ve Avrupa meyva tuzlarına 
müthiş ve ezici bir rakip olup dört 

beş misli daha ucuzdur. 
1 

~~DiKKAT!~• 
Yavrularmm saghğmı 

duşu nen 
annelerin nazarı dikkatine: 

A - •• u v 
Ek§ilik, şişkinlik, ağrı, ·hazımsızlık, iştahsızlık ~bi hallerde dolgun ve gazli 

·midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevt ve ha
zımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşığı 

nıüleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Me)Walarm özünden ya(lılmlftır. Şe
kersizdir. Şişesi 40, büyük 60, dört misli 100 kuruştur. 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis 

bir şampanya hülasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa İngiltere ve 
italyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan Ga· 
zozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. 
Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Basan Gazoz Özü alınız. Çok u -
cuzdur: Kavanoz içinde küçük 2S, iki misli 35, dört misli 50, sekiz misli 
90 kuruştur. 

.-~MARANGOZ ve iNŞAATÇILARA! ~-.. 
Yeni 

Polonya kontrpl8kları 
NiKOLA DA VRANOF 

Müessesesine gelmiştir 
BUyUk boylar • iyi ve en aafilem clnaler 

Yeni adrese dikkat: Mahmutpap, Büyük Yıldız Hao 
11 • 14 • Tel. 22870 • Telgrefı Davrano • latanllul 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Muhtelif büyüklüte 300 tane Milli Bayrağın 4/10/937 Pazartesi i\inü saat 
11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanmış değeri 1104 liradır. 

3 - Şartname, evsaf ve şali nümunesi komisyondadır. 
4 - İsteklile.rin 83 liralık temina.t makbuzu veya teminat mektuplan ve ka

nuni vesikalarile birlikte o gün eski ithalat gütnrüifr binasındaki komutanlık 
Satınalma komisyonuna gelmeleri c6277• 

611 ................. ı ................................. ~~ 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
8. cı keflde 11 / Blrlncltetrln / 1937 dedJr. 

Buyuk ikramiye: 200.000 liradır ... 
Bundan bafka: 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (2CO.OOO ye 50.000) liralık iki adet mükafat vardır-

D / K KAT: 

Çocuklar için en iyi gıda ana sü
tüdür, :fakat her hangi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan çoeukl a
ra verilecek en 1Ji ve mükemmel 
gıda Amerlkada mütehassıs dok-

torlar nezdinde hazır

lanan ve memleketimiz 
doktarlarınca takdir 

edilen: 

S. M. A. 
markalı 

Vitaminli süttür 
Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 

literatür gönderllir. Galata posta 
kutusu 1255 

_. Her Eczanede Satıhr. ...1 

KANZUK 

Öksürük şurubu 

En muannit öksllru- ıerıe bron
şit, astın, ve boğmaca öksürü
ğünün kat't ilacıdır. Göğüsleri 
zayit olanlttra vikaye edici tesi
ri şayanı dikkattir. 

BUtiln eczanelerde bulunur. 
1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu. İstanbul 

,..HiÇ' 
Bir asabi nöbet yoktur ki 
15-20 damla KABDOL 

ile sükunet bu~masın 
~ ... _. ............. _, 

T E R 
Zar af etin dtişmanıdır 

SUDORONO PERTEV , 
ıizi gühinç olmaktan 

kurtarır 

r-------------------.., 
ilan Tarif em iz 
Birinci sahile 400 kurur 
ikinci sahile 250 » 
Uçüncii sahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç ıahileler 60 n 
Son ıahile 40 >J 

Muayyen bir müJdet zarfında 
fazlo.ca mikdarda ilan yaptıracak . 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizcien is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar ıçin ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

UAncuık KoJlektl! Şltketı. 
Kahramanzade Hın 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaaıı 

-Bir bahar sabahı kadar güzel! 
Çünkü her ,eyden 
~vvel sabah, öğle 

ve aktam günde 
3 defa 

Kullanarak dltlerl
nin sağlamhğını ve 
göz kama9tıran par-

' 

1 

lakhğını kazandı 

Venüs güzellik müstahzaratından 

VENÜS Rimell 

VENÜS Allıiı 
VENÜS Ruju 

VENÜS Kremi 

VENÜS Pudraeı 
VENÜS Briyantini 

Kullananlar muhakkak VENÜS kadar güzelleşir. 
Venüs mustahzaratı şimdi bnton kibar ve şık familytılarm en kıynıeW 

ve itimada şayan yegane tuvalet müstahzaratı olmuştur. 

Deposuı Nureddin Evllyazade. latanbul 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖ-İNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her ecza.nede arayınız. (Posta kutusu) 1255 

Galata İatanbul 

PROFILAKSIN 
Be lsoğukluğu ve Frengiden korur. 

SANAYi 
Dikiş Vurdu 

TEŞViKi 

Bayanlar Biçki ve 
Dir~ktörlUğünden: Sergimiz umumıı açıktır. Kayıdlar başlamışbr. Çaqıtapı, 

tramvay durağı karşısında 6 No. Telefon 22994 

l
1 

__ I_n_h_is_a_r_Ia_r_U_-·==M=-u_ .. d=u= .. r=l=ü=ğu= .. n=d=e=n=:=ı 
. I - Eskişehirde inşası mukarrer kapsül deposu keşif, şartname ve plAnma 
tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Il - Pazarlık 8/X/937 tarihine rastla yan Cuma günü saat 14 de Kabatafda 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 
m - Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat teminat 291 liradır. 
IV - Şartnameler c20ıt kuruş mukabi}!nde her gün İnhisarlar İn.pat fllbelin-

den alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gilvenme pa. 

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelı;ncleri ilan olunur. c637S. 

-------------· Fenni aOnnetçl 

RP.yn({lunda : Eski 

Bilet alan herkes 7 Birincitqrln 937 pntl .k.şamına kadar biletini 
değittirmiJ bulunmalıdır. Bu tarihten aoora bilet üzerindeki hakkı 
ıakıt olur. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi · s. Ragıp EMEÇ 1 f 
• A. Ekrem UŞAKJ~1GtL 1 

HA YDEN maıazalannda 
N~fis ve mQntehap BAKER 
mohilyıılsn teşhir edllmel-.tedir. 
YAT AK ve YEMEK odalan 
ıle SALON takımlannın en 
zengin çe:;;I tlerin1 her yerden 

EMiN FiOAN 
Be~iktaş 

Erip aparbman 

GECEL •GÜNSEL 

KIZ • ERKEK YUCA OLKO LiSELERi ORTA • LiSE 
( ESKi ı 1 N K 1 L A B ) 

Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmf Okullara muadeleti taadi~i?ir. Kayıd mürac:aat olunabilir. l.steyenlere mufassal 

ucuz tiatl!il'la bulacaksınız. 

Kayıp - 1934 • ı935 senelerinde Anlr:ır:ı. 
Erkek orta mektebinden aldı~ şahadetna
mey1 kaybettim. Yenisini alacağımdan eski-
sinin hfilunü yoktur. Nazmi oflu Suat 

Tel: 44395 
evi Suadiye iatuyou ranı -----....;·--------· 
~ Operat8r · Orolog 

Dr. Mehmet AH 
idrar yollan 

be.sta 'ıklan mntehassISL KOprQbıışı 
EmlnönU han Tal: 2UH~ 


