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1-Nyori anlaşmasını yarın tatbik ediyoruz 
2-Tuncelinde siikQn Ba::~:; :t,,ie"d;cı:~ı::.~~:::':!:; 

AKDENIZDE Fl'LEN 
HAREKETE GEÇiYORUZ 
Başvekilin nutku 

"Bir harbe mani olmak için elimizden 
geleni gapmağa mecbur olduğumuzu 

zannediyoruz. ,, 
İzmirde bir şayia : Dün Bozcaada 
civarında meçhul bir denizaltı gemisi 
-----------------....-.----------~-----------....:::=-------22 kişilik mürettebatile birlikte kuv-______ ......, _________________________________________ ___ 

vetlerimiz tarafından yakalanmış -Cumhurreisi anlaşmayı taadllı etti 
Ankara, 18 (Hususi) - BüYuk Milleti 

Meclisi bugün saat on dörtte Abdülhalik 
Rendanın reisliğinde fevkalade olarak 
toplanmıştır. Tayini esami ile yoklama 
yapıldıktan sonra büyük bir e!{se:riyetin 
hazır bulunduğu görülmüş ve reis: 

- Hükfunetin Meclise tevdi etmiş ol
duğu 3 kanun layihası vardır. Tensib e
derseniz bu layihaları Hariciye ve Milli 
Müdafaa encümenlerinden teşekkiil ede
cek bir muhtelit encümene havale ede
lim, demiştir. 

Teklif kabul edilmiş ve encümunin ça
lışmasına imkan bırakmak için celse ta· 
til edilmiştir. 

Muhtelit encümen Dr. Cemal ':t":ıncanın 
reislığinde derhal toplanarak layihaları 
tetkike başlamış ve toplantıya iıtirak e
den Hariciye Vekaleti vekili Numan Me
nemencioğlunun verdiği izahatı dinle
miştir. 

3 layiha 
Encümene havale edilen layihalar şun-

lardır: (Devamı 11 inci sayfada) Bayan meb'uslar Ankarada 

Tarih kongresi yarın 
Dolma bahçede toplanıyor 
Yarın Dolmabahçe sarayında mera

simle açılacak olan ikinci Türk Tarih Ku
rultayına iştirak etmek üzere, dün de 
şehrimize yedi ecnebi filimi gelmiştir. 

Gelen alimler şunlardır: 
Dr. Fehim Bayraktaroviç (Yugoslav), 

Dr. Hartman (Alman), Prof. Fetis (Ma
car), Porf. Alföldi (Macar), Dr. Ripka 
(Çek), Prof. Prjevorski (Leh), Dr. 
Dorpfeld (Alman). 

Leh aliminin beyanatı 
Tokatlıyan otelinde misafir edilen bu 

kıymetli şahsiyetlerden Leh alimi Prof. 
Prjevorski bir arkadaşımıza şunları söy
lemiştir: 

- İlk defa on sene evvel fstanbula 
gelmiş ve asari atika müzesind<.:> tetki
katta bulunmuştum. !stanbuld:ı dört ay l 

(Devamı 7 inci sayfada) Dün şehrimize gelen ecnebi tllimle7' 

-····························································· 
Güneş klübü spor 

faaliyetini tatil mi ediyor? 
Güneş klübft erkanı " Henüz verilmiş kat'i bir karar 
yok. Fut bol şubesinin bu sene lik maçlarına iıtirak 

etmemesi mevzuubahs,, diyorlar 
(Yazısı 11 inci aayfada.) 

Atatürk, lsmeı fnönil ve vekitltt Aınkara iıtasyo"unu gezerle-rken 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akdeniz, lngillere 
ile ltalyanın 
arasını açtı 

ltalganlar, Fransa ve lngil· 
tereyi korsanlık teşkilatı 

yapmakla itham ediyorlar 

ltalyan Afrikasına takviye 
kuvvetlerile beraber 3000 

subay gönderildi 
Londra 18 (Hususi) - Akdeniz anlaş

ması ile dün imzalanmış olan tayyareler 
(Devamı. 8 inci sayfada) 

r ATATÜRK 
şehrimizde 

Büyük Önder dün akşam 
Ankaradan lstanbula 

hareket ettiler 
Ankara, 18 (Hususi) - Cumhurrei

si Atatürk yanında Başvekil İsmet 
İnönü, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp, 
Maarü Vekili Saffet Arıkan ve mai-

(Devamı 8 inci sayfada) 

\.. .J 
_. .......... -·······································-·~ 
Mareşal Çakmak 
dün ·vuuoslavyaya 

hareket etti 
Müttefikimiz Yugoslavya ordusu -

nun bu ayın yirmisinde yapacağı ma -
nevralara davetli bulunan Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 

(Devamı 8 inci sayfada) 

16 yaşında. bir çoculı 
Babasını öldürdü 
Akhisar, 18 (Hususi) - Akhisarın Re

şadiye mahallesinde feci bir cinayet ol
muştur. Demiroğlu Cavid isminde bir 

IDevamı 8 inci sayfada) 

Esrar perdesi kalkıyor mu ? 
Meçhul denizaltılar 
anarşistlere aitmiş! 

Nyon konferansındaki büyük deniz mütehassıslan 
bunların her hangi bir devlet tarafından kadro harici 
edilmiş gemiler olduğunu ve dünyayı karıştırmak 
isteyen anarşistler elinde bulunduğunu söylüyorlar 

Akdenizdc dolaşan denizaltı gemileri 
kime aiddir? Adı cmeçhul denizaltıt olan 
bu gemi veya gemilerin tabiiyetleri hak
kında şimdiye kadar bir hayli iddia kar-

şısında bulunduk. Hatta Sovyetlerin bu 
hususta açıktan açığa İtalyayı itham et• 
tiklerini bile gördük. İtalyaya sorulsa 

(Devamı 8 inci sayfada) 

" Son Posta " nın yeni tefrikalarından biri 

Valide Sultanın gerdanhğı 
Lisanımızın ilk mükell'mel zabıta romanı 

Bir çok zabıta romanı yazmış ve bir 
çok zabıta romanı tercüme etmiş ar
kadaşlar bu eseri okuyunca co kadar 

mükemmel ki adapte veya 

mülhem zannolunacağından 

dişe ediyoruz> 
dediler. Bunun 
üzerine biz de 
eser hakkında 

hüküm verme -
yi daha s:aiahi ~ 

yettar ve daha 

bitaraf ellere bı
raktık. İstanbui 
poıli.sinin işden 

çekilmiş en kıy-
metli ve en ta -
nınmış bir sima
sile Türkçeye en 
çok zabıta roma
nı tercüme et -
miş kıymetli bir 
muharrir ve ma· 
ruf bir münekki
dimiz elyevm ro 
manı okumakla 
meşguldürler. On 
ların hükümleri
ni bir kaç güne kadar okuyacaksınız. 

Pek yakında neşre bafhyoruz 



l Sayfa S O N P O S T A. Eylfil 19 
-====~=====---==-=--------...-.----.......,.-----==ı-===:;=:=======-================:::::ı====-=====::=:ıı-=====-=--:ıı===--=====~====-========= 

Her gün 
Bir operet s-;hnesinde 
Dünga vaziyeti 

Yazan: Muhittin Birgen 
Viyana, 15 

l'E>) ugünlerde Viyananın c~ ~üz~l 
[g) ve en canlı tiyatro badıscsı, 

burada bir operet haline sokulmuş olan 
Madame Sans - Gene'dir. Dün ak~am bu
nu seyrediyorduk. Bir aralık, sahnede 
kısa bir meclis görünüyor: Napolyonun 
mareşallerinden Lefevre zaot;ye na1.ırı 
Fouche ile başbaşa saray entrikalarından 
ve si) aset ahvalinden bahsediyorlar; 
mareşal, zaptiye nazırına soruyor: 

_ Dünya ahvalinde ne var, ne yok? 
Diyor. Fouche rolünü oynıyan, kuv

vetli artist te, gayet ciddi bir diplomat 
tavrını takınarak şu cevabı veriyor: 

Resimli Makale: 

Acele etmeden yavaş yavaş yürümesini bilen için uzun 
telakki edilebilecek hiç bir yol olmadığı gibi, sabırla hazır· 
lanan içfn ele ~ mesi gecikmiş bir mükafat ta tasavvur 
eciilemez. 

X Uzun gol yoktur.. X 

Hayatınızı gözden geçiriniz, sizi saadete veya servete işal 
edecek ol3n en büyük fırsatı zamanından bir dakika evvel 
söylenmiş bir söz veya atılmış bir adımdan dolayı kaçır
mış olduğunuzu görürsünüz. 

r -
Sözün K1scls1 

Sosyal terbiye 
Düşüklükleri 

E. T:ılu 

fi=\\ ün sabah beni Şişli?en getiren 
lbJI tramvayın kondi.iktörü derq 

yandı: 

- Yeni hiçbir şey yok, diyor; malum 
ya, her şey, şimdi şu İspanya meselesine 
bağlı. Avrupanm bjitün mukadder~tı o
rada olup biten şeylere ve bir de lngil
terenin alacağı tavır ve harekete tabi c::::=============================================== 

gö::~;,o;~ artist, on dokuzuncu asrın ( S O Z A R A S D N D A ) 

- Bayım! dedi; §imdi, pisi pisin• 
kırk kuruş ceza yedim. Çoluk çocuk sa· 
hibi, fakir bir adamım. Fazla olarak, 
evde bir de hastam var. Görüyorsunıa 
ki buna rağmen şunun şurasında vazi• 
femi azami dikkatle görmeğe çalışıyo
rum. Ne bileyim? İçeriye üç dört defa 
girdim; cbilet a1mıyan var mı?» diy• 
sordum. Alan aldı. Ötekiler kımıldama
dı. Şu efendiden şüphe ettim: Ayrıc~ 

yanına gidip sorgumu bir daha tekrarı 
eltim; aldırmadı. Derken kontrol gelip 
de yoklamaya ba!?layınca, o vakit para· 
yı çıkardı ve bilet istedi. Kontrol de. 
cen vazifemi yapmadım diye, işte, ba· 
na ceza yazdı. Şimdi, g.ündeliğimden .. .... 
kırk kuruş kesilecektir. Ustelik de a· 
dım dikkatsize çıkacaktır. Yazık değil 
mi bana? 

ilk senelerindeki siyasi ahvalden bahse- \..._._._ _______________________________ ..., • ..__.., ____ ..., ____ _ 

der gibi görünerek hep bugünkü vaziyeti Amerlhanın en güzel 
Ben sade -dinliyordum. O, benim 

dinleyişimi alfıkadar olduğuma hamli~ 

le, devam eiti: mütaleada devam ediyorlar ve İngiltere-

.., ______________________ * 

nin hata üzerine hata yaptığını söyledik- Kızı ıeçlldl 
ten sonra Fouche §U cümle ile bu siyasi 

HERGüN BiR FIKRA 
1 

Dünyanın en bügilk 
Üzüm salkımı - Sanmayın ki müşterinin bu işde 

herhangi bir dalgınlığı vardır. Hayır! 
Bu, bizim tramvay arabalarında sık sık 
tekerrür eder. Bir kısım müşteri ana .. 
fora pek teşnedir. Bize kiil yutturup, 
bedava yolculuk etmek ister. Hem de 
kimler? Üstleri, başları tenı~z. ağır baş· 
lı, esnaf kılıklı insanlar. Görseniz ıhti
mal vermezsiniz. Amma, yaparlar. 
Kontrol gelmezse, bu kalabalık, bu 
ha~ hücumunda atladık, gitti. Kontrol 

musahabeyi kapıyor: 
- Evet, diyor; İngiltere, bütün dünya· 

yı kendisine tebaa yapıncıya kadar bu 
hatalarda devam edecek! 

Bu küçük sahneyi Viyana halkı uzun 
uzadıya alkışladı. On dokuzuncu asnn 
ilk günlerindeki Avrupa vaziyetinden 
bahsederken tıpkı bugünün hadise}erini 
mütalea ediyormuş gibi konuşan artist. 
lerin sözleri herkesi birdenbire teshir e
divermişti. Ben de alkışlıyanlar arasın
da bulundum; çünkü, garib bir tesadüf
le, o gün sabahleyin, ben de ayni fikri 
yazmıştım. 

* Yeni bir tarzda çok güzel bir operet 
olan bu piyesi seyrederken arada bir, 
zihnim hep ayni mevzua takılıyordu. Ti
yatrodan çıktıktan sonra da zihnim ayni 
mevzu üstünde işledi, durdu. 

O zamanki Avrupa ile bugünkü Avru· 
pa arasında bir zaman ve bir dekor farkı 
vardır. Bu zaman ve bu dekor içinde de
ğişen şeyler, sade ya nisbetlerd!r, yahut ta 
§"killer veya aktörlerin rolleridir. O za
man da Avrupa ayni nüfuz ve hakimiyet 
mücadeleleri içinde idi; bugün de ayni 
n.üfuz ve hlkimiyet mücadeleleri içinde 
çalkanıyor. O zaman Avrupada bir tek 
Napolyon vardı; bugünkü Avrupada bir 
Napolyon yok, fakat, onun tnrzında rol 
almış olan tarih aktörleri birden fazla
dır. İngiltere, gene ayni rolü oynuyor: 
Sulhun ve demokrasinin müdafaası ve 
bunun için de onu buna, ötekini berikine 
vurmak ve nihayet yorulmuş kuvvetle
rin mücadelesi arasında son hükmü ken
disi vermek üzere Avrupa topraklarına 

ayak basıp kat'i muharebeyi vermek ... 
Arada bazı, derece derece mühim fark

lar var; mesela, o zaman İngiltere, Fran
sada yalnız bir hanedanı tutardı; bugün 
bütün Fransayı yanına almış görünüyor. 
O zaman, yeni doğmaya hazırlanan İtal
yayı Nnpolyon aleyhinde kullanırdı; bu
gün İtalya ile - belki de gene İtalya a
leyhine! . dostluk yapmaya çalışıyor. O 
zamanla bu zaman arasında bütün ak
törlerin rollerinin az, çok değişmiş, fa. 
kat yalnız İngilterenin rolünün hiç de
ğişmemiş olduğunu görüyoruz. O, gene, 
sahnenin baş rolündedir; hatta rejisörü 
de diyebiliriz. Yalnız bu defa rejisörün 
idare ettiği sahne, daha kalabalık ve pi
yesin hareketi çok karışıktır. Bugünkünü 
idare etmek o zamankini idare etmekten 
çok güçtür. 

* Viyanada yaptığım müşahedelerden 
anlıyorum ki burada dünya ışleri artık 
çok büyük bir ciddiyetle telakki edilme-

"' başlamıştır. Sanayi ve iktısad alemi, 
uüyük bir ihtiyatkarlığa girmiş görünü
yor. Yakın bir dünya karışıklığına ina
nanların mikdnrı - haklı veva haksız -
artmıştır. Tüccarlar, paralarını daha zi
yade likit bir halde tutmaya ehemmıyet 
veriyorlar. Mühim stoklar yapmaktan 
korkanların mikdarı çoğalmıştır. Mese
lii, Türkiye ile ticari münasebetleri olan 
bir takım firmalar geçen sene iki almak 
için düşünmezlerken bu sene bir almak 
için bile kolay karar veremiyorlar. Her
kesin zihni §U sual ile meşgul: 

- Harb olacak mı? 
Türkiyeden her sene mühim mikdar

da incir ve üzüm ''e fındık alan büyük 

Amerikada 80,000 .lifinin rey verdiği 
güzellik. müsabakasında emıer güuli si
nema yıldızı, Dorothy Lamovr Amerika· 
nm en güzel km olarak seçilmiştir. 

Kendi kendine çalan 
viyolonsel 

Musiki Aletleri yapan Bavyeralı, Mü
nib musiki ve makinistler cemiyetine 
icat ettiği elektrikli bir otomatik viyo
lonsel takdim etmiştir. Viyolonselin için
de piyanolarda olduğu gibi delikli bir ha. 
rita bulunmakta ve bir elektrik düğme
sine dokunmakla çıtlğı sanki eh mahir 
bir usta tarafından çalınıyormUf eibi 
kendi kendine çalmağa başlamaktadır. 

Viyolonselin içine yerleştirilmiş olan 
haritanın her deliğinden geçen cereyan 
sayesinde elektrik cazibesi teller üzerine 
yayı hareket ettirmekte ve ayni zaman
da yukarı tarafından ucu kauçuklu sun'i 
bir parmak muayyen notanın ahengini 
vermektedir. Bu makinenin bütün maha
reti yayındadır. Yay teller kadar küçük 
tekerleklerden müteşekkildir. w __ ., ________ , __ _ 

bir firmanın dostum olan müdı:-:Ie dün 
konuşurken bu sualin onun kafasında da 
müz'iç ve batıcı bir düğüm halinde yer
leşmiş olduğunu gördüm. Bu firma, he
nüz düne kadar hiçbir şey almamış ol
duğu gibi almaya da karar veremiyordu. 
Çünkü, Nyon konferansının müsaid ne
ticelerine rağmen artık, herkes kendisi
ni vehme • eğer vehim deme]( caizse • 
kaptırmış bir haldedir. Şimdiye kadar, 
burada hiç bir zaman bu kadar ağır bir 
vehim ve endişe havası görmüş değildim. 
Gün geçtikçe enternasyonal vaziyetin 
ağırlığını daha iyi hissediyorum. 

Muhittin Birgen 

Bir liraya bir deve 
Adamın biri devesini kaybetmiş, 

aramı;, bulamam?§: 
- Bu deveyi bir elime geçirsem de

mi§, bir liraya satanm. 
Günün birinde devesini bulmU§: 
- Sözünde dur, demi§ler, deveni 

biT liraya satacaktın! 
- Hay hay, demi§, satacağım! 
Deveyi pazarcı götünn~. Yanına 

da biT kedi almı§: 
- Deve bir liraya! 
Diye bağırmı~ .. Bir liraya deve sa

'tıldı~nı görenler kopnU§lar: 
- Deve bir liraya ha! .. 
- Evet demiş, deveyi blr liraya ve-

riyorum. Fakat deveyi alan, 

1 
Kediyi göıtermi§: 
- Bu kediyi alacaktır. Kediyi de 

dokıan dokuz liradan qağı vermem! .. . 
Posta pala gilzilnden 
Nerede ise 
Bir harp llopacalı 
Bir posta pulu yüzünden bugünlerde 

Nigaragua ile Hontura hükumetleri a
rasında bir muharebe çıkarmak üzere bu
lunuyor. Mesele şudur: 

Geçenlerde Nigaragua posta nazırı, te
davüle üstlerinde memleketin haritası 

bulunan yeni posta pullannı çıkarmıştı. 
Fakat bu haritada Honturanın bir vilaye
ti de Nigaragua hududu dahilinde gös
terilmekte olduğunu gören Hontura hü
kürneti, bu pulların derhal ortadan kal
dırılması için Nigaraguaya çok şiddetli 

bir ültimatom göndermiştir. 
Ültimatomu a1an Nigaragua hükumeti 

münderecatın şiddetinden fevkalade 
müteessir olarak verdiği cevapta muka
bil bir şiddetli protestoda bulunmuş fa. 
kat pulları balA ortadan kaldırmamıştır. 
Şimdi bu işin halli için muharebe ha

zırlıklarında bulunuluyormuş! 

insan sade süt ve megva 
yemekle yaşayabilir mi? 
Viskonson üniversitesi profesörü dok

tor Hastiyens çoktanberi insan uzviyeti
nin yalnız süt ve meyva ile ne dereceye 
kadar beslenebileceğinin tesbiti için tec
rübeler yapmakla meşgul bulunuyordu. 
Üniversite talebesinden Robert, Smil ve 
Lionar isminde üç genç, profesörün bu 
tecrübelerine yardım etmeği kabul ede
rek perhize başlamışlardı. 
Bunların her biri dört aydanberi her 

gün üç buçuk litre süt ile iki portakal 
ve iki tane de elma yeyip içmektedirler. 
Bütün bu müddet içinde ağırlıklarından 
bir kilo bile kaybetmemişler ve vücut -
larının bütün kuvvetlerini muhafaza et
mişlerdir. 

Yukarıda gördüğünüz resim, dünyanın 

en büyük salkımıdır. Bunu tayin etmek 

için geçenlerde Kalifomiyada yapılan bir 

müsabakada, teşhir edilen salkımlar a

rasında gerek cesameti, gerekse güzelliği 

bakımından birincilik kazanmıştır. Bu 

salkımı, resimdeki kız yetiştirmif ve mü

kafatı almı§tır. 

Kara, deniz ve havada 
sür' at rekorları 

Fransız mühendislerinden Bere ıimdi

ye kadar denizde, karada ve havada el

de edilen sür'atlere dair bir makale yaz

mıştır. Denizde sür'at rekoru Terrer is

mindeki Fransız torpido muhribindedir. 

Bu gemi saatte 83 kilometre sür'atle ha
reket etmektedir. Fakat geçenlerde Ce

nevre gölünde Lerbel isminde bir motör 

j gelince de, dalgınlığa gelmiş de unut ; 
muşlar, yahut ki biz ayaklarına gidip 
bilet kesmemişiz gibi, parayı kontrolün 
avucuna veriverirler. Biz de cezayı ye• 
riz! 

O kondüktörün bu sözlerini başka ~ 
ları da teyid ettiler. Beş altı kuruşu' 
-tenezzül ederek- irtikap eyliyenlerin 
tahminden pek ziyade olduğunu söy Je .. 
diler. Bu ahlfık ve sosyal terbiye dü .. 
§Üklüğünü ne kadar takbih etsek yeri 
vardır. Ve bu, öyle görünmez belki am
ma, bir içtimai yaradır. İrtikaba ceza 
tayin eden kanunların bu yaraya mer
hem olmalarına imkan yoktur. Kanun 
bu ufak tef ek çirkinliklere kadar elini 
uzatamaz. Bu terbiye düşüklilğünü m~ 
bit düzeltir; şuur ve vicdan düzeitir. 

Baylar! Ayıptır.. Tramvay paras~ 

kesenize ağır geliyorsa yaya gidin. Fa· 
kat, beş kuruşluk bir bileti almamakla, 
,sade bir vasıtai nakliye şirketinin ka -, 
sasından değil. bir biçare amelenin ek .. 
mek parasından da çalmakta olduğu .. 
nuzu bilin ve bu aşağılığı, bu bayağ!lı· 
ğı yapmayın! 

Akşam evinize döndüğünüz vakit, 
kendi çoluğunuzun çocuğunuzun yüz ... 
terine nasıl bakabiliyorsunuz? Çok me. 
rak ediyorum! 

~--
~ /~~~ 

250 kilometre yapmakla hnkiki rekoru ,--·-----
ihdas etmi§Se ae l>u sür'at muayyen bir --fia'ki~i~r· ~rasında 
müddetten tatla devam edemiyeceğin

den atletizm rekoru sayılmaktadır. Bi

naenaleyh pratik cihetten faydasız adde

dilmektedir. 

Karada ırür'at r ekoru saatte 207 kilo

metre yapan Berlin • Hamburg trenin

dedir. Hava rekoru da saatte 709 kilo

metre sür'at göetermiı olan bir İtalyan 
tayyaresine aiddir. Fakat İtalyan tayya

resi bu sür'ati ancak birkaç dakika de

vam ettireblldiğinden bunun da pratik 

faydası bulunmamaktadır. Bugün tayya-

Ankara, 18 (Hususi) - Adliye VekA.. 
leti hakim ve müddeiumumiler arasında 
tayin ve nakilleri ihtiva eden geniş bir 
kararname hazırlamıştır. 

ouGurtK 
4-IAVA 

~-= 4rAK 

Dün hava rüzgarlı ve açık geçti 
Kandilli rasad istasyonunun verdiği 

malfunata göre dün hava açık ve rüzga1' 
lı olarak geçmiş

tir. Haıaret dere
renin hakiki ıür'ati saatte 425 kilomet- cesi gBlgede en 

redir. . fazla 25, t'n az da 
Bu makaleyi yazan Fransız mühendisi. 18 olarak kayde-

insanların yirmi sene sonra da daha ça

buk uçamıyacağını ilave etmektedir. 

dilmiştir. 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Rüzgar saniye
de 6 mct:-e sür'at
le poyrazdan es
miş, rütubet dere
cesi de yüksek <>

Bigada oturan bir arkadaşımız anlattı: 
cAbdi çiftliği köyünde bir yatı mektebi yapılacaktı. On 

beş gün evvel hükUınetin verdiği plan ve örnek mucibince 
temelleri atıldı, iki hafta müddetle çalışıldı. Fakat bugün 
gelen memurlar yapmm taksimatını Kültür Bakanlığından 

gelen son örneğe uygun bulmıyarak yapıyı durdurttular ve 
bozulmasını !stedjJer. Köy ihtiyar heyetinin bu emre itiraz 
etmeye hakkı yoktu, itaat etti. Fakat yapıya köy sandığı 

şimdiye kadar HO lira harcaml§tı, bu parayı kimin tazmin 
etmesi !Azım geldiğini sordu, henüz cevab alamadı. 

1 STER 1N AN 1S TER 1 NAN M A ! 

larak tesbit olunmuştur. 
Dün öğleden sonra barometre 

göstermiştir. 

761 ! 

lJUIMf : 5.44 Ôtlc : 12.07 
1.kindi lS,37 Alqaaı : 18. 14 
Yata 19.43 1...U • 4.03 
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lstanbulda da bir S' 
apon arın ) er eme erıne mani mektebi açılacak 9 Avrupa vaziyeti hergün 

bir parça daha tehlikeli 

1 k e e ç e 1•1 he Ankarada ve İzmirde Türkkuşu için 

O ma için in ı er ne ır Ve yapılan paraşüt kuleleri çok rağbet gör hal alıyor 
düğü halde bunların bir eşi henüz İs - Yazan: St>lim RaKJp Em~ 
tanbulda yapılamamıştır. Türk hava ku ---------

kana. lların sedlerı·nı· yıktılar =~~;.k~~:::ı::;ı::y::~~~~ ö ~~~:::::~::!~~.F·:;.!••i.~~:.i· 
Tokyo 18 - Pekinden bildiriliyor: Çin· 

liler, Japonların ileri hareketle:rine mlni 
olmak ve ihata edilmiş elli bin Çin aske
rini kurtarmak için Pekinin cenubu gar
bisindeki kanal ve nehirlerin scdlerini 
yıkmaktadırlar. 

t Şanghay cephesinde 
Londra 18 (A.A.) - Çin büyük elçi

sine gelen haberlere göre, Çin kıt'aları, 
Şanghayın şimalindeki yeni hatları ü~ 
rinde Lotien ve Luihangın şarkında bir 
kilometrelik bir ilerleme kaydetmişler-

dir. 

Şanghay 18 (A.A.) - Japon donanma
sı namına söz söylemeğe salAhiyettar bir 
zat, Çinlilerin dün Şanghay etrafındaki 
cephede mukabil taarruza geçmiş olduk· 
larını beyan etmiştir. 

Japonlar, Çinlilerin yaklaşmasına m\i. 
saade etmişler ve müteakiben ateı aça
rak kendilerini ağır zayiata ufratmış

Iardır. 

Çinlilerin ric'ati 
Pekin 18 (A.A.) - Çin kıtaatı, Pt>ldnin 

cenubu garbisin.de tam bir ric'at halin-

dedir, Chochow'daki Çin garnizonu ya 
teslim olmak veya tamamen mahvolmak 
tehlikesine maruz bulunmaktadır. 

Yeni bir idare 
Şanghay 18 (A.A.) - Şanghay muha

rebelerinden sonra Japonyanın himayesi 
altında ilk idare, Paochanda tesis edil
~tir. 

Bu idarenin ismi, csulhun muhafazası 
komisyonu> dur. 

Bu idare, bir Çinli doktorun riyaseti 
altındadır. Doktora dört aza refakat et
mektedir. 

'İspanyada amele kütleleri birleşiyor,/ 26 Eylii.l 
yeni set erberlik ilan edildi 

Valansiya açıklarında 3 hükumetçi harb gemisile 
1- rankoculara a:t Kanarias kruvazörü arasında 

yeni bir deniz muh~rebesi oldu 

Beşinci dil bayramına ait 
program hazırlandı 

Anb.ra 18 (A.A.) - 26 Eylülde yapı
lacak ~el Dil bayramı kutlama tö -
reni programı aşatıdadır: 

ı - İlk Türk dil kurultayının wplan
dıtı 26 eylf.1.1 dil bayramı, bundan önce
ki yıllarda olduğu gibi, Türk Dll h.uru
mu üyeleri, halkevleri, gazeteı!r ve yur
dun bütün dllseverleri arasında kutla -
nacaktır. 

Londra 18 (Hususi) - Dün akşam Bar- Maksad, bir mütareke değildir, müsbet 
~lan açıklarında, üç hükumetçi harb ge- noktalarda asgari bir programı ihtiva 
misile Frankoculara aid Kanarias kruva- edecek bir misak akdi mevzuubs~stir. 
~rü arasında yeni bir deniz muharebesi 
'olmuştur. 

Muharebenin neticesi hakkında henüz 
mnlUmat alınamamıştır. 

Paris 18 (A.A.) - Journal'ın Madl'id 
muhabiri yazıyor: Komünistlerlt? anar· 
şistlerin itilafı, yakında bir enıri vaki o
lacaktır. Bu itilaf, umumi mesai birliği 

ile milli mesai konfederasyonu a"asında
ki itilafı ikmal edecektir. 

Amele kütlelerinin bu birleşmeleri, 

milli müdafaa nezareti tarafınde:ı emre-

dilen ve icrası zaruri olan yeni seferber
lik emri ile ayni zamanda yaptl,u\aktadır. 

Askerlik bürolarına yeniden tf"bacüm· 
ler başlamıştır. Ayni zamanda müstakbel 
İspanyanın esası olacak olan ctahribi 
gayri kabil bir blok. ilam için mltingler 
tertib edilmektedir. 

2 - 26 Eylül 1931 Pazar gü.ntı saat 
18 de Ankara ve İstanbul radyoları blr
leştlrllecelı: ve Türk dil kurumu adına bir 
söylev verilecektir. Bu söylev bütün hal-

. kevlerinde radyo Ue dinlenecekttr. 

Milleter Cemiyeti dün de Filistin 
ve ispanyol meselelerini görüştü 

3 - Halkevlerl, söylev saatinden ön
ce veya sonra, kendi bölgelerlndelı:i im -
kAna göre, dll hakkında konferanslar 
vermek, filrler okwnak ve türlü teza -
hürlerde bulunmak suretlle dll bayra -
mını kutlayacaklardır. Balkevlerinde ve 
rllen konferansların, söylevlerin birer 
kopyesi Türk Dil Kurumu genel sekre. 
terllğlne gönderilecektir. 

f - Türldye gazeteleri, 26 EyUll 1937 
aayılannda dil bayramını kutlayacaklar 
ve Türlı:lyede dil çalışmaları üzerine ya -
mlar yazacaklardır. 

5 - Bütiin kutlama ve tezahürlerde 
fU noktalann tebarüa ettlrilme.aln.e ça -
lı.şılacaktır: Cenevre 18 - Milletler Cemıy=~i asam

blesi, saat 10.05 de toplanmıştır. 
Toplantı salonunda biraz hareket vardı. 

Mısır hariciye nazırı Vasıf Patnıs Gali 
Paşa, söz almış, Filistin;ıı taksir.~i proje
r.ini şiddetle tenkid etmiş ve Fi'.;stin me
selesinin halli için Filistin ile İngiltere 
arasında diğer Arab memleketleri ile ya· 
pılmış muahedelere benzer bir muahede 

Seyid Rıza dün de 
4 saat isticvap 
Edildi 
Elaziz, 18 (Hususi) - Seyid Rızanın 

isticvabına bugün de devam edılıni~tir. 

İsticvab 4 saat sürmüştür. Sergerdenin 

mühim ifşaatta bulunduğu, mahalef et 

hareketine iştirak edenleri ortaya döktü

ğü söyleniyor. 

Diğer reislerle Seyid Rızanın muvace

hesi yapılacağı öğrenilmiştir. 

Izmir fuarı pazartesi 
kapanıyor 

İzmir, 18 (Hususi) - Şimdiye kad1r 
fuarı 562000 ziyaretçi gezmiştfr. Funr pa· 
zartesi gecesi belediye reisinin tıir nut
kile kapanacaktır. 938 fuarına 15 devletin 
resmen iştirak etmeleri· temin e•lilecek. 

Taksim stadyomunda müzik 
bayramı 

Dün Beyoğlu Halkevi müzik kolu ta
rafından Taksim stadyoınunda t\.'rtib o

lunan müzik bayramı, büyük ve mümtaz 
bir seyirci kütlesi önünde muvaffakiyet-

le neticelendi. İstiklal marşile başlıyan 
ve Beyoğlu Halkevinin değerli başkanı 

Ekrem Tur tarafından söylenen kısa, fa 
kat özlü bir söylevle manası anlaşılmı~ 

olan büyük bayram geç vakte kadar de
vam etmiştir. 

akdi suretinde bir hal şekli tek.1if eyle
miştir. 

Bilahare İspanya murahhası Negrin 
söz almıştır. Mumaileyh, ezcümle de
miştir ki: 

İtalyanın İspanyaya şimdi orada bu
lunmakta olan ordunun iki misli bir ordu 
göndermek üzere olduğunu beyan edi-
yoruz. 

Polis Enstitllsünde 
Okuyacak olan 
Başkomiser ve 
Polis memurları 

Ankara 17 (Hususi) - Bu sene Ankara 
polis enstitüsü orta ve yüksek kısmında o -
kuyacak olan bqkomiser ve polis memur -
!arından kıdem, ehliyet şerait itibarile mu
vafık görülenleri bildiriyorum: 

Baş komiserler: 

Ankaradan Hakkı, İstanbuldan Muzaf -
fer, Hamdi, Fevzi, Şerif, Nazmi, Şevket, Ha
lid, All, Nurettin, İbrahim, Akil, İçelden Ke 
mal, İzm.lrden Faik, İbrahim, Glresundan 
Saim, Edlrneden Hulüsi, 8adık, Muğladan 

Aziz, Antalyadan Baha, Teldrdağdan Mus -
tara, Samsundan Ali, Mardlnden İbrahim, 
Boludan Ahmet, Seyhandan Mümtaz. 

Polis memurlan: 

Ankaradan 2g8 Yusuf, 244 Hasan, 121 Sü

A - Ulu önder Atatürt'ün yüksek hi
maye ve trşadları altında Türk dlll ü -
zerinde yapılan çalışmaların hergün da
ha çolı: gen.işleyen yilbek btr faaliyet 
göstermett.e olduğu, 

B - Anadllimlzin geniş varlıklarını 
bulmak üzere yapılmakta olan araştır -
maların, yalnız Türk dili lehçelerlnl de
ğll, bütün kültür dillerini ve genel dil 
bllglslnl ilgilendiren yüksek blr buluşa, 
yeni cOüneş - Dil Teortsı. adını alan 
Türk dil tezine vardıtı. 

C - Yeni Türk dil teorisinin i'lçüncü 
Türk Dil Kurultayına iştirak eden dil 
bilginleri tarafından kabul edildiği gibi, 
1 Eylül 1937 de Bükreşte toplanan bey
nelmilel prehistorik, &rkeoloJlt, ve an
trepoloj lk kongreye ve 20 eylfl.l 1937 de 
İstanbulda toplanan lldncl Tarih Ku -
rultayına da tebllğ edilerek her ikisinde 
iyi karşılanmak suretlle bir kat daha 
kuvvetlend1ğl. 

D - Türk kültürü prehlstorle'tn en es
ki yüksek kültürü olup Neoııtıt. ve Ma. 
den medeniyetleri orta Asyadati Türk 
ana yurdundan yer yüzüne yayıldığı gi
bi, Türk dlllnln bütün kültür dillerinin 
ana kaynağı olduğu da •Güneş - Dlb te
orisinin verimleriyle lnkfır kabul etmez 
bir surette sabit olmakta bulunduğu. 

6 - Halita hlt.ap eden söylev, konfe
rans, şllr ve yazılarda elden geldiği ka
dar herkesin anhyablleceği açılı:, sade, 
düzgün, pürüzsüz ve güzel bir Türkçe 
kullarunıya çalışılacaktır. 

leyman, 272 Süleyman, 290 Salt, 300 Avni, -----------------
25 Salt, 107 Salim, 355 Mehmet, 367 Ali. ni Teklrda~dan 5 Cemal Mecliste 18 y _ 

Çoruhtan 2 Hüsnü, 7 Haydar., Edlrneden ' ' .. n u 
19 Mustafa, Muğladan 28 Şerif, 12 Ahmet, suf, 20 Arif, Denizliden lO Suleyman, Niğde-
Maraştan 5 Ahmet, 6 Ali, Afyondan 2 Zlilfl- den 19 Ahmet, Esklşehirden 7 Yaşar, Sam • 
kar, Slvastan 7 Turan, 22 Zeki, 24 Vehbi, sundan 34 Salim, Kırşehirden 8 Seyit, Kon. 
Balıkesirden 34 Mustnfa, Ağrıdan 3 Seyfet- yadan 24 Nuri, 33 Mustafa, 
tın, Antalyadan 30 Nacı, 24 Recep, Kasta -
monudan 16 Nuri, 2 Mahir, 14 Muharrem, 
22 Süleyman, 13 Mehmet, 18 Ahmet, Malat
yadan 8 Turgut, 17 Turan, 10 Kazım, 3 Meh 
met, 9 Halli, . 

Elazlzden 3 Behzat, Burs:ı.dan 1 Hamdi. 
59 İbrahim, 5 Zeki, Seyhandan 64 Cellil, 52 
Abdillvahap, 33 Hakkı, 3 Salim, 2 Turhan, 
11 Mustafa, 43 Fevzi, Gümüşhaneden 11 A
sım, İstnnbuldan 69 Abdillbakl, 99 muam -
mer, t39 Nurettin, 1138 Bekir, 721 Ah'Tlet, 
1246 Mehmet, 577 Mazhar, 1372 Osman, 1158 

Zeki, 1495 TaIAt, 1603 Ata, 1528 İsmail, 1547 

Nevzat, 1668 Zikrullah, 1682 Necmettin, 530 

Nurettin. 

Erzurumdan 28 Dursun, 26 Rıza, 8 Sıtkı, 
~4 Raslb, 30 Şe!lk, Çanakkaleden 9 Ferit, 
Içelden 51 Süleyman, 44 Cemil, Kocaellden 
19 Hakkı, ~ Osman, Trabzondan 7 Must.afa, 
5 Galip, 44 Asım, Kütahyadan 2 Hakkı, 13 
Halli, Kayseriden 25 Mehmet, 32 Lütfi, 31 
vasıf, 29 İhsan, 28 Seracettln, 30 BalAhat -
tin, İmılrden 36 KAzım, 43 Remzi, 48 Abdill· Erzlncandan 4 Hamdi, Oiresundan 2 Şev-
gani, 140 Ziya. '16 Faik, 92 Hikmet, 105 Av - ket, Tokattan 3 Mehmet, B Yusuf. 

dan birinde yapılmasını istemesi ve be- h dd' t' d ·k 1 d ' . . . a ıza ın e esasen nazı o an urumu 
ledıyenın de Yenıbahçe çayırında ya - b--b··ı·· "kl t· · 1 ttal 

lm 
. . . .. .. d b" u::; u un nazı eş ırmış o uyor. va • 

pı ası ıçm ısrar etmesı yuzun en ır . İ . . -r· r· b" l l nın bu tarzı hareketı, ngıltere ıle Fran· 
ur u ır an aşma 0 amamıştır. . . saya bir mukabeledir. Akdenizde korsan-

Bu hususta son olarak beledıyenın 1 k h k ti · · ·· ·· k · · .. ~ ı are e ermın onune geçme ıçın 
Turk Hava Kurumuna vermiş oldugu Akd · 1 ak l'k ı b 1 d k .. İ .. enız e y ın a a n arı u unan o uz 
cevaba gore stanbulda parnşut kule - d 1 ı· İ · ed N d ı kl ·t· · · · ·ı . h" ı~ f 

1
.1 ev e ın svıçr e, yon a yap ı arı ı ı-

sının yen ı erı şe ır p ı:tnı orma ı e - 1A İ . . 
· 'km l a·ı· d t· .lelik aftan talya gayrı memnundur. Aynı 

sı ı a e ı ıp mey ana ge ırı ten d 1 t b 't"l' f · t" k t k · · · d'l k · Şeh" lA eve , u ı ı a nameye ış ıra e me ıçın 
sonra tayın e 1 ece tır. ır P anı ge- kendisine bırakılmış olan açık kapıdan 
lccek sene tam olarak meydana çıka- d . t'f d t k . t ·· ·· kt d" 

1 
- .. .. t k 

1 
. k a ıs ı a e e me ıs er gorunmeme e ır. 

n acagma gore paraşu u esı anca M f"h İtal b .. k ·· uk b 1 · 
bu zamandan sonra yapılacak demek - aama ı yayı, A u?un u m . a. e İeyı 
t
. E T"" k H K 'I yapmıya sevkeden amıl bu değıldır. n-
ır. sasen ur ava urumu ı,· er - . . . 
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1
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1 
. . l k d . . gıltere ıle Fransanın, merkezı Londrada 

ezı, s an u ıçın ge ece sene en ıtı- b 1 İ . 1 . d · ·· d .. . .. u unan spanya ış erme a emı mu a -
haren başlamak uzere bır Turkkuşu hal k 't · h b d İ . e omı esme a er verme en span-
faa1ıyeti pr~~a~ı hazırlamaktad.~r. Bu ya sahillerinin mürakabesine nihayet 
pr~g~ama gore Is_tanbulda paraşut ku- vermeleridir. Filhakika İngiltere ile 

l lesı ıle beraber hır de Ankarada oldu- F 1 Akd · d k" · ı · · 
• A ransa, ya nız enız e ı kuvvet erını 

1 gu gibi. leylı olarak motörlü t~yyare değil, o kuvvetlere munzam olarak yol -
1 mekteb~ açılacaktır. Her se~e T~rkku- ladıkları yeni yeni kuvvetlerle teşkil cy-
1 şunun lstanbul talebesi çogaldıgından }edikleri filolar bütün Akdeni7.de gayet 
' kurum gençlerin uçuş, tatbikat ve ders ag·ır bir zabıt vazifes" g·· kl d" 

ı · ·a b"lm . . . b ' k a ı orece er ır. 
yer __ erıne gı e ı elerı ıçın ır aç o- Kuvvetlerinin bir kısmını İspanya sahil-
tobus de satın alacaktır. lerinde hareketsiz tutmaları demek, 

Kayseri ve Çorum maarif 
müdürleri 

Ankara, 18 (Hususi) - Ankara kız li
sesi riyaziye muallimi Hüsnü Kayseri 
maarif müdürlüğüne, İstanbul maarif 
müdür muavini Neşet Çorum maarif 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Emniyet işleri umum 
müdür muavinliği 

Ankara, 18 (Hususi) - Emniyet işleri 
umum müdür muavini İzzeddinin mün
hal valiliklerden birine tayin edileceği 

haberi doğru değildir. 

Bir adam kardeşini vurdu 
Akhisar, 18 (Hususi) - Gökçeahmed 

köyünde Somalı Bayramla l•ardeşi Sü
leyman arasında kız kardeşlerini kocaya 
vermek meselesinden çıkan kavgada 
Bayram Süleymanı çifte ile ağı:- surette 
yaralamıştır. Kardeşine kıyan Bayram 
yakalanmıştır. Yaralı hastanede tedavi 
altına alınmıştır. 

Özalp kazası 
Ankara, 18 (Hususi) - Kazımpaşa ka

zası merkezinin başka bir yere nakli ve 
kazanın isminin Özalp olarak değiştiril
mesi kararlaştırılmıştır. 

Fenergolunda 
Bir köşk yandı 

Dün gece saat 8,30 sularında, Fe::ıer 
yolunda bir yangın çıkmıştır. Hidayet 
isminde birine aid ahşap köşkün bod -
,rumundan çıkan yangın, bir anda, bi -
nayı sarmış, ve köşkün tamamen yan -
rnasına sebep olmuştur. 

l Sabahtan Sabaha : 

Nyon muahedesile Üzerlerine aldıkları 

işde, peşin bir muvaffakiyetsizliği ka -
bul etmeleri dernektir. Bu iki büyük dev
let elbette ki buna razı olamazlardı. Bun
dan ötürüdür ki evvelce İtalya ile Al -
manyanın yaptıkları gibi İspanya sahil
lerini mürakabeye memur ettikleri deniz 
kuvvetlerini geri çekmiye karar verdiler. 
Bunun için de Londradaki ader.ıi müda· 
hale komitesine haber vermiye lüzum 
görmediler. Tıpkı İtalya ile Almanya 
gibi. 

Bilhassa Fransız hududunda bu müra
kabenin hiç bir suretle tesis edilmemiş 
olduğuna kani bulunan İtalya, Fransız -
İngiliz deniz mürakabe kuvvetlerinin İs
panyol sahillerinden ayrılmalarile bera
ber İspanyanın bilhassa hükümet kuv -
vetleri elinde bulunan kısmına her taraf
tan silah, mühimmat ve gönüllü akını 
vukubulacağını kestirdi; Franko kuvvet
lerinin feci bir emrivaki karşısında kal
mamalrı için atik davranarak Melillaya 
asker sevkine karar verdi. 

Bu sevkiyatın sonuncu olma·lığının be
yan edilişine bakılırsa vaziyetin fecaati 
bununla kalmıyacaktır. 
Şu hale göre, şimdiye kadar korkulan 

ô.kıbet bütün dehşetile kendini göstere
cek ve 1914-1918 harbine mal olan Saray 
Bosna faciasından sonra İspanyanın da
hili mücadelesi de yeni bir Av
rupa milletler harbini doğuracak

tır. Maalesef böyle konuşmak mec
buriyetinde kalıyorum: Çünkü mev
cut tehlike cidden büyüktür ve Fran
sa, İtalyanın İspanyaya yerleşmesile Ak
deniz müvazenesinin bozulmasına taham
mül etmiyecektir. Buna tahammül et· 
mesi demek, İstikbaline ve şimdiye ka
dar güdegeldiği gayelere veda etmesi de
mektir. Bu takdirde ise umumi bir harp 
hazırdır. - Selim Ragıp Emcc 

Garib bir yasak 
Sabah saat sekizden evvel şehir halkını yüksek sesle bağırarak rahatsız 

eden esnaf ceza görür. Medeni şehirlerin kendilerine mahsus hususiyetleri, 
nizamları vardır. Bütün gün şehrin gürültüsile yorulan, sinirleri bozulan şe
hirlinin gece tam bir sükun içinde uyuması lazımdır. Bu ihtiyaç belediyeleri 
muayyen zamanlarda bilhassa geceleri süküneti temin edecek nizamlar 
kaymağa mecbur etmiştir. 

Her gün yeni bir hamle ile medeniyet esaslarını kabul etmeğe başlıyan İs
tanbul da bu ihtiyaçlara göre tedbir almağa başlamıştır. Takdir etmeliyiz. 
Yalnız sabah sekizden evvel ve akşam sekizden sonra bağırarak malını 

satan, meseıa bir balıkçıyı tecziye eden nizam gece yarısı çığlıklar kopara
rak balık tutan esnafı cezaya çarpmıyor. Karanlık gecelerde Boğaziçinde 

kllıÇ balığı tutanların birbirlerine ve gelip geçen gemilere ne müthiş fer . 
yatlarla haykırdıklarını İstanbul halkı pek iyi bilir. Bu feryatların basta dö-

şeklerinde binbir ıztırap içinde bir nefes tatlı uykuya hasret çekenleri ne 
elim sinir buhranlarına düşürdüğünü anlamak için sevimli tabibi adlimiz 
Bay Enver Karandan rapor almağa lüzum yoktur. 

Nizam ve kanunların emir ve nehyi mutlak olduğuna göre sabah sekizden 
evvel balık satanı cezaya çarpan kanunun gece yarıları cıyak cıyak bağırıp 

birbirinden yer ve yol istiyerek balık tutanları neden tecziye etmediğine şaş
mamak kabil değil. Bu iptidai balıkçılığın bugünkü kanuni mevzuatımıza da 

aykırı olduğunu anlamıyor muhuz? Bürhan Ccıhit 



Kadıköy, Adalar ve 
Bakırköy yeni tedbirlerle 
susuzluktan kUrtarıla ca k 

Kadıköy. Adalar ve Bakırköy pek ya
kında suya kavusacaktır. 
Yapılan teşebbüsler ve tetkikat faydalı 

neticeler vermektedir. Bilhassa Heybeli· 
adada yapılan sondaj ameliyatına pek 
ziyade ehemmiyet verilmektedir. Sular 
müdürü bizzat sondaj ameliy~lerinde bu
lunarak Ada halkını bir an evvel suya 
kavuşturmak için azami gayret göster
mektedır. Şehrin muhtelif semtlerinde 
tetkikat yapan mütehassıslar tarafından 
muhtelıf su projeleri hazırlanmaktadır. 

Faahvetin ana hattını Kırkçeşrne suyu 
meselesı teşkil etmektedir. Malfim oldu
ğu üzere Kırkçeşme suyunun yollan u
zun zamanlardanberi bakımsız kaldığın
dan bozuk ve perişan bir haldedir. Bu 
yollardan ne şekilde istifade edileceği 

tetkik olunmaktadır. 

SON POSTA 

Doğru 
Değil mi? 

Bu, ihtikar değil de nedir ? 
Memleket piyasasında mevcud e

lektrik ampullerinin mühim bir kıs
mı Japonyadan ithal edilmektedir. Bu 
ampuller, toptancıya tam (3) kuruş
tan malolmaktadır. [Sözümüze inan
mıyanlar gümrük kayıdlarma müra
caat edebılirler.] Japonya ,le aramız
da takas muamelesine müstenıd alış-
veriş yapılabildiği için ampul ticareti 
yapanlar, beher ampul için ihracatçı 
tacirlere ampul başına (3) kuruş ver-
mektedirler. Bu ampullerin beherinin 
gümrük resmi, bütün tefernıatile (6) 
kuruş tutmaktadır. Şu hald , Japon
yadan Türkiyeye ithal edilen bir e
lektrik ampulu, toptancı bir tüccara 
3+3+6=12 kuruşa malolmaktadır. 

Toptancılar, bunların beherini, pe
rakendecilere (17) kuruşa satmakta
dırlar. Perakendecilerden is.? en adi 
ampulü dahi (30-35) kuruştan aşağı 
almak mümkün değildir. Bu şerait al
tında bu ihtikarın daha ne kadar de
vam edeceğini sormakta kendimizi 
haklı buluyoruz. 

Gene sular idaresi tarafından Bakır· 

köyünde satın alınan arazide rn aran
maktadır. Henüz bir netice elde edilme
miş ise de pek yakında buralarının suya 
kavuşturulacağı kuvvetle ümid edilmek
tedir. 

Doğru değil mi? 
Susu.z kalan cami ıadıTvanlarından. oiri ------=ı::----------

Evkaf cami şadırvanları için 
belediyeden su istiyor 

Şehrin tüo salgını esnasınd3 belediye 
eami helalarının da sabaha kadar halka 
açık bulundurulmasını emretmişti. O 
zamandanberi cami helaları sabaha ka
dar açık durmaktadır. Fakat !stanbulda 
mevcud birçok camiden ancak 38 inde 
ru mevcud olduğundan bu helalarda su 

Otelcilerle 
Hancılar 
Ayrılıyorlar 

bulmak imkansızdır. Bu 38 cam.ün auyu Bay Ha ydarın 
da Kırkçeşme suyudur. Vakıflar idaresi 

belediyeye tekrar baş vurarak sular ka- cenazesi ihtif alle 
nunu mucibince camilere su temin edil-

mesi belediyenin vezaifi meyanında ol- kaldırılacak 
duğundan ıehirde mevcud camilerden 
suyu kesilenlere su teminini lstemiştir. 

Şadırvanlarında su mevcud olınıyan 

camilerin bir listesi hazırlanarak beledi-
yeye verilmi;tir. 

jNaf ia Vekô.leti 
Sapancada bir 
Otel yaptırıyor 

Eski İstanbul Vali ve Şehremini Bay 
Haydarm, dun sabah Cerrahpaşa hastane
sinde vefat ettiğini son tabılarnnızda te· 
essürle haber vermiştik. 

Merhum bir zamandanbed rahatsız 
bulunuyordu. 3 gün evvel Cerrahpa~.a 
hastanesine yatırılmış, üremi olduğu go
rülmüş, tedavisine başlanılmış, fakat bir 
taraftan yaşının, diğer taraf tan da hasta
lığının ilerlemiş olması tedaviyi netice
siz bırakmış ve Bay Haydar dün saat 8 

de vefat etmiştir. 
Tek cemiyet halinde çalışan hancı Sapanca ve Adapazan tenezzüh se- Merhum İzmirlidir. Mülkiyeden çık-

ve otelci esnafı birbirinden ayrılmak ferlerine geçen yaz başlanmış bu yaz mıştır ve meslekinde derece derece yük
kararı vermiştir. Bu karar cemiyetle- da devam edilmiştir. Yalnız Sapanca - selmiştir. İzmir vilayetindeki kazalarda 
r;nce de tasvip edildığinden ayrılma da yolcuların geceyi geçirmeleri için kaymakamlıklarda bulunmuştur. Bundan 
hazırlıklarına başlanmıştır. otel vesaire bulunmadığından ve Ada- sonra Bolu, Çatalca, Urfa mutasarrıfhk-

Otelciler şehre bol mikyasta seyyah pazarının gezilecek yerlerinin rnahdud larmı yapmıştır. Bilahare Sıvas valisi 
celbedebilmek gayesile esaslı surette oluşundan buralara ancak sabahleyin müteakiben Ankara Şehremini ve ondan 
faaliyete geçebilmek için hancılardan gidilip akşam dönülınektedir. Nafia sonra da İstanbul valisi olmuştur. 
muhakkak ayrılmak zaruretini hisset - Vekaleti Sapancada göl kenarında mu- Bay Haydar istanbulda imarcılığı ve 
mişler, keza hancılar da kendi saha • azzam bir otel yaptırmayı düşünmüş ve şehirciliği ile temayüz etmi~ bir vali ve 
larında daha faydalı olabilmek için ay- bu işi bir m'mara havale etmişti. Bu belediye reisi idi ve ilk defa şehreminli· 
rı bir teşekkül halinde çalışmayı mu • mimar otelin projesini hazırlıyarak ve- ği ile valiliği nefsinde cemetmi~ti. Bıla
vafık bulmuşlardır. Hancılardan ayrı - kalete göndermiştir. Bu projeye göre hare bugünkü itfaiyemizi şehirde ilk de
Jacak olan otelciler tekrar cemiyet kur göl kenarında kurulacak otel, iki katlı fa 0 kurmuş, yangın havuzları yaptırmış, 
mıyacaklar, teşekküllerini birlik şek - olacaktır. Alt atta giriş holü, salon ve şimdiki mezbaha da onun zamanında ya
line sokacaklardır. İstanbula seyyah yemek salonu bulunacak üst kat yirmi pılmıştı. 
celbi için uğraşan Turing klüp ve be- yataklı yatakhane olarak kuhamlacak- Merhum, belediye varidatını artırmak 
lediye Turizm işleri mür!ürlüğü otel - hr. B'na sahile mtlvaz· vaziyette dura- için çalışmış ve senede 1ki mılyon vari
cilcrden bazı yenılikler istemış erd.r. cak, etrafında yolcuların kolayca göle dat temin etmiştir. 
Bu yenilikleri yapabilmek için teşek - girıp çıkabılm len için kabinalar mev- Bay Haydar, istanbuldan sonra Anka
külün herhalde birlik halinde çalı ma • cut bu unaca ır. Otelin yakmda inşa ra şehremınliğine getirilmi~ ve orada ça
sı lazım gelmektedir. Turing kliıp ve edilip önümüzdeki mevsıme yetiştiril - lışrnıştır. 
belediye Turizm şubesı müdurlü • u mesi için çalışılmaktadır. Bay Haydar mebus olarak Büyük Mil-
seyyah celbini kolaylaşt rmak için o "" let Meclisinde de bulunmuştu. Tekaüd 
telciler arasında bir seyahat biriiği kut Jt üllür işleri: olduktan sonra da şehre hizmetten geri 
ma etrafında faaliyete geçmişti. Bey - kalmamış, istimlak komisyonu reislıgini 
oğlu otellerinden 22 kad~rı. bu teklıfi Yeni maarif. tayinleri y~pmıştL Vefatı zayiattandır. 
memnuniyeUe kabul etmıştır. Otelcı .. 1 t b 1 M 'f M""d" . 1 . Vefat haberi telefonla derhal İstanbul 

. . · · - · kl ' · s an u aan u ur muavın erın- . ~ 
ler cemıyetı, otclcıler bırlıgı şe ne gı- d N , t Ç if .. d .. 1 .. - ·· valisi ve belediye reisi Muhittın Ustun-. . . 1 1 k en eş e orum maar mu ur ugu-
nnce bu faalıyet daha hıı.ıa 1 er ıyece e N 11 h r· t b 1 "lk t d . t .. dağa bildirilmiş, Muhittin Üstündağ Bay 

b .. ··k b. h b. ·-· k 1 k n • uru a san u ı e rısa mu- " 

isveta ubyu ır seya at . ır gı uı:ıl arda fettişliğine tayin edilmiştir. Haydann ölümünden büyük bir teessur 
n ula seyyah ceJbıne tevessu e ı- • ·- • ·- duymuş, hastane sertabibliğine cenaze-

lecektir. MUT t:YEMMEN BiR AKIT nin pazartes: günü şehir narnma ve ihti-

Borsada: falle kaldırılacağını bildirmiştir. 
Askerl Tıbb ye mektebi ders nazın ölü Cenazesi yarın saat 11,5 da Cerrahpa· 

doktor general Ahmet. Remzi hafldesi. 'Ye sa-
bık maliye baş müfet~ı İsnıall Hakkı Kö- şadan kaldırılacak, namazı Valide cami

Kupon tediyah frankla yapılacak nl kerimesi bayan Nevin He genç ve kıy - mde kılınacak, na§'l Edirnekapıda Şehid
Bü~ ük sukuttan sonra ik .. d . metli muhendlslerimlzden Yu-sur Cevdet o. liğe defnedilecektir. Ailesine, akrabala-

ı gun ur nurun nltAblan evvelki gün Beyoilu evlen- rına ve dostlarına taziyetlerimizi beyan Fransız frangında bir istikrar vardıl'. me memurluğunda aile do'.ltları buzurUe ıc- . 
Evvelki akşam frank bir sterlin muka- ra edilmiştir. Genç evlllere saadetler dllerlz. edenz. • 
bili 146,56 da ~apanmıştı. Dün 146,68 -· . . . Merhwn Bay Haydann oglu 
de açılmıştır. Ünıturklerdeki sukut c.ıa T Ü R K müfettiş oldu 
durmuştur. J 3 !ırada açılmış ı 3, 30 da 

1 
İstanbul vilayeti maiyet memurlann-

kapanmıştır. 1 Büyiik ve kahraman ordulannın dan Melih Haydar belediye müfettişliği-
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Mahalle çocukları bir 
hırsız yakaladılar 

Merdivenle pencereye çıkan hırsız çocuklann 
vaveylasını duyunca kaçmıya başladı, fakat 

çocuklar peşini bırakmadılar 
Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde şim-ı - Bu adam, İlhami amcanın evine rner

diye kadar muhtelif sirkatlerden mahkO.- diven dayamış, bu suretle ortn kata ka• 
miyeti olan azılı bir hırsızın, yeni bir dar tırmanmıştı. Tam pencereden gire
hadiseden dolayı, duruşması yapılmıştır. ceği sırada, biz saklandığımız yerden çık

tık, hep bir ağızdan: Suçlu, Hayri isminde bir sabıkalıdır. 

Daha geçenlerde son mahkumiyetini bi-

tirerek, tahliye olunan Hayri, evvelki 
gün F atihte, Sarıgüzel mahallesinde İl: 

hami ismindeki birinin evini soyacağı sı-

rada, mahallenin çocuklarının açıkgözlü

ğü sayesinde yakayı ele vermiştir. 

Dün, mahkemede hırsızın yakalanma

sına sebeb olan küçükler şahid olarak 

tlinlenmiş, bunlardan 14 yaşındaki Sa· 
Jim, şunları anlatmıştır: 

ÖL Ü ·M 
Şehrimizin maruf ve muteber tüccar

larından Sahibinin Sesi müessesesi 
sahiplerinden 

AramGesar 
kısa bir hastalıktan sonra vefat etmiştir. 
Cenaze merasimi yarınki Pazartesi günü 
sabah saat 11 de Beyoğlu Balıkpazan 

Ermeni kilisesinde icra edileceğinden son 
teşyi vazifesinde bulunmak arzu edenle
rin rnezklır saatte kilisede bulunmaları 

rica olunur. 

1 

1 -· ' ••• •• 1 . 'İ:. !I 

VEFAT 

- Yetişin, hırsız var! diye çığlığı bas
tık. Gürültüden şaşkına dönen hırsız, 

merdivenle beraber yere yuvarlandı. He
men de, kaçmıya başladı. Biz, bırakır 

mıyız onu? .. Bütün mahalle, düştük pe
şine.. Kovalamağa başladık.. İçimizden 
biri de, koştu polise haber verdi. Suçluyu 
yakaladılar. 

Yapılan duruşma sonunda, suçu sabit 
olan Hayri 1,5 sene müddetle hapse mah· 
kOm edilerek, derhal tevk1fha:ıeye gön
derilmiştir. 

ÇOK ACDU..I BIB Or.Cll 
Kendisini seven -

lerce henüz acısı u -
nutulnııyan mer -
hunı Sadıkzade Bay 
Ru~enin ojflu Bay 
Mustafa Sadıko~ıu. 
henüı 28 inci bahar 
senesinde iken ha .. 
yata. gö:rJerlni k.a -
panıışlır. Vapurcu • 
luk Türk Anonim ılr 
ketinin nıüdtlrlü -
fümi muvaftr.ıktyet -
le Ha etml9 olan bu 
kıymetll genç, baba-
nnın kurduğu flr • Merhum Mutafa 

ketleri muhafaza etmekle beraber R 17 Ş E N 
S A D Limited §lrk.etlnl teşkil ederek 
F O R D kumpanyasının merkez acentellğl
nl almış ve nlleslnln Türk denlzcllik A.le -
mlndekl şerefli mevkllnl ııenlşleterek ticaret 
filomuza iki yeni vapur daha llA.ve etmek 
üzere A vrupaya harekete hazırlanllll§ bulu
nuyordu. Bu halftk gencin vakitsiz ölümü, 
matemli ailesi kadar kendls!.nl tanıyan ve 
çok sevip takdir edenleri dahi o.ğl4tacak ve 

Eski İstanbul valisi ve şehremini ve- büyük acılara garkedecek kadar ellm ve te. 
cidlr. 

kili Ali Haydar tahtı dedavide bulunduğu cenazesi B u G ü N saat o N B i R D !ı 
Cerrahpaşa hastanesinde vefnt etmiştir. Şişlide Doktor Şevket B. sokağında.ki Sadılt
Cenazesi 20/9/937 pazartesi günü saat zade Ruşen köşkünden kaldırılarak Te§vl • 
cll,30> da hastaneden kaldırılarak Aksa- kiye camllnde namazı kılındıktan ııcnra şe-

d k hltllğe tevdi olunacaktır. 
rayda Valide camiinde namazı kılını· ------·-,--------
tan sonra Edirnekapıda §ehitlikteki mak-
bcrcsine defnedilecektir. (6309) 

Snhibinln Sesi Artistlerinden 
MEŞHUR 

FiKRiYE 
Her akşam en yeni ve modern 

prkılannı 

NOVOTNiDE 
okumaktadır. 

FlyaUerda dellflkllk roktur. 

ERTUCRUL SADi TEK 
Yarın gece (BEBEK) 
Salı (SUADlY.b') de 
(AMAN HANIM SUS ) 
ve Ki Ll Bl K 
Cumartesi (BÜYÜKDE
RE) aile tiyatrosunda 

(Çamurda bir Zambak ) 

ALKAZAR 
SiNEMASI 

Dünyanın 8 nci harikası 

BAY TEKiN 
AFRiKA DA 

filmini 
ÜÇ GÜN ZARFINDA. 

113 6 kişi gördn ve takdir etti. 
Nazan dikkate : 
Bu filmi görmeyenler bOtnn bayat
lan mOddetince pişman olacaklar: 

------~·------~--~----
-----~Kibar ve adır bir muhitte cereyan eden--•••••-. 

morum, alakabahş ve cazip bir tarihçeyi tasvir eden 

ViCDAN MOCADELESi 
Yarın 

SOMER 
akşsmdan itibaren 

SiNEMASININ 
Göstereceği ikinci gnzel filmdir. Baş rollerde : 

J~AN GALLAHD - RENEE &t. CYR - JULE& BEERY 
11Aveten: EKJ.'RR JUHNAL ve (MERMER SANA Y11) öğret.ı ı film. 

İ ~ cEo; iBNENiN b.ll MUAZZAM ve M'ODBIŞ ŞABESEBI 
28 Mayıs 93

7 
tarihli Düyunu tunu· son misilsiz mane\rJlannı gör. n~e~ta~yı~·:n~e:d~iJ~m:i:şt:ir~·--------~==============================,, 

miye meclisinin karanna göre Ün turk 
kuponlarının 25 teşrinisanide tediyesi
ne dair bir tamım yapılmıştır Hükii

met, kupon tediyatını frank veya dolar 
olarak tediye etmekte muhtar bulun -
maktadır. 25 teşrinisanide frank ola -
rak tediye yapıJacaktır. Bu suretle ca
ri hesaplara göre beher kupon başma 

TRAKYA MANEVRALARI 

Sic .. lEzA vıR BATA KHANELERt 

80 kuruş isabet etmektedir. 

ve iki miailaiz. film: 
1 - ŞF.Y'r ANLI TREN 7 kısım 
2 • SERSEHILER KRALI 

10 kısım 

lllLı.I llNBMADA 

AŞK - KAN - GÜZELLiK - MACERA - iHTİRAS ..-e SERGÜZEŞT filmi, 
Eli balı bir tergerdenia helecar.larla dolu hayatı ve maceraları 

Baş rollerde : ~~;~i:r•:rti:ı~ JEAN GAB N ve Mu~:nöi:·t~ich'i MIREILLE BALLIN 
Apıca: 1 - fO:X dünya IMıvadıaleri 2 - Çiçekler aasıl J't:tifir - TÜRKÇE fıl -.. Bugün ıaat 11 de tcnzılatlı matine , 
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Şarkın şifa kaynaklan .... 
Pa•inlerin tam kenarında pek fazla lılildirt oe çelili ihtiva eden biT 
~plıca var. Bu kaplıcaya giden topallar ~eineklerini atıp •ailam 

.. • ve gürbüz bir halde avdet edıyorlar -

Ayvalık (Hususi) - Rüsumat maki· 
nisti olduğu söylenilen bir şahıs bir müd
öettenberi bir ge!\Ç kıza musallat olmak
taymış, geçen gece sarhoş bir halde bu 
kızın evine tecavüz etmiş, o sırada gürül
tüyü ışiden ve ayni genç kızla alakadar 
olan Musa isminde birisi mütecavizi ön
lemiş, aralarm~a çıkan kavga neticesin
de makini9t aldığı yaraların tesirile dü-
9üp ölmüştür. Katil yakalanmıştır. 

WOtr Pl>Sl'& 

Bir kagınbirader 
Eniştesini 
Öldürdü 

8 kişi bir lıızı 
Kaçırdılar, fakat 
Yakalandılar 

..,,. . 

Kasabalanmızm ihtlyaçlan 
Ayvahkblar su, Adapazararlılııık, Somablar doktor, 

Akçckoealılar da vapur istiyorlar 

Mu' ( Husu • 
r;i ) - Doktor; 
Şarkta büyük bir 
rehakar vaziye • 
tindedir. Şarkta 
doktor yalnız 
hasta tedavisi il• 
değil, cehalatl• 
mücadele ile dı 
meşgul olmakta • 
dir. İşte size iki 
misal: 

Geçen yıl bura-
ya A. K. isminde Dı, doktoru 
bir adam geldi, Mahmut Ek1'em 

bir görünilf 

torudur. Onun için, ancak haftanın nç gl 
nünde burada bulunabilmektedir. Halbu; 
ki, burada trahom fazladır. Bu göz hu 
talığma tutulanlardan her gün bir çoğt 
hastaneye bqvurmaktadır. Tarsuı has
tanesi, bugünkü kadrosu ve yatak adeı 
dile., memleketin hastane ihtiyacını kar< 
ııiamaktan hayli uzaktır. 

:lmıit vapurlan için bir temenni 
İzmit (Hususi) - İzmit körfezine it 

leyen vasıtalardan birçok şikAyetler var· 
dır. Devlet Denizyolları İdaresinin bu 
hatta tahsis ettiği vapurların bir kısrIUı 
mesela Uğur vapuru küçük ve yolsuzdur, 
Ayrıca körfez içinde işleyen diğer mo
törlü deniz nakil vasıtalarından da halll 
şikayet etmektedir. Ismarlanan yeni va.. 
purlar geldiği zaman Devlet Denizyolla· 
rının İzmit hattını da nazarı itibara al· 

Tanın) muayenehanes'indeyim. Gözle
ri trahomdan kapanmış bir hasta gel
di. Hastanın sağ gözü üzerinde ikisi sa· 
rı, birisi balgami, diğer birisi de akık 
taşından mamftl dört boncuk ile iki gü· 
müş 40 paralık ve bir muskadan mü
rekkeb bir salkımın sallandığını gör
dfun. Hastaya sordum: 

- Nedir bu? Cevab verdi: 

- Bu asılınca gözümdeki hastalık 
geçecek ve kör olınıyacaktım. Fakat 
nedense para etmedi. Gözlerim kör ol
du, ben de doktora geldim. Şimdi dok· 
tor açsın gözlerimi. 

- Diş doktoruyum diyoıdu. San, be- Görme kabiliyetin'i kaybettikten 
yaz kaplamalı zarif dişler gösteriyor, sonra doktora gelmeyi akıl eden bu 
ağrıyan dişleri tedavi ediyordu. Sıhhat bedbaht I:ıastanın bu asırda hfilA taştan 
teşkilatı diplomasını sordu. ve muskadaıı şifa umuşuna ne demeli? 

- Elazizde unuttum, posta ile get~- Bütün bir memleketin itimad ve inanı-
tiyorum, dedi. Sıhhat teşkilatı da vesı- k .. d kt M S bit T 
k 1. kadar b adamın 1·ı:: yap nı azanan goz o oru . a an 
ası ge ınceye u ~ - . . . . 

ınasına müsaade etti. Fakat bu adam şımdı yalnız bu hastayı tedavı ile kal-
kısa bir zamanda kendisine müracaat madı, ona kökleşmiş itikadının ne ka
eden bütün hastaların ağızlarını. cılk dar yanlış olduğunu da anlattı. Kör has 
yara ile doldurup sıvıştı. Bereket ver· ta nura kavuştu. Şimdi görüyor. Fakat 
sin Diyanbekirdeki diş doktoru Mah - yalnız gözlerile değil bu cahil hasta 
muda. o bu hastaları tedavi etti ve va- 1 

.. 

h . b' Ak b tt kurt kl k 1 şimdi softaların vatandaşları nasıl kor ım ır a ı e en arma a a ma-- Dünyada ne garib adet 
ler var, Hasan Beyl 

Gazetelerde okudum, 
Hindistanda kadınlar kocala· 
rı öldükten sonra kendilerint 

••. Acaba neden erkekler de 
kanlar• öldükten sonra ken

Hasan Bey - Ne lüzum var dı bir daha böyle şarlatanlara sıhhatle- ettiğini de görüyor ve allı ye~illi taş di-
birader?. Yqadıklan cehen- ri~i teslim etmemelerini de öğretti. zifi ile trahom tedavisine uğraşan bed-
nem hayatı kafi delil mi?.. * baht hemşerilerine doktora &itmeyi ..L _____________ -1atee...aıııuu1.Yaaa:mı:1L. ________________________ _. __ .,...! ____ - 1.......!- -'-- -~- ~_.._.._ ____ ~-· .. _ .... 

dil-erini yakmıyorlar? •• 
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Wells'le mülô.kat 1 l,_M __ ü __ z_,;..__A~ _H_I 
• 

Büyük lngiliz aliminin Bu da bir deniz konferansı! 
Yazan : ismet Hulusi şayanı dikkat sözleri 

" ispanya harbi; müstakbel harbler için bir 
mlsaldtr. Yani muhtelif milletler dünyanın 
muayyen mıntakalarında çarpışacaklardır,, 

Adalara, Kadık.öye, 
ve Boğaziçine işliyen 

çılı adam koştursak 

münasib olmaz mı? 
vapurların daha SÜ· 
ratli gitmeleri çare-

Halid Fahri - O 
zaman ben vapura 
binmem, kazaen kam. 
çı vapura geleceğine 
bana gelir .. Neme la-Dünya tarihi hakkında yazdığı muaz- ı lar, büyük babalarımızın ~oşuna gidecek 

zam eserle olduğu kadar ilmi, fenni ro- tarzda yazılmış ilk eserlerıme benzerler. 
mantarı, kehanet derecesine varmı§ söz- Wells susuyor. Düşünüyor, devam edi
lerilc de tanınmış olan meşhur lngiliz yor: 

alim ve edibi H. G. WeUs 
Pariste bulunmaktadır ve 
bir mülô.kat venni§tir. 

Bunu. yazmadan evvel, 
11. G. Wells'in şahsiyeti ve 
hayatı hakkında §U kısa ma· 
Zumatı da veriyoruz. 

Wells, bir bahçıvanın oğlu 
idi, on dört yQ.§lnda, bir ku.· 
maşçı dükkanında çırak o
larak çalt.§ıyordu. Sonra o
kum.ağa b<ı§ladı ve üç sene 
içinde Hu.:rlcy'in en iyi ta
lebesi oldu. Wells hayatını 
kazanmak mecburiyetinde 
bir gençti. Müzakerecilik 

- Şüphesiz, son zamanlar
da sinema ile. olan alakamı 

biliyorsunuz. Bu bana çok va
kit kaybettirdi. AmerikaWa
rın yapmış oldukları cGörün
rniyen adam> isimli film çok 
muvaffak olmuştu. Lakin on
dan sonra yapılan d940 har
bi> ve cMucizeler yapan, a
dam> filmlerini beğenmedim. 

- Şinemadan aynlacak mı-
sınız? 

yaptı, gazeteciliğe intisab et
ti. Bir taraftan da müthi§ bir 

Wells 

- Şimdilik ayrıyız. Baka
lım tekrar anlaşabilecek mi
yiz. Herhalde sinemayı bıra
kıp ta tekrar tiyatroya döne
cek değilim. 

H. G. Wells'i, her. birbirine 

hastalığa tutulmuştu: V crem. Lakin e- ı benziyen İngilizlerin oturdukları oteld~ 
nerjisi sayesinde, talihi olduğu gibi vere- ziyaretimden maksad, ona •. ~sı.l şu su~lı 
mi de yendi. Wells'in sadece bu tarafı ı sormak içindi. Sırası geldığım tahmın 
hayrete değer. Lakin daha şayanı hayret ederek sordmn: . 
birşey varsa o da, bütün bu maddi, be- - En mühim düşüncelerinızden ve 
deni felaketlere rağmen onda mizah kud- daimi endişelerinizden biri, 1900 scne
t'etinin kaybolmayışıdır. ~inden itibaren, istikbal hakkında keha-

nette bulunmak, terakki ve fennin insan
Wclls, en büyük mizah ilstadlarının ların düşünüş ve yaşayış tarzlarını nasıl 

c7ıumor> una sahibdir. değiştireceğini aramak olmuştu. Hadise

Herhangi bir facianın patlamak üzere 
bulunduğu bugünlerde, H. G. Wells gibi 
zekası siyasi tesirlerden ve herhangi bir 
ihtirastan uzak kalmış bir adamın, beşe
riyetin akıbetinden elô.n ümidvar gibi 
görünüşü., hakikaten teselli verici mahi
yettedir. 

Kısa boyu, 69 yaşına rağmen dimdik 
duruşu, küçük elleri ve başı ile H. G. 
Wells pekala köylü bir tüccara benziye
bilir. Lakin, açık gözlerinde öyle bir ateş, 
kaşlarının çatılışında öyle bir emniyet 
var ki, insan bu karan vermekte çekini
yor. Saçları henüz san ile kır renklerin
den birini muhafaza veya intihab etmek
te mütereddid. İştihalı bir ağzı var. Ya
vaş, a~r hatta insanı sinirlendiren bir 
tarzda konuşuyor, sözlerini, sanki ken
disi çoktan anlamış amma, karşısındaki
ne anlatabilmek için bir başka lisana 
tercüme etmek mecburiyetinde imiş gibi 
bir şekilde, her kelimenin üzerinde du
rarak söylüyor. 

ler, 1899 da neşretmiş olduğunuz cGcle
cek gunler> isimli eserinizde söyledikle
rinizi teyid etti. 1914 de neşrettiğiniz 

4.Zincirinden boşanan dünya, eserinızde, 
Bclçikanın nasıl istilaya uğrıyacağını bil
direrek herkesi hayrete düşürmüş idiniz. 
Fakat biliı.hare hadiseler size hak verdi. 
Bundan üç sene evvel de, 1917 den beri 
hür bir Cemiyeti Akvam teşkili için bü
tün gayretlerinize rağmen 1940 da bir 
harb olacağını söylemiştiniz. İspanya 
harbi, Çin ihtilafı bu kehanetlerinizde 
bir tahavvüle sebeb oldu mu? 

- 1940 da bir dünya felaketi olacağını 
haber verdiğim günlerde, dünyanın der
hal ikiye ayrılacağını, bütün milletlerin 
şu veya bu tarafa geçeceklerini düşünü
yordum. Bugün İspanyanın bana verdiği 
misal, tasavvurlarımda bir değişiklik 
yapmamı icab ettiriyor. Felaket, daha zi
yade mıntakalara münhasır kalacak, bu 
mıntakalardaki mücadeleye, taraftar bü
yük devletler yardım edeceklerdir. Bu· 
nunla beraber, tehlikenin artarak ilk 
şekle avdet etmesi de çok kabildir. cl940 
harbi> eserimde ve filmde, dünya!lın bir 
sürü gangster çetelerinin eline geçeceği
ni söylemiştim. Bu çetelerin, zulümleri
ni yapabilmek için tayyarelere ve bom
balara sahib olmaları kafi gelecektir. 

lerini aramak üzere 
bir konferans toplan
mıştı. Bu konferansa 
iştirak eden delege
ler şunlardı: 

Adalardan: Adalı 

Avni, Akay Müdürü 
Cemil, muharrir B. 
Tevfik Kozol, aktör 
Hazım, tarihçi Ah
med Refik, şair Ha
lid Fahri, münekkid 
Nurullah Ataç. 
Kadıköy ve civa-

rından: Şair Salih 
Zeki, Dr. Şükrü Ha-

ri';ım. 

Akay müdürü -
Kamçılı adam nere
de koşacak. 

'/~ /, ni~~~.lı Avni - De-

'/ t Akay müdürü -~ Eğer siz denizde a
dam ikoşturabilirse

niz herhalde bizim 

zım, profesör sakallı . • _ 
Zühtü, şair Nazım Hikmet, Dr. Mazhar l badettahkik ve badettetkilC, bilcümJe tat.' hidisesinden korkar, kaçarlar. 
Osman.. silit ve tahlilatile ezberi clhet arzetmek Molla - Bu böyle olmnz, denizde adam 
Boğaziçinden: Ressam Cem, komik Na- isterim lci vapur tesmiye edilmif olan ko§8lllıyacağına göre vapurların sür'at

şid, Necmeddin Molla, Eddai Hafız Ne- gerdunei bahrinm sathı deryada kqtü- lerini artırmak çaresi de imkansız görü-

vapurlar da onun 
kamçısından değil 

ama, denizde adam 
koştuğunu görmeleri 

'b gu·· zar oldukları mal&n ola. nüyor. cı . 
Haliçten: Osman Cemal. . • .. - Amin! ... - Peki ne yapalım? 

, Konferansa iştirak edenlerden en ibti- Molla - Ve ol gerduneler menazm Mazhar Osman - Mademki vapurlara 
yar olanının riyaset mevkiine geçmesi lltife içre 1eyran ederlerken ol menazı- fazla sür'at verilemiyor, bundan böyle 
evvelden kararlaştırılmıştı. Herkes yerli nn pürşiir ezvakından seyyahini istifade Adalara, Kadıköye ve Boğaza otobüs iş
yerine oturmuştu. Riyaset kürsüsü ettirmek emelile fazla sür'atle ilerlemek- letmeli. 
boştu, Nazım Hikmet olduğu yerden ba- .ten tevakki eyledikleri.. Molla - Otobüs denizden gider mi? 
ğırdı: Hazım - Amin yerinde biraz dur da Mazhar Osman - Denizi boşalttırınz. 

_ cGeçsin kürsüye en ihtiyara hnin diyelim. Kara olur. Karadan gider. Hem o zaman 
cDiyar diyar> Eddai - Bay Molla dua etmiyor, kon- Bakırköy hastanesinin otobüsü, evime 
cAratmasın> ferans veriyor. kadar gelip beni alır! 
cKendini o insan eskisi .. , Hazım - Ben ne bileyim, onu evvel- Adalı Avni - Marmaray1a Boğazın su· 
c Yanındaysa nüfus tezkeresi., den söyleseydi! lannı belediyenin itfaiye arazözlerile 

Profesör Zühtü - Gerçi sakalım varsa Osman Cemal - Söz isterim bay reis. boşaltalım. 
da.. Molla - Kelama ağaz buyurabi.lirsi- Ressam Cem - Boşaltalım ama o suyu 

Halid Fahri - Sözünü mektepte ço- niz. nereye koyacağız. 
cuklara dinletemiyorsan o hepimizin ba- Naşid - Osman Cemal ağabeyim vaze- Osman Cemal -Ben bir yer biliyo-
şında. Desene, sakal da nafile imiş. decekmiş, onu dinliyelim. rum. 

Zühtü - Hayır onu demek istemiyo- Hazım - Bizim Vasfi olsaydı, vazdan Ressam Cem - Neresi? 
rum, sakalım varsa da pek yaşlı sayıl- sonra da ona bir mevlud okuturduk. Osman Cemal - Çukurbostan! 
marn. Mesela içimizde ak saçlı; Salih Ze- Eddai - Daileri de duahan olurdum. ... - Muvafık! 
ki var. O herhalde hepimizden ihtiyar- Ressam Şevket - MevlUddan sonra Ressam Şevket - Suları boşaltacağız, 
dır. Kürsüye gelsin. şeker dağılacaksa o işi de ben göreyim.. fakat boşalan sular yerjne Akdenizden, 

B. Tevfik Kozol - Salih Zeki kürsüye Artan şeker benimdir ha! Karadenizden gene su dolarsa. 
gelemez, bendeniz cenazesinde bulun- Osman Cemal - Vazedecek değilim Nazım Hikmet - Onun çaresi vardır. 
muştum. Sizlere ömür, çok iyi bir insan- canım .. Mollaya karşı bir itirazım var. Ben suları durdururum. 
dı. Zannedersem sağlığında doktorluk Molla - Bana itiraz edeme7.Sin, hisse- Halid Fahri - Nasıl durduracaksın? 
yapardı. Hem de sinir doktoru idi. lerin yüzde seksen beşi bende, sende kaç Nazım Hikmet - Bir şiirle: 
Şükrü Hazım - Meslektaşlarımız ara- hisse var ki?.. cDurun ... , 

sında böyle bir kimse tanımıyorum. Mazhar Osman - Bizim hastanede bi· cSular durun .. > 
Hazım - Tanımıyorum. ri var. O kendisinde bin kese olduğunu cOlduğunuz yere> 
Tevfik - Sizin tanımanız şart değil! iddia eder. cBirdenbire, 
Salih Zeki - Bendenizi tanımıyor mu- Molla - Kese değil, hisse! cDiz çöküp oturun, 

sunuz? Osman Cemal - Canım bunun hisse cDurun, durun> 
Tevfik - Siz kimsiniz? ile alUkası yok. Boğaz ve Marmara de- Halid Fahri - Nazım Hikmet belki su-
Salih Zeki - Meşhur Salih Zeki. diniz, bu arada benim buraya temsilen ları durduramaz, fakat Salih Zeki lirik 
Naşid - Canım sussana, sen ölmüşsün, geldiğim Halici saymadınız. şiirlerinden birini Karadenize, birini de, 

ölüler konuşur mu? Hi9 aktörlük te et- Adalı Avni - Onun iğrapta mahalli Akdenize okursa her iki denizden de 
medin mi? Pat diye mantar tabancası yok! Marmaraya bir damla su akmaz. 
patlayınca biri ölür, yere düşer .. Bir da- Komik Naşid - Sen sus Osman Cemal, ... - Neden? 
ha konuşmaz, kıpırdamaz. sen imam mısın ki mihrapta yerin olsun Halid Fahri - Çünkü hem Karadeniz, 

Ahmed Refik - Tarihi malumatına bak, mihrapta yeri yok diyorlar. hem de Akdeniz o anda kutub denizi gi .. 

H. G. Wells doymak bilmez bir mera· 
kın, daimi yeni bir şey yaratmak ihtiya
cının mükemmel bir nümunesidir. O da 
Bernard Shaw gibi halktan yetişmiştir. 
İhtiyarlığın, binaenaleyh ölümün yak
laştığını bildiği için, bir an evvel bütün 
bildiklerini vermek isterne1ttedir ve bu-

nazaran o ölen Salih Zeki başka Salih Osman Cemal - Ne diyorsunuz, beni bi buz kesiliverir. 
Wells bir an durdu, devanı Mtj: Zeki idi. Bu yaşayan başkasıdır. imam, hatib mektebinden çıkardılar mı, Salih Zeki - İtiraz ediyorum, bana 
- Hiç bir vakit layuhtilik iddi~sında . B. Tevfik - O zaman iş değişir .. Saçı şimdi ben ne yaparım? iftira ediyorlar. Ey ilahlar, ilaheler .. Ve-

nun için de daima ateşlidir. değilim. Daha ilk zamanlardan, 1900 den- ak olan Salih Zekinin kürsüye geçmesi- Molla - Münakaşa kafi! nüs, Diyana, Jüpiter, Jönon, Öranos, 
beri ve vauındaşlarımın hiç te taraftar ne taraftarım. Zühtü - Müsaade ederseniz sür'atin Nepton imdadıma yetişin .. Olimpos beni 

Wells çin, bugün, kendisini şöhrete olmamalarınn rağmen dünyay.a, politika Salih Zeki - Benim saçım aksa da sa- iktısadi hayattaki rolü hak.klnda bazı sen kurtar! 
erişmiş olan cGörünmiyen adam>, l" .. l -· 1 k 

sahasında bir yeni teşki at tatbiki lüzu- çı ağardıktan sonra dökülmüş olan res- sözler soy iyecegım.. Eddai - Efendim bu böyle o mıyaca ; 
cMüstakbel harb. gibi Jules Verne tar- ı b l 

muna kanidim. Lakin hiç bir vakit, ken- sam Cemin konferansa riyasetini müna- ... - Buyurun. Marmaranın ye Boğazın suyunu oşa t-
zında yazmış olduğu ilmi ve fenni roman- disini modern teknik icabatına uydurma- sib bulurum. Zühtü - İlmi iktısad daima sür'ati l - mak hususuna karar verilmiştir. Bundan 
ların bir ehemmiyeti yoktur. Fakat ne t d bb'' d k' 1 d ğa çalışacak olan memleketin Rusya o- Ressam Cem - Fazla mün;ıkaşaya lü- mirdir. ktısa ı tete u e en ımse er e ötesi kolaydır. Gerek Karadenizi ve ge-
garib ki onlan me .. "ur eden bu eserleri- 1 im i .. • d'- 1 · · b t · adedir d kl ~· lacağı ak ıma ge emişt . Hoş, bu husus- zum yok, ben kürsüye geçerim ama, Nec- sur at ıger erme nıs e en zıy · rek Ak enizi kapa a kapatınız. 
dir. Wells gülüyor ve diyor ki: bed l · d d -

ta bir hüküm vermek vaziyetinde deği- meddin Molla o mevkie benden daha la- Hatta bu insanların en erın e e go- Hazım _ Küp kapakları var .. Lazım 
- Ben bunlardan başka eserler de yaz- !im. Rusyada görmüş olduğum Lenin, yıktır. Ağır olduğu için kendine molla rülür. Mesela ben hergün traş olurum olur mu? 

dım ve asıl bence bir kıymet arzeden on· benim için cdeva bulmaz burjuvaıı de- demişlerdir. Molla olduğu için de sözü· ve sakalım ilmi iktısada aşina olmam Eddai _ Bendeniz bu kapakların tene-
lardır. Bununla beraber, son günlerde, mişti. Onun psikolojik hükümlerinin ya- nü dinletir. Kabul mü? yüzünden sür'atle uzar ve ben bu yüz- keden yapılmasını doğru buluyorum. 
henüz başka dillere çevrilmemiş üç fenni nılmaz olduğuna kaniim, ayni zamanda, - Kabul, kabul. den sakallıyımdır. Greyall) nazariyesi- Her iki cihet böylece kapandıktan sonra 
ve kısa roman daha yazdım. Bunların Rusların cdirije bir dünya> kurmak hu- Necmeddin Molla kürsüye gelir. nin canlı bir misali olarak fena paranın sular boşaltılır. 
isimleri şunlardır: Kroke oyuncuları, susundaki mesaileri hususunda söz söy- - Şirketihayriye hisselerinin binde iyi parayı kovması. Nurullah _ Yalnız bir ricam var. A-
Kardeşler ve Yıldızlardan doğmuş! Bun- liyemiyecek kadar kabiliyetsizim. birine sahih ortaktım. Komik Naşid - Geh bili bili bili bili. daya giderken vapurdan kurşun kale.mi-
~u=~~b~k~=====~=~~-~~~~~~==~=~===~~ EMaiH~zN~b-D~iniz~ua~ Haum-~aşid~Ne~cyM? ~~sürmü~üm.D~izb~~dı~zamm 
oir aa ı alı arkadaıı tarafından y d.kul · · · d • • 

e ı e yangını ıçm yenı en zetmek isterim. Burada toplananlar Şir- Komik Naşid - Kovulan fena para bi bana getirirlerse çok memnun olurum .. 
yaralandı t etkikat yapılacak ketihayriye hissedar1an değildir. ze gelsin; diye bili bili diyorum. Ben Tan gazetesinde ahfeşlik ederken o 

Ayı Iakabile maruf mekansız takı - Yedikulede dört fabrikanın yanma- Necmeddin Molla - Ya kimdir? Molla - Esas meseleye gelelim. Va- kurşun kalemini Halil Lutfi vermişti. 
mından Ahmet, arkadaşlarından Ce - sile neticelenen yangın tahkikatına de- Eddai - Zannıma kalırsa buraya Bo- purların sür'atli hareketlerini temin ça- Şimdi geri istiyor da .. 
malle kavga etmiştir. Cemal, Ayı Ah- vam edilmektedir. Yapılan tahkikat, ğaza ve Adalarla Kadıköye işliyen va- relerini aramak icab eder. Hazım _ Benim de bir arzum vnr, 
medi, Galatada Kasaplar sokağında hfı.9isede bir kast olınası ihtimalini git- purların sür'atsizlikleri sebcbile toplan- Akay müdürü - Arayalım, bakalım. Marmara boşaldığı zaman Ma~rnarada 
kıstırmış, üzerine saldırmış, ani hücum tikçe kuvvetlendirmektedir. Zanal - mıştık! Hazım - Nerede arayalım, yerde mi, dolaşıp bizim Şehir operetini arayaca-
karşısında şaşalayan Ahmet mukabe • tında bulunan bir kaç kişi varsa da, he Naşid - Evet bunun için toplanmıştık. gökte mi? ğım .. Suya düştü demişlerdi de, eğer ha-
le edememiş, Cemal, elindeki bıçağı nüz kimse hakkında kanuni takibata Vapurlar suratsızdırlar. Hiçbir zaman Naşid - Buldum. kikaten suya düşmüş, dibine inmişse .bu-

geçilıniş değildir. yüzleri gülmez .. Böyle olacağını ben es. Molla - Ne buldun? 
1 

k 
rastgele yerine daldırıp çıkarmağa baş- Sultanahmet 2 inci sulh ceza hak i - kidenberi bilirdim. Çünkü hiçbiri tiyat- Naşid - Yerde bir silik metelik bul- ur çı arırım. . 
lamış, dört yerinden yaralamıştır. Ah- minin riyasetinde bir ehli vukuf hey '- roya gelmez, beni aeyretmez.. _ dum. Sahibi çıkma1.88 benimdir hal . ~onferans bitmiştL Delegeler de birer 
met kanlar. içinde yere serilmiş, Cemal eti teşkil olunacak, yangın yerinde tek · r.ddai - Sur•taız, deli~, sür'at,.µ! Ao.Jı Avni - Vapurlann 8ir'atJaiıDi. ~r .~iı)dılar. · . 
vak'ayı müteakıp ka~tır. rat tetkikat yapılacaktır: · lfeomecWiil Malla - Be. lııu -.... m1lrmU içia GDlania pep ma Mıw kliıa:. l....c HWUI 



19 Eyhil 

Beşiktaş Doğu muhtelitini 
üçe karşı 6 golle yendi 

Oyun tecrübeleri noksan, fakat sür' at ve çeviklikleri 
fazla olan Doğu takımı ihmal edilir bir kuvvet değildir 

SON PO&TA 

Tarih kongresi 
Dolma bahçede 
Yarın toplanıyor 

(B.:ıştarafı 1 mci sayfada) 
kaldıktan sonra Ankaraya gittim ve Ali
§ar höyük hafriyatında bulundum. Bil· 
hassa Ön Asya arkeolojisile meşgul olu-
yorum. 

Kurultay için, Anadolu bronz asarının 
ehemmiyeti hakkında almanca bir tez 
hazırladım. Bu tez, Eti devriıdeki ma
dencilik hakkında hazırlamış olduğum 

'k:itabın bir hulasasıdır. 
Eti devrindeki madencilik Ön Asya 

medeniyetini aydınlatacak mahiyette
dir. Ahlatlıbel ve Alacahöyük' ie Tarih 
Kurumu tarafından yapı1an hafriyat 
3000 inci yıldaki Ön Asya mt>deniyetini 
aydınlatmak itibarile çok istrfadeli ol
muştur. 

Kurultayın büyük faydalar temin ede
ceğine ' şüphem yoktur.> 

Alman aliminin sözleri 
Alman profesörü Hartman da şu be

yanatta bulunmuştur: 
- Berlin üniversitesinde Arap\a ve 

İslam tarihi ve kültürü müderrisiyim. 
926 ve 929 senelerinde bir müddet Tür
kiyede bulunmuş ve Ankarayı, Konyayı, 
İzmiri, Adanayı ve Anadolunun diğer 

Doğu muhteliti ve Be ~'iktaş bir arada merkezlerini ziyaret etmiş, t·~tebbüal.ta 

Büyük bir turneye çıkan Doğu muhte-r golü attı. bulunmuştum. 
liti ilk maçını dün Taksim stadyomunda . 11 nci dakikada Beşiktaş orta muhaci- Kurultayda, cYeni ve eski Türkiye a-
Beşiktaş takımile yaptı. Seyirci adedi mi yakaladığı topu kaleye gönderdi. Ka- ıasında bir alaka olup olmadığı hakkın-
azdı. leci de topu iyice bloke edemeciiğinden da> bir komünikasyon okuyacağım. 

Saat 4 de evvela Beşikta~ sonra Doğu yetişerek ikinci bir vuruşla altıncı golü Bence, Yavuz Selime kadar bugünkün-
nıuhteliti sahaya çıktılar. Doğu muhteli- kaydetti. Bu golden sonra hemen hücu- den başka manada bir Türkiye mevcud
tinde Galatasaraylı Salim, Fene::-li Naci ma geçen Doğulular sol açıklarının ga· du. Türk kavimleri vardı, fakat millet 
ve Ankaralı Hasan gibi İstanbulun tanı- yet güzel biı vuruşile ikinci gollerini at- teşekkül etmemişti. Sultan Selimden 
dığı oyuncular oynuyordu. tılar. sonra ise Osmanlı imparatorluğli teessüs 

Ufak bir merasimden sonra oyuna ha- Oyun zevksiz ve cansız bir surette de- etti. İmparatorluk hilafetini de uhdesinde 
kem Galatasaraym antrenörü Her Zabo- vam ediyor. Oyunun bitmesine on daki- topladığından Osmanlı diyarı bir islam 
nun idaresinde başladL ka kala Beşiktaş kalesine kadar inen memleketi haline geldi. 

Birinci haftaym.. muhtelit sol açığı gol yapacağt sırada ka- Atatürk, eski Tür.kl~rin yapaı.nadıkl~-
İlk akını Beşiktaş yaptı. Fakat ortada leden çıkan Mehmed Aliyi atlattıktan son rını başararak, kuvvetli ve yekv;.ıcud bır 

kırılan bu akın sağdan Beşiktaş kalesine ra pas verdi ve merkez muhacim hafif ı Türkiye ~eydana ge~irdi. Ye:ıi Türkiye 
kadar uzandı. Sağdan yapılan bir akın bir dokunu~la üçüncü golü kaydetti. ?.s~anl_ı ım~arato~lugun.un dcv.c.m\ d~
neticesinde Doğu muhtelitinin kalesine Biraz sonra da Beşiktaş alevhine verilen gıldır, ı]k Turklerın asrı ve rnutekamıl 
lnen BeşiktaşWar demarke va7.lyette bu- bir penaltıyı Mehmed Ali. plor.jon ya- bir şek~~de topluluğudur. Ben şrıhsen bu-
lunan Eşrefin ayağile ıkinci dakikada parak gole mani oldu. 1 na kanıım. 
bir gol kaydettiler. Ovun bitmesine beş dakika var, Beşik~ Osmanlılar memleketi bir Türk olarak 

Oyun Beşiktaşlıların hakimiyeti altın- taş ~on bir gayretle gol adedini arttırmak idare etmemişler ve muhtelif tesirler al
da cereyan ediyor. Oyunun dördüncü da- için çalışıyor, Doğu muhtcliti ise arada- tında kalm:şlar~ı~. Yeni _Türkiy•.? ~ ıse baş
kikasında Haydar Beşiktaşın ikinci golü- ki bu gol farkını kapatmak iç:n çabalı- Iı başına bır huvıyct, bır varlık,ır.> 
nü kaydetti. Doğulular ofsayd zannile to- yordu. . * 
P b k 1 B ·k H k · d··a·· ~ ·· b'tt·~ · · ·ı· Istanbul 18 (AA.) - Türk Tarih Ku-u ıra tı ar ve eşı taş üçüncü golü a emın u ugu oyunun 1 ıgını ı an 
k rumundan: aydetti. ettiği zaman Doğu muhtelfü Beşiktaşa 

Bu üçüncü golden sonra oyun gevşedi, (3) e karşı altı golle mağlıib oldu. 1 - İkinci Türk tarih kongresı 20 ey-

oyun mütevazin bir şekilde zevksiz oy- Takımlar·. lı'.U 1937 pazartesi günü saat 15 de Dolma-
bahçe sarayında toplanacaktır. 

llanmağa başladı. Beşiktaş: Mehmed Ali, Hiristo, Taci. 2 _ Kongreye iştirak eden!er kendi-
Doğu muhteliti muhakkak bir gol at- Rifat, Hakkı, Feyzi, Rıdvan, Refet, Hay- lerine gönderilen kartlardaki g\tn ve sa-

l'llak için uğraşıyor, fakat yaptığı bütün dar, Şeref, Eşref. . 
k atlerde Türk Tarih sergisini da ziyaret 

a ınlar muhacimlerin beceriksizlikleri Doğu muhteliti: Ali Osman - Mehmed 
1 

edeceA1erdir. 
Yüzünden heder oluyordu. Salim, Abdurrahman, Hasan, İsmail, Mu-

Tarih kongresi Şehremini Halk.evinden Oyunun 34 üncü dakikasında Beşiktaş rad, Nihad, Mustafa, Naci, Astın. 
k de dinlenecek 

alesi önündf: oynanan top Doğu muhte-ı Hakem: Zabo (Galatasaray). 
ı· Şehremini Halkevinden: İkinci Tarih kon 
ıti soliçini.n ayağile birinci gcJü Be~ik- İlk maçını Beşi~taşla oym.yan Doğu gresi konuşmalarını dinlemek üzere 

201911937 
taş kalesıne attı. Vaziyet ~-1. Bu muhtditi bugün Istanbuldaki son oyu- pazartesi günü saat 14 den itibaren evimiz 
golden sonra Beşiktaşlılar gPvşcdilcr. 1 nunu Galat;ısarayla Taksim stadında ya- radyosu ayar edilmiştir. Herkes gelebilir. 
Oyuna Doğu muhteliti hakim o1nu. Doğu 1 pacaktır. 
tnuhteliti mütemadiyen hücumda, fakat 1 İlk anlarda oldukça bozuk oynadığı Safra köyünde bir kavga 
rı.etice değişmeden birinci devre Be- halde oyun sonlarına doğru gittikçe açı- Evvelki gün Safraköyünde Mustafa 
şıktaşlılarm attıkları üç gole Doğulula- Jan Doğu muhteliti bugünkü maçı daha oğlu Murad ile, arkadaşı İbrahim ara-
rın yaptığı bir. g~lle nihayetlendi. rahat .?~~nayıp kaz:ınmak içi~ elinden ge- '1

1 
sınd~ bir kavga çı~ış, neticede Mu -

İkincı haftaym.. len bulun kuvvetı sarfetmege çalışacak- rad Ibrahimi muhtelıf yerlerinden bı· 
Doğu nıuhtelitinin akınile ba~Jadı. O- tır. 1 çakla ağır surette yaralamıştır. Yara-

yunun. beşinci dakikasında Beşiktaş orta Henüz toplu bir halde hazırlık yapma- lı İstanbula ııaklec:{ilerek, Cerrahpaşa 
~~~a~ımi Hakkıdan aldığı bir pası Hüs- mış olan Galatasaray da dün Beşiktaşm hastanesine kaldırılmıştır. Suçlu yaka
~~ .~stımal e~erek takımın dördüncü go- mağlfıb ettiği bu takımı ben de kolayca lanmış, tahkikata devam cdiımketedir. 
lunu kaydetti, bu gole Doğu muhteliti yenebilirim, zehabına kapıhrsa cidden ·-·----·-·--... -·--·r- " ·
ofsayd diye itiraz etmek istedi, fakat ha- büyük bir hata işlemiş olacaktır. tifade eden Yaşar ayni saniyede ı:-ı:ılto ile 1 

kem tarafından dinlenmedi. Oyun tec.ıübel~ri noksan, fakat sür'at, yere gömerek tuşla galib g~ldi ve çok
1 

İki dakika sonra sağdan ortalanan to- cesaret ve çeviklikleri r.idden fazla olan alkışlandı. 
pa çıkış yapan Doğu muhteHti kalecisi bu takım hiç te ihmal edilir bir kuvvet 66 kiloda Yusuf Yunanlı Polihraııyosu 
topu yakalıyamadı. Top gerisine düştü. değildir. kanad yaparak tuşla 14 dakikada yendi. 
Eşrefin önüne müsaid hir vaziyette gelen Bugünkü oyun bu bakımdan merakla 72 kiloda Yugoslav Fiser Yunanh Mar-
topu Eşref bafü bir dokurıuşla beşinci beklenmektedir. koya sayı ile galib geleli. 79 kiloda çok 

- ·-~ ... -........ • .._..._ __ "" hakim güreşen Mersinli Ahmed ı3 daki-

Ba l kan gQreşleri ;:id~. Yunanıı Kampakise tuşla gaiib 

87 kiloda Mustafa ile Yugosfav Met-

D U •• n g u·· r e ş ç ı· 1 e r ı· m ı· z zer'in karşılaşması güreşlerin en zavklisi 
oldu. Güreşe başlanalı 1 dakika altı sani-
ye olmuştu ki Mustafa çift saltoya düşü-

4 maçı da kazandılar ;~;:::·:ı~~~ituşlayendiveBalkanşam-
Ağırda Vesic (Yugoslav) Çard."s (Yu

nan) ı 6 dakikada tuşla yendı. İk;nci top
lantısını yapan Balkan güreş kongresin· 
de Yunan murahhası müsabakaiara işti
rak etmiyen Bulgaristan, Roma!lya fede
radyonları hakkında cezai tedbirier alın
masını teklif etti. Sebebinin sorulmasına 
karar verildi. 

İzmir, 18 (Hususi) - Beşinci B<ılkan 
güreş şampiyonası bugün dünden daha 
zevkli, heyecanlı cereyan etmiştir. Eki-

bimiz dört oyunda dört galebe temin et
miştir. Güreşlerin üçü tuşla, biri sayı he
sabiledir. 

Mersinli Ahmed ve büyük Mustafa 
Balkan şampiyonu olmuşlardır. Diğerleri 

yarın gür~eriiıi tamamlıyacakt.ır Gll-. 
llÜD . ilk möaabakasmı )'apal\ ·KPNn 20 

dakikada hükmen galib geldi. Rakibi 
Mogolyad (Yugoslav) dı. 

61 kiloda Yaşar kuvvetli rakibi Filips 
(Yunan) ı daha dördüncü ciakikad<ı tuşa 

düşürmüşse de rakibinin favu1ünü daha 
evvel işaret eden hakem oyuna devam 
kararını verdi. Kongre 938 Balkan güreşlerinin Ati
Yaşar 13 üncü dakikada rakibıni ikinci nada yapıln:.asına Balkan matbuatının 

tuşa düşü.rqü. Fakat hakem ·göremedi. koJil§U meınlekeUer spor· hareketlerine 
:Aıta-pt;µt :mJpal. .atııf daktllu\nth•· il-~ venneaµii 'Jr#lr~tiicb. · . 

Sayfa 1 

Hollyvood'da parlayan 
yeni bir Norveçli yıldız 

__,, 

Güzel Sigrid şimdi Gary Cooperle yapacağı filmde 
kendisini 144 defa öpecektir 

Bu sene parlıyan 

sinema yıldızları a
rasında Sigrid Gurie 
isminde güzel bir 
Norveçli kız da var• 
dır. 

Sigrid Gurie N or• 
veçte Oslo şehrinde 

doğmuştur. İyi bir a
ileye mensubdur. 
Yüksek tahsil gör· 
müştür. Dört lisana 
vakıftır. Henüz altı 
yaşında iken artist 
olmak arzusunu bes
liyordu. Fakat ailesj 
onu bu yola sevkey· 
lemek istememiştir. 

~ihayet kızın arzu· 
suna inkıyad eyle. 
mek mecburiyetinde 
kalan babası ona mü
zaheret ettı. Brüksel. 
de tiyatro mektebin

de tahsil ettikten son
ra Norveçe avdetle 
orada cKral kalbi> 
adında bir piyeste 
büyük rolü aldı. Ti
yatroda oyununu te
maşa eden M. G. M. 
müessesesi mümessi· 
li Sigridi, çok be· 
ğendiğinden derhal 
onu angaje et
ti. Halen Hollywood· 
da bulunmaktadır. 

Metro Goldvyn Ma 
yer müessesesi Sig
rid Gurie'ye yeniden 
büyük bir filmde baş Yeni Norveçli Sigrid Gurie 

rolü vermiştir. Pek yakında mef}ıur ıan 'atkar Gary Cooper'in çevirecek olduğu 
cMarko Polo'nun sergüzeştleri• adındaki tarihi filmde baş kadın rolünü yapa
caktır. Bu filmde Gary Cooper'i 144 defa öpecektir! 

HQ/fanın filmlerinden 

Jea:n Gabin ve Mireille .ıramn Cezair batakhane~rl filminde 

Bu hafta İpek sinemasınde cCezair ba· ı ıırmıştı. Silman onu· zorla bir eve soktu. 
takhaneleri> isminde güzel bir film gös-- Elinden yaral&nmlf olan Pepe, yarası-
terilmektedır. nı sardırmak için eve gelip te Gaby'yi 
Oynıyanlar: Jean Gabin, Mireille Ba· görünce yarasını unutuyor. İşin farkına 

lin, Gabriel Gabrio. varan Silman hemen bir plin hazırlıyor. 
Filmin mevzuu şudur: Pepe'yi Gaby'ya takdim ediyor. Gaby 
Pepe le Moko ismindeki haydud, Ce- haydudu sevmeğe başlıyor. Pepe'yi dai

zair şehrini haraca kesmişti. Zabıta hay- ma takib eden İnes bunu kıskanıyor. 
dudları bir türlü ele geçiremiyordu. Pepe Silman bundan istifade eylemeği dü
Cezairde İnes adında bir kadınla yaşı- şünüyor. Günün birinde Gaby'yı bularak 
yordu. Şehre inemiyen Pepe i§lerini ar- Pepe'nin polis tarafından yakalandığını 
kadaşları: Pierot, Regis, Kal'los•a gör- söylüyor. Halbuki birkaç gündür kızdan 
dürüyordu ve uzun senelerdenberi Pa- haber alamıyan Pepe büyük bır merak 
rise hasret çeken Pepe bu yüzden çok içindedir. 
müteessir bulunuyordu. Her ne bahasına olursa olsun kızı gör-

İşin zorbalıkla başarılamıyacağını an- mek istiyen Pepe Cezaire gitmeği göze 
lıyan polis hileye ~aş vurmağa karar alıyor ve hazırlıklara başlıyor. İnes bu
vermişti. Arapçayı iyi bilen Silınan bu na mani olmak istiyor. Fakat Pepe onu 
işi üzerine almıştı. ~~re seriyor. İnes hiddetlenerek polise 

Bir gece polis gene bir mahalleyi bas- haber vermeğe gidiyor. Gaby'yi otelde 
mıştı. Bu aralık oralarda dolaşan sey- bulamıyan Pepe vapura koşuyor. Tam 
Ya4lar, bire~ tarafa sinmi§lerdi. Gaby is· vapw:a Qiııeçeği. sırada polisler tarafın
~deki genç kız ~eye i. · ~· ~ı. dan yakalanı~ı ! 



. ..,. 
Akdeniz, lngiltere · ile 
Italyanın arasını açtı 

Atatllrlı 

Şehrimizde 
(BcftaTafı ı iad Mlflla44J 

yeti erkim olduju halde saat yirmide 
kalbn hıuusf trenle İstanbula hare-

(811.tnrafı l iad "'1/fadtl) trola devam etmem~k kararlarını Alman ket etmif].erdir. 
-.- Atatürk trene Gezi iatuyonundan .hakkındaki müzeyyel itilifname, İtalyan efkarı umumJyesi pek fena karşılamıştır. 

hariciye nazırı kont Ciano'7a ~ edil- Gazeteler, daha açık .urette 'fikirlerini binnıit. alkıılar arasında uiurlan-
m.iştir. s6Jlemekte ve Frama ile İngiJterenin di- Dllftlr. 

ı Bu anlaşmayı şiddetle tenkid eden 1- ter büyük devletlerin ve bilhassa İtalya· Mebualar 
talyan gazeteleri. bu ifde 1ngU.iz puma· Dlll menafi ve nüfuzunu hesaba katmak· Ankara, 18 (Husus!) - Mecllshı 

1 Tuncelinde son vaziyet 
hakkında Başvekilin 

Mecliste beyanah 
" imar programına muhalefet eden 
bütün engeller ortadan kaldırıldı ,, 

jı olduğunu ve Fransa, İngiltere ne Sov- ama bahri hegemonya tesis etmek arzu. fevkalide toplantısında bulunmak tı-
yetler birleşerek Akdeııizde bir konan- sunda olduklarını yazmaktadırlar. zere tehrimize gelen mebusların hep- Alınan netice Cumhuriyet idaresinin ku'VfJetli o/dutu 
nnılık tye!!~!:.-::ı!ı:n• getirmif oldukla- si tarih kongresinde bulunmak üzere kadar (:eçkatli o/dutunu da göstermiştir. isyana iştirak 

---•u• E•rar perde•I bu aJqam yirmiyi yirmi geçe kalkan ,. ıı k l d 8'"'9 l ı_ı 
Roma liyall mebafiHntn buatfne r>- hususi bir trenle 1stanbula hareket edenlerden 265 i ma ta üştü, ~ u tes im oıau 

re, Akdeniz anJapn•smdan ... inli- Kallııgor aıu? etmlflerdir. Ankara, 18 - Başvetil ismet mönü kııJalar ve karakollar, mektebler, hilkA-
liz - İtalyan münuebata tekrar &erllll (a.,t.Nfı ı tad aayfmda) Mecliste, Akdeniz an1af1N111 hakkındaki met konaklarile memlekeün en ınaınul 
bir safhaya girmiştir. llbydane omuz silkerek böyle saçma a1 l Ç Jı Jı dil nutkundan smıra Tuncelindeki vaziyet ve en ziyade İf içinde bulunan bir muhl-. 
Akdenizde 26 .fna;Jis laarh -- *1ere cnab Yermeie bile lüzum olma- ırıBrlJŞB 'B ma n hakkında IU mühim nutku söylemiftir. tinin manzarumı görmekle size, h. 

düa dJlmı söylüyor; Franeoya sorulsa, o da Yugoılavgaga _ Bu toplantıdan istifade ederek bü- mize zevk verse gerektir (alk1flar). 
Lond.ra 18 (Hususi) - Am.irallıt dai- bunu ya RU1Jaya, yab11t Valancia hüldl- H.areJıet etti yük Meclise dahili bir mesele hakkında Arkadaşlar, mukavemet vazıyeıfni bet" 

resinden bildirildiğine &6re, 20 torpido metine atfediyor. HalAea, türlü türlü fa. da maruzatta bulunmak için izin isterim. taraf ettikten sonra, halkın refah ve ser-
muhribi ve ikisi deniultı gemill olmak raziyeler, idcJiılar uumda tarihin mü- (Bcıftarcıfı 1 itl.ei •l/faia) Arkada§lar, faydalı faaliyetinize fasıla bestisi için takip edilen proğrama devadl 
Ozere 28 İngiliz barb llllÜll Akdenir,e him bir bldi111i - biç olmam ıimdilik - refakatinde Harp Akademisi muallim- verdiliniz zaman size Tuncelindeki va- ediyoruz. 
hareket etmiştir. üten bir perde a1tmda kalıyC1r. Şimdi }erinden Albay İu.et, Yarbay Cevdet, ziyetln bir bnl&pnı yapmlftım. O günkü Bu vaziyeti size arzederken yazın ~ 

Önmnüzdeld hafta içinde bunlana :Ak- yent bir f.aru1,e daha meydana çıktı. Bu Milll Müdafaa V ekileti Hava Müste • vaziyeU tafaileıı arzetmiftlm. Şimdi size §lDdanberi devam eden faalıyette kagt" 
öenize muvasalatınd8a mnra, brako1 da M,m kmfenmmda Matin gazetestni pn Yarbay Şefik olduğu halde dün ak Tuncellndeld vaziyetin bugünkü halini nıJması mümk11n olmıyan insan rayı.ata
nzifeshıi görecek olan İııgiliz rn"eri- tem1i1 eden Stephane Lamamıe - Stefan pm saat 20 de Adatepe muhribile arzetmek isterim. nın da neden ibaret olduğunu oJdutu V 
Din adedi 52 ye baJi1 olacaktır. Lama • m ortaya .atllı bir faraziyedir. 1w'eket eCmiflentir. Marepl l'evzi Çak Cumhuriyetin imar ve lllah programı- bi söylemek isterim. Dün akpma tadil: 

ltal,..Jar Libyap .... Ba maruf amharrlr, Byoncla bahman mak, Haydarpaşa önlerinda bulunan na muhalefet eden, nilfaslan az olmakla yani 17 eylQle kadar Dersim harekltmıa 
söadm,-lar blJlk bahrlJ'8 mftWwmılannm ifade.. Adatepeye motörle geçerken ukeri me beraber altı qlrettir. Buıün bu altı aş\· bqından itibaren verilen zayiat tudur: 

Londra 18 (HUIUll) - Akdecıls ~ lertne atf.m, Akdentm.Jd gemtnin veya rasimle teşyi edilmiştir. retteıı müşevvik ve sergerde ne kadar Subay, bir fehit, dört yaralı. 
mumdan fena halde Dldenmit alan 1- aemtJerin bedıangl bir ~ devlete Adate Yu la anm S lit lima- adamlar varsa bunlar reislerile beraber Br, 28 şelıid, "6 yaralı, 
.talyanlar, her ihtimale brp ..... bu- ... bir gemi olamıyacalım soylüyor. Da- nma gitmektedirpe, ~ ı:: 1 r:vn Çak- faaliyet imkAnmdan tamamen mahruın Bekçi, bir ıeJıid, bir yaralı. 
lunmat ilzere İtalyan Afrikuma m6him ha clolnuu. bu miltebumslar ODa bunu . · . reşat da bırakılmışlardır (alkışlar) . Altı aşfretten Arkadaşlar cumhuriyet kanuolaruıdl 
takviye kuvvetleri g&ıdermekted;rler. uJib olarak .ayıemlf)er ve chiçbir dev- mak ve refabt~ zeva ora n ma- birinin reisleri imha edilmiş ve diğerle- hükümlerini yerine getirmek içm asil 

3000 subayın Libyaya hareket eıttlf ft Jet kendi bahriyeliM mensub bir de- nevra~ yap~cagı Zagreb mıntaka- rinin reislerinin hepsi yakalanmış. ada- canlannı severek bu vatan uğrunda feda 
birkaç güne kadar iki gemi dolu• ate- nialtı gemisini böJ1e bir korsaıılıla sev- sına gıdeceklerdir. Mareşal ay sonunda lete teslim edilmiştir. eden subay ve er bütün vatan evlldları»I 
rin de ~ola ... lr .. ca""" L-L-- aJ.ı............ L....a--z. 0 1- 0 1 ... "- her"'""~ bar dev- dönecektir. huzurunuzda hürmetle yidcdlyor1.1m. B1I 

,,, ~AAA 6A u.ausr .__,... ~ ... ..., -. ....,.... Tuncelinde isyan ve ıslahat an'anesi, tir 
... __ _._ let tarafın.1- kadro harici edn-; .. bb' .ut.- h t la d vı vazifeyi ifa etmek için bütün kudre 
a , 77.._. umll ~ d bl Jı Dersimin büLı.uı a ıra n, ag an. tepe-

Londr:a 18 (A.A.) -
A'L...1-:-..1-1..! •- __ ; 0Iab=1=-- d .. -ıı.1...1no. 16 11•1ın a r l'OCU kım 1 .. b"" rini aşkla sarfeden cumhuriyet ord~ 
A&Uellıı.c,,.c&ı ı.n- .~ UM"• ~--· ~ lerile bir ta aşı maz, geçumez ve u nun ve cumhuriyet jandarmasm:n, ~ 

gUiz hava kuvvetlerini tabiye edecek Şu halde, mesell, ıtatalonya anarşist- Baba•ını IJldiJrdiJ tün isyanlara mesned olan yııvalarm ve mandanlarına, subay ve erlerine takdil 
olan beş deniz tayyaresinden mürelieb lerl, dünyayı birbirine düşürmek için el- (Bqtarafı ı tlCi 1t1yfada) istinad noktalarının hikiyelerinden iba- ve şükranlarımızı ifade ettiğim zamtJt 
birinci grup, bu sabah Jıılaltaya .miitevec- lerine böyle bir gemt geçirip ötekine be- adam, efil Bn. Nazlıyı geçimsizlik yüzün- rettir. Orada Kutuderesi, Kalan deresi. B. M. Meclisinin asil hilslyatını ifade d' 
cihen havalanllll§tır. rikine saldırmaya nl'Çiıı teşebbüs etmif den fena halde dövmiiftür. Dojik babadağı ve saire gibi isimler var- miş olduğuma eminim (bravo sealeri, p. 

Bir L-!t!_ m-L2ibme· L_L_ obnuuılar? Matin bapnuharnri bu fikre dır ki, sadece bu isimlerin telaffuzu ve k•alar). 
uqpuz uan uuuma Baya Nazlıyı ba feci vaziyette gören ~ 

Londra 18 (A.A.) _Dün GiJOD. -ı.ı .. _ şiddetle kanidir. Katalonyada kuvvetli eskiden birçok seferlerin bunlardan biri Arkadaqlar, bütün bu hareket cmasıll" 
nnd b ta 111...--ı- ~İn- btr .. _1 .. naıa Ahib olan 'ft kapı.taliste ol- oğlu Osman, hAmil bulunduju bıçakla etrafında kördüğüm" olup kaldı~ım, ba- ır 

a ır yyare, 1: ~- adındaki .....,_.. üvey babası olan Cavid sol memesi al- J5 da isyana iştirak eden, iğfal edilmif _. 
giliz torp·do muhribi yakınına altı .»-. .. dulu kadar komüniste de düşmu bulu- husus, isyan edenlerin bunlardan biri vallılarda vulrubulan zayiatı olduğu gibi 
bomba ttıktan Gi 915

..... • .... -ı.+1.-..:... ellerin bu tarzda bir tından •lır surette yarlamıp. Yaralı içinde sığınarak aşılmaz bir melce balin-
a sonra ·jana dotru ait- nan --...-~Aü, e bir saat IOJll"a hayata gözlerini yummuı- size söyliyeceğim: 

miştir. gemi geçirip Avrupayı birbirine düşür- de maksadlarma muvaffak olduğunu ifa- İsyana iştirak edenlerden 265 maktUI 
Telefat ve hasarat yoktur. mele te,ebbil.I etmelerl fikri Stephane tur. de ederdi. vardır. 20 yaralı ve 27 yakalanmJI ve~ 

La , _ .... _L,M L. .a-A- u Genç lratll 11 yapndadır. BL K•zlı•m Cumh ·v..t- ordusu - zab tası bu hA B" &-1-!L UAmle a I'- MlllM W pe .. uua.,,. geaa- unJ"• """ ı ' • Sademe esnasında 849 kişi teslim Olm1JI" 
ır 1GK&au Bilh Pariste patlıyan bomba' - ilk koca•ndan dünyaya gelmi§tir. Katil dise esnasında ~aptıgıv takiblerde hurafe L.:1.-. Londra 18 (AA.) Comet • yar. asa .ır ~· tur. Bunların içinde mücrim olan, ~ 

İngiliz muhr·b· .1 G-l . .,..ki rm da bmılara atfedilmekte oiduğu bir yaka1anm1fhr. ifade.inde, annesine kar- olarak zihinlerde yerlegen ne kaiar uçu- rek fenalık yapmlf olan ve birçok zaval-
• • 

1 1 ı e onU1 ta)'JU9 lllDi- zammıda, muharririn fikrinin bu farazi- 11 yapalan cmavarca taarruzlara IClll ftl'- rum halinde dere ve ne kadar çıkılmaz 
amın Malta açıklarında torpil tamımu- . . lılann zararına sebeb vermif olanlar v~ 
na uğraq ld ğu haberi kat'ı yeye kolaylıkla atıvwmesmı biz de ta- met içia bunu yaptılını IÖJ)emiftir. dal nna hepsini Ankara sok.aklan gibi dır. Fakat bu çalışkan ve ·stiaadb Türk 
telaib edilm~~ mntte Wl bulu.ruz. Rekiht böyJe midir, delil baştanbqa geçmişlerdir (Alk!llar). halkının en çok kısmı, feladcılarm. bu fe-

ltaly I · lllidirf Buna MJ=eie bDkln yoktur. An- ancak ıtat.Jonyadüi lı1r aurtlll ll1IPU ~cnıtın götilnn or~u, jcı~nna Mfer- na bqlann zulmünden zarar ıörmiiflel'" 
aıı Tapar annm ICaradmiz cak, Matin bapnuharririni bu fikre sev· olabilir. Zeriıı.ia ve onh&dan bir neferın ayak ba.s- dir. Bilerek bilmiyerek, muhalefet yolal-

aef•lwi ırme.ı bir .mp de Almanlama Leipzig Ba fikir pek yabana atılır bir fikir de-~ 1Jef', itamediği dere ve çıktnadığl na sapıp kanunun şiddetli tedibatına ına-
Roma 11 (AA) - İtal7Q clenla bm- btri&&öriiidba utradllı taarruzdur. liJdir. Ancak, uuıbı»aJrtır Katin ~ tepe yoktur (bravo sqleri, alkı§lar). ruz kalmış olarak hayatlan:u kaybeder 

~yalanna Karadmize olan .,_Jerinl l'ranco ftJ& 1taf7a, haydi lspu.yot, Rus mubarrlrlni bu fildrlere aevteden baflı- Cumhuriyetin ıslaht ve imar progra- ler hakkında da B. M. Meclisinin teessilS"' 
tati~==lerl i~ ta!!::! ftriJmit oJıda. w,a tnıiHz IP'"flline hiieum. etmif, fa- ca bir lmll de Framada, sermay~arlılm mına muhalefet eden bütün engel!er or- lerini ve bunun diğer vatandqlara i~ 
~ teeyyüd e_iftir. kat, lıir Alman gemiline hücum eder mi? l:ııekçililfnl yapan bb' gazetede sosyali8t- tadan kaldırılımf ve program bir an fa- olması temennilerini ifade ediyorum, zan-

Alme-lar ne dilticitodıir? ş. Mide, ı.. deniuMı l'!IDisl. bnsbütün lere ve anaqistlen karp, iRi vesile ile, sıla vermeksiziıı ilerletilmekte putun- nediyorum. 
Beı:lint~- (Hana): 1'rann ile t.co- '-lb, bir lanvete menm.tb bulunmak güzel bir hücum ft propaganda zemini muştur. Arkadaşlar, hakikati Türk milletine ol-

tereniıı ...-uya ahillerinde balat ..._ llmnmr. Ba da, Matla mubarrfrine göre bulmut olmasıdır. Bugün orada yapılmakta olan yollar, duğu gibi söylerken bulunduğu gibi, bS 

• Sem Pmta • - ec1eW tefrib. : 38 duğu yere ~ığamı,m; sığdığı yerde du- Demek doğru işitmişim.. demek Maz
raınıyordu. lum sahiden benimle evlenmek istiyor

Bir müddet sustu, sonra kemali cid- muş ... Bunu anlamama rağmen yıldı-
dtyetle ~e döndü: rımla vurulmuş gibi olduğum yerde 

- Kızınız Sevimi oğlum Mazluma is- kalakaldım. Bereket versin annem ça-
tiyorum, dedi!.. bucak kendine geldı, gülüm edi: 

Bu sözler, derin bir sessizlikte çın- - Ne mutlu bana, dedi, her zaman 
ladı. Mazlum gibi bir damadım olsun diye 

y SELAMI IZZEt Annem öyle şaşırmıştı ki, açık ka- dua ederdim. Sevimi Mazluma vermek 
Ablam omuz s lkti: lünkü, h= tajdan . lan ağzını kapayıp bir türlü söz söyle- benim için büyük nimettir. Oğlunun 
- Sen zaten beni hiç bir DIDllll an- dejild. pn b8§ka bırşey yemiyordu. Bana gelince, gayet basitti, değerini takdir edenlerdenim... Ne 

lamadın ... .Her neyse, bugün ba7atmu dl. * anlıyamamıştım, teyzemin ne demek mutlu bana, ne mutlu bize; kızım da 
Jmiden yapacak olsam, ber halde..... istediğini kavrıyamamıştım. Muhak- benim fikrimdedir her halde ,buna e-
b türlu davranırdmı. Akpm odamc:llJ aıturmuf okuyordum. kak teyzemin söylediğini yanlış işit- min olduğum için ne mutlu bize diyo-

Devam edecektı, Baki göründü. Mi- ltapl ~ "?&em geldi_: mifiim, kulaklarıma, onmı söylediğın- rum. .. _ .. 
safirler ~ gıeçinnelinl rica . - .~vım. ~ıraz annenın odasına ge- den bqka bir şey çarpmlftl. Tey- Teyzem kalbini tuttu, elini sag gog-
llUi. Gönül kalktı: lir mısın, dedi. zem : süne götürdü, avucunu basurdı: 

- M1iMadeaizıe... Ve fazla bir fq söylemeden çıktL - Hava çok güzel, haydi çıkıp ge- - Ödümü patlattınız, dedi, öyle bir 
Birkaç dalrjg Mulmnla gıme ı.p- ~emin .od~a ~ttim··: Teyzemin 28lim! susuş ~unuz ki yüreğim ağzıma gel

p kaldık. •. Ben biıaz m birdenbire 1>:'1ı~e bir acaıblik olduğunu odama Demiş olacaktı. Yahud da buna ben- di, kalbım duracak sandım 
blktam: ~ği zaman ~tım. Annem. d~ zer bir §eY söylemişti de, ben yanlış t- Sonra bana döndü: 

- Allah rahatbk versin ben gidiyo- bıraz t1:111af~L .. o da hır feyler sezmıştı, şitmiştim. Her halde teyzem benim ku- - Ya sen? .. Sen bir şey söylemiyor-
rwn,_ u!kum geldi! dedim teyzem.ı.n bu~~ başındaydı ... An- Iaklanma gelen şey'Jeri söylememişti, sun? .. Asıl söz senin. 
E~ uzattım, tuttu, bırakma. m:me tek kelıme soylemek fırsatı \Ter- söyliyemezdi. Söylemesine imkAn yok- Yerimden fırlamam, boynuna sanl-
.B~r an, yen bazı şeyler söyl~k, mıyor, nefes almadan .konuşuyordu: tu... maın, benim davamı müdafaa ettiği ve 

~ını d~ecek sandım. Gözleri gözle- - Sevım, Sevimciğim, neler olduğu- Bizim sessiz, afallamış, sersemlemiş kazandığı iç~ onu takW: ve 1.ak~s _et
rımde:di· Dudak ~ kımıldadı ..• Pa - nu, neler olacağını bir bilsen .. çok mes- duruşumuzu görünce hiddetlenir gibi, mem ~lzemdi ... Bunları ~ylemedı, soy
lca! b ra~ :weı soylemek ıçın hazırla- udum yavrum ... Esasen çoktanberi bu- öfkelenir gibi, küser gibi oldu: , lemıyordu. ~· ben bil.zyor,_ anlıyor-
öı ozu oylemed : nu beki yordmn... Gel kızım, gel ca- - Allah Allah, dedi, nutkunuz mu dum. Bu ızdivaç onun sayesınde olu-

- B n de "dıyorum Sevim, dedi nmı, şo e yakın, daha yakın gel... Be- tutuldu? Çenelenniz mi kısıldı? Dünya yordu. Eğer o benim duygularımı anla-
- D ha erk n, n kalab lirsin. ni öp, ben de seni öpeyim, şöyle yanı- başınıza mı yıkıldı?. Bense size müjde ma~ ve. oğluna anlatmam~ olsaydı, 
- Hayı~, yaı:n sabah hastaneye, mu- ma otur ... Düşün bir kere .... \ma oyle vereceğim s~ Yoksa ben mi bugun gelıp ~: .. 

ayeneye gıdece ım. Arada bu, yaralan- hazin hazın bakma ..• İyi b"r haber ve- damdan düşer gibi konuştum?. Yoksa - Kızını oğluma istiyorum! diye
dı w m yerde bir ağn duyuyorum... O- ~· · · . Bilhassa sana... Evet evet, oğlumu damad etmek haysiyetine mi mezdi. . . 

1 nun ·ç n gideyim. sana ıyı bır haberim var. dokunuyor? Kız, oğlumu koca olarak Sevincımden hıç~ saa~~ 
- Öyleyse annelerimizi bulayım. Annemle ben ajzumz açık bekliyor- kabul etmek izzeti nefsihi mi kırar?. haykırarak omm ellerini opmeliydim, 
Ablamın benim yanımda komışmt11 duk ... ömrümde teyr.emi bu derece Anlıyamadım, anhyamıyacaiJJn. anh- bun\l yapmam aerekti. 

elmasından utanıyordu. Çünkü Glnü- be,.ec:anh, acJtkan ~Otur- yamıyorum veaeJAınf {ArU. _., 

kadar uzun süren ve cumhuriyet kanUD" 
larmı behemehal yürütmek için gösteri
len azim, şiddet karşısında bile zaytatdl 
binnetice hafif olmasına dikkatinizi cel· 
betmek isterim. Silihlar çok müessir ve 
silahları kullanmak için h çbır tereddild 
olmadıgı halde isyan edenlere karşı w 
1filı kullanan ordu heyetleri ve cumhuri
yet jandarması bir hayatı kurtarmak içta 
ve korumak için ve içtinabı kabı! oJan bit 
zaran ıka etmemek için son denace şef
katle, kuvvet içinde mündemiç olan pf
katledir ki, zayiat böyle mahdud sahaya 
inhisar etmi§tlr. 

B. M. Meclisinin memnun ola • 
cağına eminim İsyana iştirak eden A
pret reislerinin hepsi mahkemeye ve • 
rilmişlerdir. Ummnl, tabii olan adliye 
mahkem$e verilmişlerdi:r. Bun!d 
hildiınlenn vereceji hükümlere göre, 
Cumhuriyet bnunlannın kendileri i
çin işaret ettikleri hükümleri, hikim· 
lerin ağızlarından işiteceklerdir. 

Cmnhuriyet idarelinln kavveti 
Arkadaşlar, Cumhurıyet kanmıla • 

nnın ancak refahı, umranı, iyi geçin
meyi hedef tutan hükümlerini yürüt
mek içm çetin şartlar içmde alman 
müsbet netıcelere ermek için Cumhu· 
riyet ıdaresınin kuvvetlı olduğu ka • 
dar şefkatli ve adaletli olduğunu gös • 
termek it barire Tunceli hadisesi en soıı 
ve en mukni bir II\isal olmuştur. - Şid 
detli alkışlar bravo sesleri -. 

Başvekilin nutkunu müteak:Ip reil 
Abdülhalik Renda yapılan tasıı1f ne .. 
ticesini bildirdikten sonra meclis itdft-

ci tep;nin bhinci gQni1 :;k i -.... tcti'n··· nibaJS • 
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Son Postanm tefrikası: 44 -
Denitlerin Makyaveıf{ 

Kaptan u um~ 

Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Si ak mıntakasının komiseri lngiliz dostu imiş. İngilizlerin 
vadettikleri para mükafatı bay 

komiserin ağzının suyunu akıtmıştı 
beni tutana 

Holandalı komiserin bu candan tek- cek ısırdı. Hemen gidip c:Siab daki 
lifi beni mütehassis etmişti. Yolda~lar- devlet doktorunu görmekliğim icab e-
la hemen müzakereye başhd'.k. diyor! 
Arkadaşlardan bir kısmı, başta Heer Sabahleyin «Siak> a vasıl olduk ve 

cDiehn» bulunduğu halde, cPadang» a hemen bir takım müşkülatla karşılaş
denizden gitmek suretile yeni bir ma- tık. 
ceraya atılmak istemediklerini söylü- O mıntakanın komiseri İngiliz dostu 
yorlardı. Onların kanaatine göre deniz bir adammış ve bizim Singapurdan 
tarikini ihtiyar edecek olursak yüzde kaçmış Alınanlar olduğumuzu anlayın
yüz İngilizler bizi tekrar yakalıyacak- ca bizi m.ıntakasında alıkoymak istedi. 
lardı. Bundan maada cJohan» ı ırmakta Hiç şüphe yok ki İngilizlerin beni tu
gelirken sıtma yakalamıştı. Binaena- tana vaad ettikleri para mükMatı bay 
leyh gerek kendisi, gerekse biz bulun- komiserin ağzının sularını akıtıyordu. 
duğumuz mevkide kalıp hiç olmazsa Mayn heer Filet'in canı, işlerin aldığı 
birkaç gün dinlenmeli idik. şekilden, son derecede sıkıldı ve: 

Bana gelince, ben Almanyaya dönüp - Ben, dedi, kendi mıntakamda bu
tekrar dövüşe iştirak için bütün dün- lunmadığundan Size . burada müessir 
yayı katetmek mecburiyetio.de 15ulu- bir yardımda bulunamam. Sizin için 
nuyordum ve benim için en kısa yol, en yapılacak yegane şey Tratahula'ya ne 
mükemmeli idi, hatta bu kısc.. yol en yapıp yapmak, bir an evvel varmaktır. 
tehlikelisi bile olsa. Bundan başka, ko· Orada kendinizi tahtı emniyette göre-
1ayca tahmin edebileceğiniz gibi, ağır bilirsiniz. 
gövdemi cSomatra> nın balta yüzü Tratahula ırmağın daha yukarısında 
görmemiş kesif ormanlarında süı·ükle- bir kasaba idi. Bu suret!~ •Padang» a 
mek hiç işime gelmiyordu. Müzakere- gemi ile gitmek projemiz daha ilk a
lerden sonra ben kat'i kararımı verdim dımda suya düşmüş oluyordu. 

~ * - Ben, dedim, Mayn hee.r Filet ile Polis şefi siyahi bir Malezyalı idi. 

Öğleden sonra saat dörde doğru na
zarı dikkati celbetmeden şehirden ya· 
ya olarak çıktık ve cTratahtıla> yolu
nu tuttuk. Herkesin geçtiği yollan ta
kib etmek işimize gelmezdi. Biz de he
men ormanlığa daldık. Bu mebzul ve 
bereketli yeşillik ortasında kendimize 
yol açmak bir hayli müşkül oldu. Yo
lumuzu kaybetmemek için ırmaktan 
aynlmak da işimize gelmediğinden ka
ranlığın basmasını beklemek ve karan
lık olunca ırmak boyunca ilerlemek i
cab etti. 

Bu suretle cTratahula> ya kadar o
lan yarım millik mesafeti tamam altı 

saatte katettik. Kasabaya geldiğ.imii 
zaman saat gecenin onu olmuştu. Ka
sabada hiç bir Avrupalı yoktu. Sabaha 
kadar bu kasabada rahat ettik. 

Hemen yola çıkmak bizim için im
kansızdı. Çünkü ormanda yol almak i
çin çok yorulmuş, pek bitldn bir hale 
gelmiştik. Bu itibarla dinlenrr.ekliğimiz 
icab ediyordu. 

(ATkası varJ 

anlaşıp deniz tarikini tercih edeceğim ... Meğer berilin yüzü kadar kalbi de ka
«Diehn> son bir gayrette bulundu: ra im.iş. Ben, her nedense daima Ma- , 
- Lauterbah, dedi, siz şayed bu a- lezyalıla~a itimad etmiş, onlara inan

damla yola çıkacak olursanız İngilizle- mışrmdır. Binaenaleyh o adama da i
rin eline düşecek, yeniden esir olacak- timad ederek kendisine içinde bulun
sınız. Bu sözlerimi bir tarafa yazınız. duğumuz müşkül vaziyeti anlatmış, 

BRIY ANTIN PERTEV 

- Adam sen de, cevabını verdim, kaçmamız !için Hlze yardım etmes:ini 
Mayn heeı· Filet bana çok namuslu ve rica etmiştim. Herif bu ricama bizi hap 
sözüne itimad edilebilir bir Holandalı se tıkmak istemekle cevab verdi. Be
tesirini yaptı. Teklifi benim için bir nim zannıma kalırsa bu herif mıntaka 
daha ele geçmez bir fırsattır, binaena- komiserinden bu hususta emir almış Saç tuvaletinizin tın mn-

1 kt him bir malzemesid1r. leyh bu fırsattan istifade edeceğim. o aca ı. 
Schoenberg Jossen Reinhart benim Ben bu işlerle meşgul iken öğle ol- Kepekleri ir.aledeki mu-

görüo::ürnü kab~l ettile; ve bana refakat muştu. Arkadaşlarla bir görüştüm ve vaffaklyeti her bir iddia-
"' b. ı k dik nın fevkindedir. 

edeceklerini söylediler. Biz de Mayn ıran evve sıvışınıya arar ver==·======::::::::::::::::::::::-===:::::::::::::::::::::::::::::::o::::::::::::::::::::::::::= 
heer Filet'in kayığı ile hemen yola çık
tık. Bu, kürekli ve iri bir yerli kayığı 
idi. Altı Malezyalı kayıkta kürek çeki· 
yordu. Birbirimizden ayrılacağtmız sı
rada cPadang» a karadan gitmeğe karar 
vermiş olan diğer arkadaşlaı· bizi teşyi 
için sahile kadar geldiler ve tamam bir
birimizden ayrılırken cDiehri.» dedi ki: 

- Biz yavaş yürümek suretile orma-
nı katedeceğiz ve bu suretle hepimiz ye ,. 
niden «Padang» da birleşmiş .oluruz. 
Allah aşkına Lauterbah gözlerini iyi 
aç!.. Bana öyle geliyor ki sen körü kö
rüne bir tuzağa doğru gidiyorsun, dik-
kat et azizim! .. 
Kayık ırmağı o kadar sür'atle inme· 

ğe başladı ki biraz sonra orman ufukta 
yeşil bir nokta gibi kaldı. «Pulo Mad
ra:ıı da buhar 1ı bir istimbot bizi bekli
yordu ve bu istimbotla üç saatlik bir 
seyahatten sonra cMayn heer Filet» in 
cSelath Pojong» daki ik<\metgahına gel-
dik. \ 

«Selath Pojong» Somatranın şimali 
sarki sahilinde ki.icük bir adadır. Ada-
~ ~ 

da bir nevi nişasta çıkan ekmek ağacı 
çiftliği ve bir değirmeni vardı. 
Bulunduğumuz. yer bizim için çok 

tehlikeli bir yerdi. Zira evvela Singa
purun çok yakınında idi. Her hangi bir 
an bir İngiliz gambotu buraya kadar 
gelip olanı biteni görmek istedi m1 he
sabunız tamam demekti. 

Oh! Oh! .. İşler öyle ilk bakışta zan
nettiğim kadar sade değildi. Sakın 
cDiehn» in orman yolunu 1ıercih etme
si daha makUl bir hattı hareket olma-
sındı? .. 
Aramızda müzakere ettik ve en ma

kUl hattı hareket olmak üzere cSiak» 
şehrine gitmeği kararlaştırdık. Bu .ıe
hir cSomatra» nm diğer büyük bir ır
mağı olan cSiak» nehri üzerinde bu
lunuyordu. 

ile dişleri 
lamanın 

~·. 

• \ ·""' ' • :.' • j ~ 

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen dişleri 
ta. mam, sağlam ve güzel. Her yemeği, 
her meyvayı yiyebiliyor ve midesi mükem-
melen hazmediyor. Çünkü sabah, akşam 
ve her yemekten sonra dişlerini fırçala
mağı itiyad edindiği için midesi ve 

barsakları çok sağlam kalmıştır. 

Ballab, ille ve akıam bar yemekten ıonra 
RADVOLIN , 

' cMayn heer Fileb cidden diplomat 
bir adamdı. Bir istimbotu yürütmek 
paraya tevakkuf eden bir ~eydir. Ken
disi bu masrafın Holanda hükUmetin
den çıkması için bir ç:ıre düşündü, ta
şında ve nihayet gözlerini kırparak: 

- Buldum, buldum! diye bağırdı. 

Parmaklarımdan birisini zehirli bir bö-

Kullanmak ve dişlerinizi hiç olmazsa günde 3 defa fırçalamaj 
suretile siz de bu mazhariyeti kazanabilirsiniz. 

Post'!,, nın Hikayeleri 

ÇlFTE İHANET 
Yazan: Brive Hilaire Çeviren: Nurutlah Ataç 

- Söyliyeceksi:niz, her ıeyi olduğu gibi söyliyece1".siniz .• 

Marcel alnını pencereye dayamıştı. Dı- J nun içindir ki Mar.cel ~endi kendine~ 
şanda yağmur yağıyordu. Pembe sema, cOnlar en çok benı sevıyor. Her şe~ 
sular altında kalan şehre bir kat daha benden görmüş olacaklar, benim huyu< 
bir kasavet manzarası veriyordu. Marcel, mu çekecekler!> diye düşünürdü. 
çocuklar köşe başını dönünceye kadar * 
pencereden ayrılmadı, onlara baktı. Ço- Akşam olmuştu. Marcel kitabını bıra~ 
cuklar, keyifli keyifli yürüyerek uzak - kıp tekrar pencereye gitti. Biraz hiddet, 
Iaşm!§lardı. Üç seneden beri her pazar le: cÇocukları gene alıkoymağa kalkmıi' 
günü olduğu gibi bu pazar da annelerine vaktinde salıvermemiş!> olacak deci\. 
gidiyorlardı. Roger ile Catherine, evin önünde duran 

üç yıl! Boşanma karanndanberi sanki bir otomobilden indiler. Derhal hareke. 
üç asır geçmişti. Marcel kendlni ihtiyar- edip uzaklaşan otomobilin içindekilere' 
Iamış ve yorgun hissediyordu. Halbuki elleri ile puseler gönderiyorlardı. Bira( 
kırkını bitireli daha çok olmamıştı. Chris- sonra neş'eli sesleri koridordan işitildiı 
tiane ise bilakis daha terü · taze bir ka- Marcel dinledi, çocuklardan biri yavaşçı. 
dındı. Marcel onu bir kere yeni kocasile ötekine: .Sakın babama bir şey söyle ~ 
birlikte görmüştü: Sarışın çehresi, ince, me> diyordu. 
zarif vücudu ile hayatını yeni keşfe baş- Marcel, kızını kucaklarken: 
Jıyan bir genç kıza benziyoı·du. Yirmi - Benden saklamağa karar verdiğini~ 
yaşında Marcel'e varmıştı; şi:::ndi o za- ne idi? diye sordu. 
mankinden de daha güzeldi; herhalde Roger hemen atılıp: 
Marcel'e öyle geldi. On sene dağdağasız, - Hiç, hiç, baba, ehemmiyetli bir şey 
bahtiyarca bir hayat sürmüşlerdi; iki de değil, dedi. . 
çocukları olmuştu: Roger ile Catherine. Fakat Marcel işi bu kadarla bırakmadı~ 
Marcel'in kazancı yerinde idi; hiç bir ciddi, adeta tehdit eder bir tavırla: 
şikayetleri yoktu. Christiane'in. o bakış- - Söyliyeceksiniz, dedi, her şeyi ol· 
ları düşünceli, sakin kadının günün bi- duğu gibi söyliyeceksiniz; benden hiç bir 
rinde ihtirasa kapılıp kocasını da, çocuk- şeyi saklamanıza razı değilim. 
larını da unutuvereceği kimln hatırına Çocuklar şaşırıp biribirine bakıştılar, 
gelirdi? Nihayet Roger söyledi: * - Bugün uçtuk, onu gizlemek istiyor· 

Marcel, ocağını yıkmış olan o hadise • duk, merak edersin diye ... 
nin bütün teferrüatını hatırlıyordu. Dost- - Nasıl uçtunuz? 
}arından birinin evinde -verilen bir balo- - Annemle, bir de... şeyle berabef 
ya gitmişlerdi, Christiane orada Andre tayyareye bindik. 
Tremy'ye dikkatle bakmıştı. Andre Catherinc kardeşini dirseği ile dürttü.. 
Tremy oldukça tanınmış bir tayyareci Marcel hiddetlenmişti: 
lakayd bir delikanlı idi. Christiane ona, - Demek orada size böyle bakıyorlar! 
gözlerinde kocasının hiç bir zaman gör- dedi. Annenizin evine gittiğiniz günlel! 
mediği bir eda ile bakıyordu. Marcel demek ölüm tehlikeleri geçiriyorsunuz, 
bunu farkedince içinde müthiş bir eza bir daha gitmenize izin yok ... 
duydu. Halbuki o güne kadar kıskançlık Roger: ı 
nedir, bilmezdi. - Amma da ettin, baba, dedi İnsan 

Bir kaç saat sonra başbaşa kaldıkları tayyareye binince ölüm tehlikesi mi ge-
zaman Christianc'a, Andre Tremy'ye g js. çir.h"miş? Bunlar geçen asırdan kalma:.. 
terdiği alaka iı;in sitem etti. Fakat ka- fikirler. Zaten ben de büyüyünce tayya
dın o kadar hayretle baktı ki Marcel de reci olacağım. 
bu sözü açtığına pişman oldu. Kızkardeşi de tayyareci olmak ist~ .. ' 

Fakat ondan sonra her günkü hayatla- yordu. Marcel: 
rı, Marcel'in o akşamki korkularının boş - Siz hiç beni düşünmüyor musunuz? 

f olmadığını ispat etti. Christiane günden diye sordu. 
güne sinirli, ararsız bir kadrn oluyordu. - Düşünmez olur muyuz, baba? seni 
Bazan büsbütün mahzun duruyor, hazan de çok seviyoruz ama bir çok şeyler var, 
da aşırı bir neş'e gösteriyordu. Nıhayet sen onları bir türlü anlamıyorsun. 
bir akşam, çıldırmış gi'bi bir vaziyette, - Pekala anlıyorum. Siz, sizi bırakıp 
bir başkasını sevdiğini, kendisine hürri- giden ananızı benden çok seviyorsunuz. 
yetinin bahşedilmesini istediğini itiral Marcel daha çok şeyler söylemek isti .. 
etti. Marcel, mücadelenin beyhude oldu- yordu, adeta bir nutka girişecekti. Fa~ 
ğunu, herhalde kendisinin Christiane'a kat çocuklarının sitemle, muahaze ile 
karşı koyamıyacak kadar zayıf olduğunu baktıklarını görünce vazgeçti. Sadece: 
bilirdi. Gene biliyordu ki bu işde en za- - Annenizi müdafaa etmek istemenize 
limce intikam, basit bir hareketten, ka- hak veririm, ne de olsa annenizdir; ama 
dını bir daha çocuklarından mahrum et- onun yanındaki adama nasıl tahammül 
mekten ibaretti. Oğlu ile k.ızıru kendi ya- ediyorsunuz? 
nmda alıkoydu. Roger: 

Onları son derece ihtimamla büyülü- - O da iyi bir adam, dedi. 
yor ve baba muhabbetinin, annenin yok- Catherine daha ileri gitti: 
luğunu da unuttura~Heceğini sanıyordu. - Gayetle kibar bir adam. Sen vna. 

Fakat bu pazar ziyaretleri onun tasav- elbette sevmezsin ama doğrusunu ister .. 
vurlarını altüst etmişti. Roger ile Cathe- sen hiç de scvil.miyecek adam değil... 
rine'in annelerini ellerinden almış olan Marcel kapının yanma çöküvermiş. 
&dama kin bağlıyacaklan için yavaş ya- çocuklarının sözlerini ürpererek, her he
vaş annelerinden de soğuyacaklarını san. cesinde yüreğine bir bıçak batırılıyor -
mıştı. Halbuki çocukların ikisi de sıhhat- muş gibi dinliyordu. 

.-:~--~------~~~------~-. ıeri yerinde, öyıe hisleri üzerinde düşün- Yarmki nushamızda: 
meği henüz öğrenmemiş mahlüklardı. 

Bu vaziyeti çabucak tabii bulmuşlardı; Çamlıg'"' a dog'"' rU 
fakat pazar akşamları eve dönünce o gü
nü nasıl geçirdiklerini babalarına anlat- Yazan: G. Rıklin 

mıyacak kadar dirayet gösterirlerdi. Bu- • _______ R_u_s_ça_d_a_n_çe_Vl_·_re_n_:_H_. _A_ı_az_. 
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SON POSTA 

IRADVOI 
Bugünkü program 

19 Eyliil 1937 Pazar 
İSTANBUL 

Öf le tıeşrlyatı: 
12.30: Plak.la Türlı: muslklsl. 12.50· Hava

dis. 13: Beyoğlu Halkevl gösterlL kolu tara
fından bir temsil. 

&qam neşriyatı: 
18.30: Pllkla dans mmiklsl. 1!.'.30 : Konfe

Osmanlı hükumetinin elleri kolları! sı<alara müracaatle kurmağa çalışacak- ra~s :Seıın: Sırrı Tarca~ <Polonya mil~i mu-
o kadar bag·lı dı ki ancak umumi harb larmı bildirdiler. slkısi ve Şöpen>. 20: Muzey!en ve nr;cnda§-

y . ları tarafından Türk musikısı ve halk şar-
ilan edildikten ve Osmanlı dev- Ermeni komitelerinin Ittihat ve Te- kıları. 20.30: Ömer Rıza tarafından nrabca 

Yazan : Arif Cemil 

itilaf devletlerinin maksadı Ermenilerin milli emellerine 
hizmet değil, Şarki Anadoluyu Rusyaya vermekti 

leti her sahada hürriyete kavuştuktan rakkiye karşı gösterdikleri bu muhale- söylev. 20.45: Bay Muzaffer ve arkad:ışları 
sonra zabıta ve jandarm:ı vasıtasile fete rağmen hükfunet Ermenileri ka- tarafından Türk musiki.si ve halk şarkılnrı, 
yaptığı araştırmalar ve taramalar saye- zanmak siyasetine devam etmekten <saat ftyarı). 21.15: Or~estrn. 22.15: Ajans 

· d E i teşkilatının ne kadar ge- . d d Şa k .1A I . , t ve borsa haberleri. 22.30. PlAkla sololar, ope-
sın e nnen gen urma ı. r vı ayet ermae ta - ra ve operet parçaları. 
ni.ş ve devlet için ne kadar tehlikeli ol- bik edilmek üzere Babıali tarafından ... · · ~· · • · · · · · · · • ····-- ··--· · · · ··
duğunu kavnyabildi. Bu vaziyet karşı- bir ıslahat projesi hazırlandı. Bu ısla- Siz de ba kremden 
sında ~aAşvur~ı~.cak bir çare kalıyordu: hat İngiltere tarafından gönderilecek Ş811118JIDIZ 1 
O teşkıl.atı kokunden kazımak, hem de memurlar vasıtasile tatbik olunacak- K A N z u K 
esaslı hır surette kazımak! tı. Herkes, bütün ecnebiler bu ıslahat-

Taliıt paşa derdi ki: tan sonra artık Ermeni meselesinin ta-
- İster Ermeni meselesi, ister Arna- mamen tasfiye edilmiş ola~ağına kani 

vudluk veya Makedonya meseleleri ol- bulunuyordu. 

sun, bunla.:ı .!aratan hep hari.ci entri- Fakat bütün bu hüsnü niyet hiçbir 
kalar .~e ?uyuk devletler~en ~ır kı~mı- fayda vermedL Islahat için memur 
~ın Türk~yeye ~arşı tatbık ~ttık.lerı za- göndermeyi evvela kabul eden İngilte
lımane sıyasettır. Devletler, o mesele- re sonradan bunu yapmaktan vazgeç
leri, daima gıdalandırarak uzatmağa t· ' H d R b h 1 f t 

lı l d B. f B b Aı· . ı. em e usyanın una mu a e e 
ça şmış ar ır. ır tara tan a ıa ının tı··· · .1 · ·· k ı· B h . . _. . e ıgını ı en surere vazgeç ı. u a-
yapmak ıstedıgı ıslahata manı olmak, k ı·ı k ·ıA tl · · · R ··r . . _ re e ı e şar vı aye enmızı us nu uz 
dıger taraftan ıslahat yapılamadıgın· tak 1 k tan dı- · bat t · . . mm ası o ara ı guıı ıs e mış 
dan dolayı Hırıstıyan unsurlarda basıl ldu 
olan memnuniyetsizliği alevlendirmek 

0 
· 

ve onları isyana ve ayrılmağa teşvik Diğer taraftan ıslahat tatbik edildiği 
etmek, kapitülasyonları suiistimal e- takdirde bütün siyasi emellerinin suya 
derek hükumetin icraatını hükümsüz düşeceğini gören Ermeniler de artık 
bırakmak, ondan sonra da Türk mille- hiç ele avuca sığamaz bir hale geldiler. 
tinin idareci bir millet olmadığını ci- Babıalinin ıslahat projesini hor göre· 
hana ilan etmek bir kısım büyük dev- rek reddettiler ve proje aleyhinde bir 
Jetlerin bize karşı oynadıkları çok feci cereyan husule getirmek i~in birleşti
bir oyundu. ler. Avrupa devletleri tarafından ha-

Balkan muharebesinin acıklı akıbe- zırlanan bir projenin tatbikını istediler. 
tini müteakib Taşnak komitesi gaye- Bu proje büyük devletlerin müştere~c 
sine eriştiğini zannetti. Rusya devleti nezareti altında. tatbik olunacakt!. Er- Botun cilıanda elli senedir daıma Us· 
şarki Anadoluyu işgal edecek ve Türk- meni zengini Bogos Nubar paşanın tun ve eşsiz kalmıştır. 
lere aid araziyi Ennenilere verecek di- riyaseti altında toplanan bir Ermeni KREM BALSAMİN 
ye pmide düştü. Bu ümidini etrafa yay- heyeti, Avrupa payitahtlarmı birer bi
dı. Bu sayede Taşnak komitesine gir- rer dolaşmağa başladı. Bir 1araftan da 
memiş olan Ermeniler varsa onlar da Rusya ile bu hususta müzakere eder
buraya girdiler. Bedava arazi sahibi ol- }erken, diğer taraftan İstanbuldaki Er
mak hülyası bütün tereddüdleri izale meni patriği aynı vazife ile İstanbulda-

etti. ki ecnebi sefirlerile temasa geçti. Ermc-
İş bu kadar ilerledikten sonra Taş- ni patriği Babıalinin gözleri önünde 

nak komitesi eski faaliyetini ele ala- Rus sefirile pazarlığa girişiyordu. 
rak şehirlerde kargaşalıklar çıkarm.a

ğa başladı. Türkler tarafmdan gösteri
(Arkası var) ---······· .. ·········----......... , __ _ 

len soğuk kanlılık sayesinde bu karga- ,,--------------, 
şalıklar hükümsüz kaldı. Bir Doktorun 

Bu muvaffakiyetsizlikler karşısında Gu·· n ıu··k 
Taşnak kızdı. Hırsını Rumelindeki PAZAR 

Türklerden aldı. Bulgar;arla teşriki Notlarından (*) 
mesai ed n Ermeniler meşhur şaki An- ı---------------ı 
tranik'in kumandası altında Edirnede, Nezlenin 
Tekirdağında, Malkarada, Ke~anda ve- Tedavisi 
sair yerlerde Türklere yapmadık me-
zalim bırakmadılar. Bu suretle Erme- Nezlenin tedavi.si iki esas ÜZ'erlne daya-
nilerin Balkan muharebesir.de de vatan nır. Blrl gışayi muhatinln şişini defet. 
düşmanlarına casusluk ve rehberlik melt diğeri mikrobları telef edebilmek

tir. Bu da hastalığın yeni ve eski oldu-
ettiklerini gördük. ğuna göre değişir. Hastalığın başlangı-

Talat paşa meb'usan mecHsinde Er- cında, ki ekseriya şeffaf ve renkslz su 
meni komitelerinin hükumete karşı ta- gibi bir mayUn burundan akması gışa-
k d kl d nın şişmesi, yolun daralıp tıkanarak bu-

m ı • arı üşmanhk tavrını acı acı ha- rundan teneffüsün güçleşmesUe olursa, 
tırlıyarak derdi ki: diğer sebeblerln de 1nzimaruie hasta da 

- Taşnak, Hınçak vesair Ermeni ko- Adeta bir <lltlhabı enfJ lltlhabınn 
mitelerinin unsurlarından mürekkeb müncer olur. Arkaya kadar yayılır ve 
olan Ermeni meb'uslar, devleti Osman- llk görünen renksiz şeffaf mayi yerine 

san, adeta cerahat akmağa başlamasUe 
lılık esası üzerine yeniden kurmak için ı ıı anlaşılır. Bu da stapcycoq•ıe, sterpıto-
İttihat ve Terakki tarafından sarfedilen coqus denilen mikrobların artık gışrıyl 
gayretlere karşı müşkülat çıkarmak muhatıye girmelerinden flerl gelir. Nez-
maksadile meclisteki Rus rneb'uslarla le bu hale geldi mi, burunda ı.-..tırt1.p his-
birleşmiclerdi. Babıalinin, ırki ve kül- solunur, umumi kırgınlı1', bazan da ateş 

"" zuhur ettiği görülür. 
türel şahsiyetlerine tecavüz e!meden ı---------------ı 
devlet dahilindeki bütün unsurlara müş <•> Ba n•tıuı lı:•lp aklayum, J'Üat 
terek bir milli his vermek hususunda- bir alhliDM 1&•.Pmp lı:olleltltTee ,_.... 
k. d b 1 Balun&ı HbUUUllızda ha ıaotlar lllr .,._ 

ı meşru arzusuna en ziya e mu a e- rfbl lm_fadııuaa Y•t'4eblUI'. 

fet eden gene meclisteki Ermeni gru- ----------------' 
pu olmuştur. /"''------------. ....,. 

İttihat ve Terakki muhtelif dini tc- NIJbelcl 

BOyQk bir bilgi ve uzun bir tecrUbe · 
mahsuJU olurak vocuda getirilmiş 

yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nov - York gOzellik enstiUHerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik ınü
kAfatını kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

DiKKAT: 
KREM: BALSA)IİN 

Gtındüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıhadem kremleri olarak 
dört nev'i vardır. 

KREM BALSAMlN 
Ötedenberi tanınmış hususi vazola· 

rında satıldığı gibi son deta sureti 
mahsusada imal ettirdiğimiz gayet 
şık ve beraber taşımıya elveri~li h4!f~ 
sust tUpler derunQnde dahi satılmak
tadır. 

Fiatça daha ehven olduğu kadar 
pek kullanışlı ve zarlf olan : 

KREM BALSAMlN 
TOplerl botun nevilerile tanınmış 

ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağl\zala

rında bulunur. 
İNGİLİZ KA....~ZUK ECZA.."JESİ 

BEYOGLU - IST ANBUL 

Posta 
Yevmi. Slyaal. Havadla ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25, 
İSTANBUL 

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

şekkülleri tamamile Osmanlılık esası- E l -'!'!"!!!I~~~~~=~ 
na bağlıyacağı yerde onla~a müstakil czane er 1 6 3 1 

ABONE FIATLARI 

birer millet imiş gibi muamele etmekle Bu rece nöbetci o-.n eesaneıe.r fWll&r- Sene Ay Ay Ay 

tashihi kabul olmıyan bir hata i~lemiş ~~nbul cihetlndekiter: _Kr_. __ Kr_. __ Kr_._ ~ 

Yapı işleri İlanı 

Nafia Vekaletinclen : 

Eylfıl 19 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Siyasal Bilgiler okulunda yeniden yapı
lacak jimnastikhane, yemekhane ve müteferrik tadilat işleri inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 110.000 liradır. 

2. - Eksiltme 23/9/1937 Perşembe günü saat .15 de Nafia Vekaleti Yapı i§leri 
Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacak
tır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 550 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6750 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ibraz etmesi 
ve yaptığı en büyük işin 70 bin liradan aşağı olmaması lhımdır. 

5. - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mu.ttezfdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3154) (5843) 

1 latanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü Kaymakamlığından: 

Dişi bir keçi yavrusu sahibsiz olarak bulunmuş ve muhafaza altına alınmış 

olduğundan sahibi her kim ise bir hafta zarfında müracaat edip almadığı tak-
dirde usulü dairesinde satılacağı ilan olu nur. (B.) (6307) 

~ 

Temizlik amelesine yapt!rılacak elbiselere lüzumu olan 3125 metre kumaş 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Buna 8750 lira bedel tahmin olunmuş
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 20/9/937 pazartesi 

günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 N. lı kanunda ya
zılı vesika ve 656 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de Da
imi Encümene vermelidirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul olun-
maz. (B.) (5892) 

Bina işleri ilanı. 

Nafıa Vekaletinden·: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat enstitüleri stajyer tale

beleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 37031 lira 95 kuruştur. 
2. - Eksiltme 27/9/1937 Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Yapı işleri 

Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 185 kuruş bedel mukabi

linde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 
4. - Eksiltmeye girebilmek için istek Iilerin 2777 lira 40 kuruş muvakkat te

minat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış inşaat müteahhitliği vesikası ib-

raz etmesi lazımdır. 
5. - İsteklilerin teklif mektublannın ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3248) (6034) -------
1 Kadıköy Vakıflar Dır;ktorlUğü lllnları 1 

Mahallesi Sokağı N o. Cinsi 

Üsküdar Selamiali Bangınbağı 9 M. 
su hazne S. 220 metre Mu. Arsa 

Üsküdar Selamiali Eski su hazinesi 8 Bostan 
Yukarıda yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık art

tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 22/9/937 Çarşamba günü saat 15 dedir. İsteklilerin 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (6066) 

oldu. Ermeni veyahud Rum patrıği sa- Aksarnyda: <Ziya Nuri>. Alemdarda: Ti)RKİTII 1400 75U 400 150 
darete geldiği zaman sadrazam o:ıunla CE§ref Neşet). Beyazıdda: .<Haydar>. sa- YUNANİSTAN 23U 1220 710 270 İstanbul Asliye 4 ncü hukuk mah • 
sanki bir ecnebi devletin sefiri imiş gi- matyada: (Teofllos). Eminönünde: (Sa- llCNEBİ 2700 1400 800 300 kcmesinden: 

Dr. HAF iZ CEMAL 
bi konuşurdu. Kendi tebaasının bir mü- llh Necati) . Eyübde: (Arif Beşir>. Fe-
messiline karşı böyle bir muarr.ele ya- nerde: (Hüsame.ttın>. Şehremininde: Abone bedeli peşindir. Adres İstituto Nnzionali Della Assikürazioni 

<NAzım>. Şehzadebaşında: (Üniversite). deıHctı'rmek 25 kuMıctur · k t• kili ·-·'--t C d t F 
Pıldıg~ ! hangi devletin tarihinde görül- e.--ı ·....., • sigorta şır e ı ve avlıAA ev e e-

Karagümrükte: (Kemal). Küçükpnzar- ... - İ b ld s 
m:;.~tür? .. > rid tarafından stan u a irkccide Nur ...... da: (Hulusi). Bakırköyünde: <Mer .. ez . Gelen evrak geri verilmez. 

İttihat ve Terakkinin gayesi, muhte- Reyoğiu clhetlndckiler: Hanında Ağostino ve Ciuzepe Kazereto 
· ilanlardan me-'alı·y·t alınma• · l h. hk · d 937/1886 1if unsurların esaslı imtiyazlarına do- IstlklM caddesinde: <Kanzukl. Daitt?de: • .. - şirketi a ey ıne ma ememız e 

kunmadan tebaasının müşterek bir mu- (Güneş>. Topçularda!: (SporldisJ. Tak- Cevap için mektuplara 10 kuruşluk sayılı dosya ile 28695.37 liranın tahsili 
simde : ( Nlzamettin). Tarla başında: (Nl- Pul fiA i lA- dır d 1 d h k · 

habbet hl·ssı· besledig· i bir Osmanlı dev- uves ı:unn • hakkın a açı an avanın mu a emesın-had>. Şişlide: (Halit). Beşiktaşta: (All 
Jeti kurmaktı. İşte bu gayeve cahil ol- Rıza). de: Dava olunan şirkete gönderilen dave-
mak istediğinden dolayı Ta~naklar ve Botaziçi, Kadıköy ve Ada1ardakiler: Posta kutusu: 741 İstanbul tiyeye mübaşiri tarafından verilen met-
Hınç.aklar İttihat ve Terakkiden ayrıl- Ü&küdarda : Cİttlhad>. Sarıyerde: <Asaf). Telgraf: Son Posta ruhatta: İtalyaya gittikleri ve bir daha 

Kadıköyünde: <Sıhhat, Rıfat). Büyüka- T ı f 20203 · d'. kl · gı·b· dak' ·k.a 4-

dılar. Ermeni. milletinin mevcudiyeti- e e on: gerı onmeyece erı ı ora ı ı me ... 
1 dada: (Şlrwıl Rıza). Heybelide: (TaDaf>. bul d .. x... ......tdı 

ni, kendilerince muvafık gördükleri va ııı.--------------- ~----------"""""---.! gahları da meç~u_! ,,~ ....... anlaıl ... • 

(Lokman Hekim) / ~ 
Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 

hergün (2 - 6) Divanyolu numara lot. n t,e. 
letonu 22398 - 21044 ............................................. _ -
ğından ilanen tebligat yapılmasına ve 
kendisine bu husus için bir ay mühlet ve
rilmesine ve muhakemenin 25/10/937 
pazartesi saat 14 de bırakılmasına karar 
verilmiş olduğundan adı yazılı Ağostino 

ve Ciuzepe Kazerete şirketi mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil göndermediği 

takdirde muhakemenin gıyaplannda ya· 
pılacağı ilan olunur. (934) 



11 EyKil SON POST.& .,. 11 

Nyon anlaşmasını yarın tatbik ediyoruz 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) /mütemmimesinden olmak üzere bu ıece Ce-

l - Akdenizde korsanlık ef'aline karşı nevrede aynı devletler murabhul•n tarafın-

ittihaz edilecek müşterek tedbirler _h~k- danİ:::z;ü~~:ı.mecıtstmtzden tetkik ve tas
kınc:laki Nyon anla§Inasının tasdıkıne dikini rica ettiğim ikinci metin de budur: 

S d k•k lclvannda tesadüf edilen denlzaltı gemisine. halinde bulunan taraflardan hiç b!rlne a1cl 
00 a } a ~ tesadüf olundutu ahval, taammm faili ken olmıyan bir ticaret gemi.sine kal'fl AkdeJ113.o 

l cUal oldutu ftkrlnl te't'lld ediyorsa yukarda de bir denizüstü gem.ial veya bava ıemlsi ta-
Bozcaoda civarında zikrolunan htlkiimler teallt tatbik oluna - rafından deniz muharebesi hukuku düveli 

• • cattır. ne musaddak olup 22 Nisan 1930 tarihli Lon-
dair kanun layihası. Denizaltı Piratlılmm denlzüsıü gemlle- M eçhu/ bır denızallı 4 _ Yutanda zltrecU1en kararlan pratik dra muabedenam~lnin tı üncü ıaımmda tf.-

G • • • .. b · ı bir IUl'ette icra için toııteranaa iftirak eden dad ve 6 teşrinisani 936 tarihinde Londrada 2 - Nyon aıılaşmasma müzeyyel ola- rile ta~yarelere de teşmllini lstlhdaf eden 
rak dün Cenevrede imzalanan itilafna· bu itilafname uNyon. anlaşma.sının hudud emısını murette atııe devletler a.şalıdak.i bU8U8ları kararlaştırmıı- imza edilen protokol ne teyid olunan ~nsa -

. . . . . ve esaslan dahlllnde ve memletetlmize ayni 
menm tasdikine daır kanun layihası. mükellefiyetleri tahmil eder tekilde atd ve B • fkt k l lardır: . niyet prensiplerini nazan ltibare almaksı • 

lT l e ga a amışız Garbi Akdenizd zın bir denizüstü veya hava gemisi taratın-
3 - Nyon anlaşmasının maksadı ve o- imza edllm14tir. 

nun yüklediği mükellefiyet hududu da- Cumhuriyet hüktimetinin Büyüt Mecll -
bilinde kalmak şartile anlaşmalar akdi linizce tasvip edilmif olan siyasetine uygun 
· · h"kA t }A'L.:yet verilmesi hak- teH\kkl ettiğimiz Nyon anl1UJmasiıe müzeyyel 

İzmir, 18 (Hususi) _ Şeıın:nizde 1 _ Garbi .Atdenizde ve Mal-:a tanalında, dan yapılan. bilcümle hücumlar: hakkında 
d la b' · · k • • nezaret hU8UIU ayn hütilınlere tibi olacak tatbik olunur. 

o fa11 ır şayıaya ınanma tR?Jm ge- _ .. • 3 - Nyon anlaşmasına tevfikan açık de-
lir dün B da · d eçhul Tirenlyen mmtatası müatesna olmak uze-

ıçın u ume e sa cuu Cenevre anl<>R....... '"Abul .A_.. ..... b -
k n .. k 1A 'h _,. •• asını - Ye -.u.a. UJUr 

se ozcaa cıvarm a m n1zd ,__ 1 nizde ticari seyrüsefalnin himayesine ııti -
b . d · altı · . - - .. to re, ifbu Jcraat açık de e ve ....,n eranaa 
ır enız gemısı gorunmu~, p- l4tlrü eden devletlerin tara sulannda İngi- rak eden ve 1 inci maddede zikredilen şerait 

çumuzun ateşi üzerine meçhul gemi llz ve Franm donamalanna -iti bükümet dairesinde_ yapılan. bir hücuma phld olan 
suyun üzerine çıkmak mechuriyetin- aruında tararlqtınlacak tem ıeldina gö • her denizüstü gemısl. 

ın... anun ayı ası. manızı rica ederim. 
Bu son iki layihayı hükumet bu sabah 

Meclise tevdi etmiş bulunuyordu. Encü
men layihalar üzerinde 3 saatten fazla 
meıgul olmuş ve mazbatalarını hazırlı

de kalmıştır. · re- terettüb eder. A - Ef~r hücum bir bava gemf81 tarafın• 
Hariciye vekaleti vekilinin izahatı- D . 1 . 1.1..:ı· üre Şarki Akdenbde dan vakl ıse ona karşı ateş açacak. 

Başvekilin nutku 

ru müteakıp Başvekil İsmet İnönü kür- ~ ~1 ~emisi 22 ~ık m t- 2 _ Şartı Akdenlule· B - Eğer bir denizüstü gemisl tarafıııdan 
.süye gelerek aşağıdaki nutku söyle - tebatile ~ırlıkte .yakalanmı~r. A - Bu icraat tara. aulannda, alikadar vaki ise o ~ücuma karşı kendl vasıtalarlle yarak umumi heyete vermiştir. 

Encümen Nyon anlaşmasını ve mü
zeyyel itilafnameyi menafii milliyemize 
muvafık gördüğünü mazbatasında teba· 

Bu şayıayı teyıd eder mahıyette ye. hüt6met.ıerden her birine bndine alt mın- Ye icabı halınde onlann kara sulan dahi -
miştir: ni bir haber alınaınaDUfbr. w.tada teretitib eder. • linde, çağırıl~ası mü~kün ola.n takviyeye 

Nyon anlaşması Akdenizde korsan- B _ Açı.it denizde, Adrtyatıt den.izi mü.r:; _ m~acaat eyliyerek mudahale edecektir. 
lık aleyhine manen ·ve maddeten ikid dan maddelere ......;1....,.esi açık reye ko- tema olmak üzere, Çanattaıe bola:amın iştirak eden devletlerden her blrl, ken -

rüz ettirmiştir. 
ikinci celse , 

devletlerin tesanüdünü ve teşriki me - nularak kabul edilmişl!S"'.~~tir. meclballne kadar qbu·icraat İnglliz ve Fran- dlslne ait hususlarda, kendi harb ~eınileri-
. · · if d d aız donanmalanna --seyrtısefalnin, tehlikeli nin işbu itllafname ruhuna göre hattı hare-

saısını a e eder. Kara eniz ve Akde- Millet Meclısının' · · fevL-1Jt...ııe ı0 ... 1 ........ 1 '"etı ı ı t zı d kl dl 
Büyük Millet Meclisi on y~diyi yirmi 

beş geçe gene Abdülhalik Rendaııın re
isliğinde ikinci celsesini akdetmiştir. 

.ıuuau ~ oldutu tortulan mıntataıarda, lt1 hüktlmet • er n an m e ece er r. 
niz devletleri ve davetliler ve clkidler sebebile sam.ün locaları hıncahınç toplan- araamda tekarriir edecek tevzie göre- te- Ayni d.erecede muteber olmak üzere Fran-
meyanındadır. Almanya dahi davet e- ınıştır. Toplantıya giremiyen kıiçük bir retitib eder. İ.fbu konferansa iştirak eden sızca ve lngillzce olarak tek bir nüsha ha -
dilmiştir. Davet için teşebbüs alan dev Kalabalık Meclis önünde toplamr.J.f ve devletlerden Atdenfze sablldar olanlar, ken- llnde Cenevrede 17 Eylfil 1937 tarihinde tan-
ı tl · d' ~ b d •"1 tl · · t• k dl ftlltalan Disbetınde bu donanmalara zlm olunmuştur. Bu nüsha Milletler Cemtye-Reis hükfunetten gelen layihalnr hak

kında rnuhteli~ encümen mazbatalarını 

hazırlamıştır. Bunlan tab'a vakit yok
tur, mazbataları okutturuyorum, demiş

e erın ıger azı ev;ı.e enn ış ira mu" zakerelenn' neticesini bir an evvel ö~ ' tı k. ti lilH h z1 i kına 6 - lstenllecek milzaherette bulunmayı taahl\üt a P &.. a ne evra tevdl olunacaıc-
etmemesi haline teessüf etmeleri hem renmek için beklemiştir. derler Bllhesn donanm•ıann harekatını tır. 

tir. 

bizim hissiyatımıza tercüm&ll olmuş, Cumhurreiai kanuıalan taaclik etti kendl ·tar& auiannda tatlb etmelerine ve Büyük Brltanya ve Şimali Irlanda müt • 
hem davet eden devletlerin geniş bir Ankara, 18 (Huausi.) _ Büyük lılillet teaJit 1ntlhab edecetlerl Umanlardan bu tehld Krallığı, Bulgaristan, Mısır, Fransa., 
anlaşma istihsali için arzulannın sami- Meclisinin bugun- kabul etti~i bnunlar donanmaıann tattfade eylemelerine müsaa- Yunanistan, Romanya, Türkiye, Bovyetıer 

• ld v d 6 de edecetlerdlr. Birliği, Yugoslavya. 
Bu sırada kanun layihalarınm müsta- ~ı 0 ~~:n~ na7 :ı:yid etmiş- Cumhurrei.sinin yüksek tlısdilderine ikti· Şurası da mukarrerdir ld, yukarıda 1 ve ------

celiyetle müzakeresi teklif ve k.tbııl cdi- 1!"._ ~. ış ar- orsa aleyhinde ran etmi§tir. 2 numaralarda zikredilen mmtakaların hu-
ierek layihaların müzakeresine geçP· .hır mucadele anlaşması masum bir hl- Ani bah tatbik dil" dudu ve tevziatı her zaman, vaziyetteki her 

d . d' k' t b.. abat hall . . aıma yann aa e ıyor 
nıiştir. ıse ır ı, a ıı ve r er ıçınde Ankara 18 (Hususf) _ Cumhuriyet ttirtft detişikllk hesaba katııntak iizere kon-

Hariciye Vekaleti Vekilinin fazla dikkati çekmiyecekti, fakat Nyon hükumet/ Nyon anlaşmamıı pazartesi sa- terama 1ştırat eden devletler tarafından de-

beyanatı ~la~?sın~ umumi dikkat ve hassa - babı fiilen tatbike b h acakbr. tıştirllebMlliruta. 'L...L kahnan --"-'alar 
sıyetı uzerınde toplaması, akdolundu - ... • aş • Y DIA uuıu 

Müteakiben kürsüye gelen Hariciye v Arna--·dlucn... J elan s - Konferansa iştirak eden devletler şu gu zaman gergin ve nazilt şartlar için- .... •- ıamı an •!ma 
~~kaleti Vekili Numan Menemencioğlu de bulunmasındandır. ,..ıkanldı hususta mutabık lı:alnıışlardır ki yukarıdaki 

b tta bul k Akd · d ~ htikiimlerin Akdenizde lstimalini ltldekl şe-
uzun eyana u.nara enız ~ İspanya meselesi uzadıkr!ll tarafla - Ankara, 18 (Hususi) - Arnavudluk kllde tahdld edeceklerdir: 
bir aydan kısa bir zamandanberı devam r-' N anı dan -1.11 • .a-A rın ve mefruz taraftarların birbirinden yon aşmasın ~reumıı ve n.nua- A - Aşağıda B ve C fıkralarında derpiş 
eden huzursuzluğun konferansı meydana korkulan artıyor. İspanya meselesi her- vudluğun ismi anlaşmadan çıkarılmıştır. edilen ahval müstesna olmak üzere hiç bir 
getirdiğini söylemiş ve korsanlığın men'i hangi bir şekilde bitse İspanyol mille- Meclisin kabul ettiği anlapna metnin- denizaltı gemi.al Akdenlzde denize c;-ıkmıya-
için alınmış birçok tedbirlerden bahse- tini'n mefruz taraf•-..;ıannın hepsını· . de Arnavudluğun ismi yoktur. cattır. 
d k :'L.ı al"·--• · ti wu. B - Denizaltı gemileri konferansa iştirak 

ere taruu m Ullia .. vermı~ r. mütehayyir etmesi pek muhtemeldir. Anlapııanın metni tanare ile ıeldi eden devletlerden her birlne teblllatta bu -
Menemencioğlu demiştir ki: F k Ankara 18 (H A) N ıoıı.ı lunduttan llOlll'8 deniz tlzerinde n bir suüs-
Türklye Cumh--'yetlnln yu"ksek mecııa: .. _ :a at""mesele bitinceye kadar Avrupa , ususı - yon e-

w• ........ krizl ransmm an}Amnsm etni b - ta ttl gemisi refakatinde olmak şartlle seyrede-ee tabul Ye taad1k olunan 3- r,ı numaıaıı . ere maruz görünüyor. -,--nm m ugua y- blleceklerdir. 
kanun De, iltihak etrnlş oldulu 1936 Londra En tiddetli kriz yare ile ıehrimize gelmi§tir. o - Konferansa l§tirak eden devletlerden 
Proee Verball denizaltı gemilerinin bir ta - Korsan denizaltılarının faaliyeti şim Kammlarm bl9alü her biri aşaildaki ı numaralı melfufta ta -
kım tedbirlere miiracaa\ etmetmln. ticaret d. k da krizl · "ddet Ankara, 18 ( .1. •) _ B. M. Mec • yln edlllp A ve B• fikralannda münderiç tah-ıemJlerln1 batıramıyacatını ve bu hususta ıye a r geçen enn en şı - .n....n.. 
deııldstü pmileriD1n Wli oklulu hüküm- }isini bize ihzar etti. Fransa ve İngil - lisinin bugünkü toplan.tısında Nyon dldata tlbl tutulmıyacak olan bazı mıntata-

te · da tinde N •w.1 .. ., anı li '.!l.c.~ lan, taUm için, kendi denizaltı gemUerlne 

Güneş lılübü spor 
Faaliyt> tini tatil mi 
Ediyor? 
Dün şehrimizde 1933 senesinde Gala· 

tasaraydan ayrılan oyunculaıla tPşekkül 
eden Güenş klübünün spor faaliyetlerini 
bırakmağa karar verdiği hakkında bazı 
şayialar çıkmıştır. Üzerinde ısrarla du
rulan bu şayialar üzerine klüoün ileri 
gelenleri arasında tahkikat yaptık. 
Güenş klübünün tanmmış simalann• 

dan bir zat bize şunlan söyledi: 
- Bütün spor şubelerinin tatili faall. 

yeti hakkında henüz verilmiş kat'i bb 
karar yoktur. 

Bununla beraber bu sene yapılacak lilC 
maçlarına futbol şubesinin iştirak etti
rilmesi mevzuubahstir? 

lere tebaiyet etmesi lbun gelecelinl mii - renın ve 'ft yon ~mum- aşması ve zey .;ıv• ft mezktir an - tahDI edebWrler. 
entd bulunmaktadır. da mündemiç olan azinı ve karar ile laşmanın mabat ve mükellefiyeti hu· Jl'nlHk konferansa ifl;lrat eden devlet - T k 1 fil · 

RJon lmn1eranaı. ispanya hldllab dola- beraber geniş anlaşma fikri had ve ger dudu dahi1i.nde kalmak prtile anlaş - ler fU hususta mutabıktır ti mecburi tevak- . ra ya manevra arı mı 
:rımıe hallharbln vücudunu kabul etme - gin vaziyeti sulh yoluna çevirmeğe mu mal.ar akdi için hü.ktimete salihiyet ve kuf veya yukarıdaki B fıkrasında derplf e· Izmir (Hususi) - Trakyamızın bü.-
lllek w İspanyada mücadele halin - vaffak 1m t B ,-.., .. ı.ed et ·ıın . dair....._·un 14....,;ı... .. - da 371 dilen tartlar milat.esna olmak üzere kendl yük askeri manevraları umumi müfet-ee hulunalara m.uharip hututu 0 uş ur. unu m-ro-u e - n esme ~ .wa,,_ 'ttY ara nlarmda hiç bir eenebl denizaltı re- .. . . . 
tanımamakla beraber Londra an - mek Avrupa için bir nefes imkinını ver ile kabul edilmiftir. mısının bulunmaaına mtl.laade e&mıJecek - tişlik sinema atolyesı şefı Vehbı Kaya 
ıa..naıan eaa.sıarını ba plratllk baretltma miştir. Ankara 18 <A.A..> _ x,_ aııJapnumm Jerdir. tarafından filme alınm.L'jtı. 
brp 1Wbuı her dnletln aaWılyet.t ~üm - Biiyik hir facia metni ~hl Mildir: ı- KeuUt, konferama iftirak eden de-r- Bu filmler Vehbi Kayanın idaresi 
1llllnden cıı1an tedablr Ue mezcederet Ispan- Muhterem arkadaşlar: İspanyada mlcadele halinde balunaa ta- letleree mukarrerdir ti~ JUllı prog- altında bir heyet tarafından evvela İs-
:va itlerine ademi müdahale premiplerbıi . raflardan hiç blrtne alt o1:mıJan tıcam il- ramın lcruını kolayl~at lçhı lı:end1 tı- tanbulda akademide ordu müfettişi or-
t.J>anyada bali mücadelede olan taraflar - Akdenızde ve A vrupada bir harp milerlne tarşı denlsaltl lemJleri tarafından canı ıeın1lerine Atdenbıde aralannda te - . ·· 
dan gaytl devletler ıemllerlnln masuniyet!- patlamasını biz Türkler büyük bir fa- Akdenı.de ispanya 1htlllfı münasebetiyle Jı:arrtlr edip qaiıdatl 2 n~ melfufta general Fahrettın Altay tarafından go· 
ili temin edecek usullere lstlnad ettirerek cia addediyoruz. (Bravo sesleri) Tür- mtiterrer tecarizJer ftt1 oJdutumı. Ba ı. _ taJln edilen 'bazı esaslı yollan taftlJe ede • rülmüş ve takdir edilmişti'l'. 
tesblı n kabul etmiş bulunuyor. kiyenin doğrudan doğruya ve ilk sah· cavüzlerlıı, ttcaret gem1lerlnln tahribi halı: _ blleeetıerdir. İzmire götürülen bu filmler ordue-

lf BJ16lde 1'i;lı"tlye delegesi hariciye ve - nede bahis mevzuu lmadı w le kındaki 22/Nlaan/1130 tarlhll Londra mua - 'I - İ§bu anlaşmanın hiç btr hükmü, ton- vinde, halkevinde, fuarda ınüteaddid 
tın Dr. Arasın lngilıere, Bulgariatan, Mısır, .. •• _ 

0 gı mese '" bedeslnin 4 üncü lı:ısmlnda milnderl9 huku- ferama iftlrak eden deYletlerin kendi deniz- defalar gösterilmiş ve cidden sürekli 
l'ranaa Yunanistan, Romanya, Bovyetler ler onunde iken boyle bir dehşetten ku dünl kaidelerini ibW ettıtını, en iptidai tistil gemllerinl Atden1zlıı herhangi bir 1DS- • 
llirllll ve Yugoslavya murahaslarlle blrllk- bahsedişim bir Avrupa harbmi insan - lnaanlyet premiplerlne mup.Jlr olcluimıu ft mma göndermek hatJonı tahdld etmez. bı.r alkış .top~tır. A • ·-· 

te imza etml§ oldutu Nyon anlaşmuı yüt - lar içinde hepimiz için felaket saydı _ bunlann bihakkm korsanlık hareketi ola - ı - Yukardati hütiimler Mllietıer Cemi- Umumı müfettış Kazını Dirigı can-
aet tasdik ..e tasvibinize arzed11m.1ştir. ğımdandır. Avrupa bugünkü vasıtalar rak tamt edilmesi Ibım geıc1111nı. yeti kitipllline tescil eWrilmiş olan beynel- dan seven Egeliler, Trakya toprakla-

Bu anlaşma biraz evvel bahsetti~ pi - önünde b" kadar dir ki Ve İlpanyada mtıcadele lıa.Unde bulanan milel taahhütleri hiç bir suretle lhtll etmez. rmda Cumhuriyet ordusunun makine-
r&Wk valt'alarına tarp Wdlerin mütesanld o . . ır yarını avuç .. _ yer . 1 taraflardan biri veya dlier1n1n mulıarlp hu- ı - Konferaıuıa iftlralı: eden devletler - ı · vesaitile yapılan manevralan 
!arak bareJı:etıertnı temin eden bir kaç pren- yem bır patlamadan butun medenıye - kukunu t:una.nmak ftJ& deniz mabarebeai den biri ifbu an1qmac1an çekilmek niyetin- ~ş k1 era1 Kizı n· . · t k 
slp maddesinden sonra alınacak tedbirlerin tini kül altında gömmek ihtimali var - kanunlanna riayet etııe bile açık denizde tt- de balundutuna baber ftl'Jne böyle bir teb- g~rme. ~ ge~ . . ~ ınge eşe. • 
bllflll cereyanı ne yolda vuku bulacağını gös dır. cari seyrüseferi kontrol etmet balrkını hiç lllt IO S(inlük bir vaden1ıı hitamında mut.e- kürlermı bıldirmışlerdir. Bu zengın 
teren bükü,mleri ihtiva etmektedir. Bu hü - Harbe an· im k • • bir suretıe tamm•kın•ın ve Jfbu muta•ele- ber o1aea1r.tır, ve lmnferama iştirak eden cın filmler köy kalkımnala'l'ına gösterilen 
kümlere göre, <Jarbf. Akdenizde -Tlrenyen m 1 0 a IÇm ye itth'ak eden ııerJıangt bir c!evietın aeık de Jetlerden herhangi bir dJ.lerl de 1na lmluata- ders filmleri arasında bütün Trakya 
mmtatası hariç olmak tir.ere- emniyetin mü- Bu memleltetin mes'ul bir vazifeda- nlzde her tirli DlldabaJelere ~ teıldl ı.t- tt nı:,etını. mezk4r ıarıııten eneı bDdlrmelc köylülerine gösterilecektir 
ratabesl kara sulan dahillnde ve açık de - rı ve beynelmilel münasebet.te insan _ cari seyrüseferlnl btmaye etmet illere ittı - p.rWe, a~ tariht.e anlaşmadan çetlleblle- · 
nbde İngWs ye Fransız filosu.na bırakılmış ların müşterek saadetine inanmış bir in· hazını muvafık göreceli herhangi bir hare- cettlr. G l Lf bi 
ve Şarki Akdenizde de kara sularının mü • san olarak bir h rbe m.3ni hn k . . kette bulunmak ve sonradan kararlaştırııa- Her iti metni aJDi derecede muteber ol- BF•On BF men 6 
rakabesi her sahildar devletin kendisine ve . . . a w 

0 a ıçın cak mtışterek diler tedbirleri almak !:!atlana mü bere Pramnca ve İnglllııee telr. bir nü.t- A S d 
açık denizlerde Adriyatik müstesna olmak elımız~en gelenı yapm~ga mecbur bu- halel gelmemek p.rtıyle evvelemirde, denls- ha olarak Nyonda 14 Bylti 193'1 tarihlnde g ODUn 8 
imere anlqma ablı::lmının tatbiki gene m - lundugumuzu zannediyoruz. (Bravo altı gemileri tarafından J&PJ]an korsanlık tanzim edllmlftir. Bu nüsha Mllletler Cemi- Arılıgor 
g1llz ve Fransız fllolanna verllmlştir. Akde- sesleri ve alkışlar). efallne tarp, mtlfterek t.eclabiri mabsusayı yeU Klttpllli aqlYine tevdi olunacaktır. V 
n1z1n şartında bu filolar harekltta bulun - M -c1af ıta kararlqiırmak icap ettlllnL Büyük Britanya ve şimali Irlanda Birleşik Şehrimizde açılacak garson mek - · 
dukları esnada sahildar devletlerden bun - eıru mu aa na 11 Nazarı dikkate alarak, tendi hütfunet - KraJlılı, Bulgaristan, Mısır, P'ransa, Yuna _ tehi etrafında yapılan hazırlıklar biti· 
lann mallk oldult1an Yesalt derecesinde ba- Nyon anlaşmasında bulunan kor - leri tarafından usulüne teTftkan sallhlyetı niatan, Romanya. TürtiJe, Sovyet.ler Bir • rilmiştir. Mektep binası olarak Beyoğ -
zı g{lna muzaheret görecekler ve bilhassa sarilık aleyhindeki mücadele fikri kon- haiz olup qatıda tmza.sı bulunanlar, lfyonda ıııı. Yugoslavya. da b' t ·ım· t" M k 
ba dnletlerln kara suları içine tadar t>irat ı f . ı· k ım· en akın konferans hallDde 1 BJltilden H Byltl 113'1 lun ır apar ıman seçı lŞ ır. e • 

eransa ış ıra e ıy y ve uzak ·-ıft .... _ .... A MUzeyyel "ıt"ıl"fname b' "d .. l" v- - Esn f B:..J:'-1erı" bı" gemisini tattb edebilmek ve gene sahildar- . . . w ye kadar ... ....-- mı::men mer'lyete gtre. cı te ın mu ur ugunu a ıc1JA1 
lann ırae edecekleri Umanlardan istifade h~ç hır. !~rde tenki~e . u~a~ıştır. cet olan ltidetl htltimlerl kararlattımut- rinci kısım umumi katibi Cemal yapa-
eyleyeblbnek haklarına maille olacaklardır. Sıyasi ıh.lafların netıcesı olan ıtırazlar lardır: Ankara 18 <A.A.) - Nyon anlaşmasına 

. müzeyyel lt.Ulfname metni berveçhl ltidlr: cak, muallimleri t.anınmıı garsonlar a-
Anlaşmanm tatbikatı esnasında bir yan- da bile korsanlığı tasvip Ve teşvik ede- Ticaret pmilerini himaye Akdenizde denizaltı gemileri tarafından ı ktır M kte b" 

lışlıta meydan vermemek için ~kld devlet - cek bir mütalea hiç bir yerden i itil _ rasından ayrı aca . e p ınasını 
ıertn deniu.ltı emilert Akdenlzde bazı ka - . . A ~ • ~ 1 - Konferanaa iftira~ eden tlevletler i~ olunan korsanlık fiillerine karşı hususi ezen maarif müfettişleri muvafık e -

dl t bi 1g k .. f d bil • memıştır. Bu umumı telakkıde goster- kendi bahri kunet.ıerine, ispanyada müca _ müft.erek tedbirler hakkındaki kararları ha- g ş 
yı ara a 0 ara seyruse er e e eceıt - mek lazımdır ki. bu anlaşma tabii ve dele halinde bulunan taraflardan birine a1d vi olarak 14 Eylül 1937 tarihinde Nyonds im- kilde rapor verdilderinden binanın tef 
le":'iı t "ddetıe m kayyed olmıyan bü meşru bir müdafaanın ifadesidir. Tür- olmıyan ticaret gemilerini himaye etmet ü- za olunan_ a~laşmada, iştirak eden devlet - rişine başlanacaktır. 

aye • mu u _ . . . fıdakl 2 ve 3 numaralı fıkr ı t ler denizustu gemileri veya hava sefineler! . . . . 
anlapna her lkidin bir aylık mutekaddi~ Jh kı~·e bu anlaşmanın harıcınde kalan bil zere aşa tmelerl için \alim a ara ev- ta~fından ika olunan bu gibi füllere karşı Garson mektebı teşnmevvel ayı ı -
bar lle oekllmesi imkamm derpiş_ etmekte ve yük devletleri ve geniş muhitleri de :ik::ı hareket e at verecek- ileride müşterek tedbirler ittihazı imkdnını çinde tedrisata başlamış olacaktır. Bu
bukllmtakdlr~e diğder bir hıerhhabengi akide ,_de bu 1 kendi içerisinde tcfplamasını temenni e er 2 r., Bahri teellhatın tabdid Ye tenlı:isl 1- muhafaza ettiklerini ve şimdi bu gibi tedbir- radan biraz yukarıda bulunaıı berber-
çe e gunun en evve a r verme. su - - 1 te nı· t k - a.s1 ld .h.n 1 na l k l 
retlle ayni zamanda taahhüdatına nihayet der. çin Londrada 22/NlSan/1930 tarihinde imza ere vess eme m~n P 0 u& .. t - er me tebinin de bu çatı altı.na a ın -

1 beynelmilel muahedede "'kr 1 sarı dikkate alarak, hükimetlerl tarafından • ht ıa· 
'Vermek hakkını bahşeylemelı:tedir. Nyon anlaşmasını hiç bir devlet a- 0 unan r1n1Anl/l938 da m 0 u~up usulü dairesinde mezun bulanan qağıdatl ması mu eme ır. 

Nyon anlafmasının sekizinci maddesihmhuü-. leyhinde olınıyan bir meşru müdafaa !;:: ~~~ edilen hukulı:u d= =~an imzalar sahipleri 1'1 - EylAl - 193'1 tarihinde Bi d erdi·--.ıen ..IA-n- ın.ıa 
elblnce bu anlqma ile beynelmilel taa - t t l4kk' ed k h:~..__A_ _ - ed toplanı d hal 'i te ir k r a am m .. cau .....,..,.. uaa 
data hiç bir veçhlle halel getirmemekte ol- vası ası e a ı ere ' ııa.wı.ıet, ar - lerlne muballf olarak böyle bir gemiye taar- Cenevr e P e~ mer ye g ece fil aralı k h 
dulunu aynea kaydetmek isterim. zedilen kanun Iayihalarını ve B. M. Mec ruz eden herhangi bir denlsaltı gemlalne bll- olan berveçhl lt.t hükümleri kararlqbrllU§- Kantarcılarda n~ . .a. ve -

Arkadaşlar Nyon anlaşmasının imzası lisinin tasdik etmesini istirham eder mukabele taarruz edilecek ft •ümtime bu !ardır: de i 5 yaşlarında İlyas ısmmde bırı mer 
esnasında bu 

1a~ıaşm:da yer bulmamış o - Alkışlar · gemi tahrip edJlecetUr. 1 - İ§bu ltDAtname, Nyon ~masını ta- divenden düşerek birdenbire ölmüş -
~ · s +-an-Aa mtleadele .. _ .. _...,_ -·-·... mamlar ve onun miitemmlm cuzu addolu - .. . eden adli ta lan diğer bazı nottaıann muzakeresine de İ t f .. ·· ·· tıru dan - ....., :r- ~ -~ tür. Cesedi muayene ye • 

'Yam edDelet mtnıenel bir ttlllf daba ak - sme . nonunun nu ~ s~nra taraflardan hiç blrlDe aıı cıbm)ıan lılr semi- nv. • . . • • . ,bibi Salih Haşim, defnine ruhsat ver-
dine ça>ıp•acıaiı ıetarrür etmiftlr. kanun liyihalarınm hey'eti umumıye- nilı ~ .fllaa4a zlkredDen lmldeler .Dmiriistii ,ye ~w,.pwilen . . 

Bu ı~ anlapnada ~ eeıaJI lerl'" haklmıdi !§öz jjfeyen O!rmdığin ... bllitıM o1uak: tıMmaa nlafblı 1* .._ a. - Seba lW"neee llpuJMa aile.dele Jlliitir. 



12 Sayfa 

HASAN 
BRiYANTiNLERI 
Kadın ve erkek 

için yağsız renkli 
ve beyaz adragana 

ve yağlı ve likid 
nevileri 

Saçlarda yumu
şaklık ve parlaklık 
ve düzgünlük te
mineder. Kavanoz 

ve şişe içinde kü
çük 35, büyük 50 
kuruş. 

SON POSTA 

ODOKiNiN 
HASAN 

ile saçlarınızı kurtarınız. 

Odökinin ile saçlarınız

daki kepekler zail olur. 

Mikroplar ölür. Saçları

nız uzar ve yumuşar. 

Hergün sabah ve ak

şam yatarken Odökinin 

Hasanla başınızı tarayı

nız. 

HASAN 
SAÇ SABUNU 

Hamamda her vakit ba

şınızı Hasan saç sabunile 
yıkayınız • 

Bu adamı canından 
bezdiren ıey : 

GRIPI N 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe 
malaküm olduğu ağrı 

ve ıızılardır. 

GRiPIN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

.................. ml!!! ...................... _. ........................................... r GRiPiN 
Venüs güzellik müstahzaratından 

VENÜS Rlmell 

VENÜS Alhi• 

VEJ\"'ÜS Ruju 

VENÜS Kremi 

VENÜS Pudraaı 
VENÜS Briyantini 

Kullananlar muhakkak VENÜS kadar güzelleşir. 
Venns mllstahzaratı şimdi bııtnn kibar ve şık tamllyuların en kıymetli 

ve itimada şayan yegQ e tuvalet mnstahzaratı olmuştur. 

Depoauı Nureddin Evllyazade. latanbul 

----------------~~--------------·--------~-------
Mektep, hastane ve bilumum resmi 
ve hususi müesseselerin ihtiyacı olan 
yün ve pamuk battaniyelerle yatak 
takımlarının her çeşidi mağazaları
mızda mevcuddur. 

Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 Tel : 20625 
&URSA PAZARI: Haaan HUanU 

Akşam çaylarında ... 

ve akşam yemeklerinde ... 
tiyatro ve sinema çık;şlarında ... 

TOKATLIYAN'a 
geliniz. Orada 21 Eyhil 937, Salı günün

den itibaren 

POGANY 
meşhur, Macar kadın orkestrasını dinli
yeccksiniz. Virtüoz kemancı Bayan LİLİ 
SZEKELL Y'nin idaresindeki bu orkes -
tra her gün saat 17,30 dan itibaren en ne
fis müzik parçalarını çalacaktır. 

Not - Bu müstesna müzik ziyafeti, 
konsumasyon fiatlarının ehvenliği dola
yısile herkes için uygundur. 

• HiDDET~· 
ve asabi nöbetler sıklaştıkça, 
çarpınb ve bayılmalar devam 
ettikçe hayabn zevki mi kalır.? 

K A R D O L ile teskin 
çaresi var. 

-·······················································--., 
ilan Tarif em iz 
Birinci .alaile 400 lıuruı 
lltinci .alaile 250 » 
Oçiincü aalaile 200 ,, 
DörJüncü •ahile 100 » 
iç aahileler 60 >> 

Son •ahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlı.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

lllncııık Kollektlf Şirketi. 
Kahramanzade Ihn 

Ankara caddesi 

Saraçhane bapnda Horhor caddesinde 

Erkekler 
KIZ 

ERKEK 

kısmı : MUnirpaşa konağmda - Kızlar kısmı ile ilk kısmı : yeni yapılan binada 

HA YRiYE LiSELERi YATILI 
YATISIZ 

Ana - İlk ·orta - Lise kısımlarını havidir. F~n ve edebiyat kolları vardır. lııc sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. Mnnirpaşa konağı erkekler kısmına Mllnirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım olan bllttın 

mUştemiH\tı havi büyük bahçeli yeni ~ apılan bina da kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında 
tedrisat tamamJle ayrıdır. Nehart talebeden arzu edenler mektebin busust otobUsile naklolunurlar. Kayıd mua

mele iııe bnşlanınıştır. Herglln sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar mnracaat kabul olunur. Telefon: 20530 

........_. ______________ .... 
DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubell 
Merkezi: Berlin 

T irlriyede/ıi ıabeleri ı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü L * Ha tiirlii 6anlta İfİ * 

Romatizma, sinir, adale, bel aJn]anna 
karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPIN 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıJdanndaD 

mütevellid bütün ağrı, am " 
sancılan geçirir. 

lcabmda günde 3 kaşe ahnabilir. 
----···~~~~------~~--------~.;_--~~----------

Şark Malt Hülisası 
iştah ve kuvvet için en birinci lliçtır. 

Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemik
lerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren anne· 

lerin sütünün çoğalmasına yardım eder. 
BllOmum eczanelerde bulunur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Poata kutuau) 1255 Hormobin 

Galata lstanbul 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
ı - Kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş olan Paşabahçe fabrikasında IDp edi

lecek ot kılıf ambarı inşası işi için talip zuhur etmediğinden pazarlıkla yaptı

rılması kararlaştırılmıştır. 

il - Pazarlık 30/IX/937 tarihine rastı ayan Perşembe günü saat 14 de Kaba
taşda İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 9ubesindeki alım komisyonunda yapıla· 
caktır. 

ili - Ke~if bedeli 25094.80 lira ve muvakkat teminat 1883 liradır. 

IV - Şartnameler 126 kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat Şubesin
den alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme para· 
sile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c6168> 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
VekMetlnden : 

İstanbul nehar1 ve Çorum leyli küçük sıhhat memurları mekteplerinin Ey!Ul 

basında biteceği ilan edilmiş olan kayıd ve kabul müddetleri Birinciteşrin başı· 
na~ kadar uzatılmıştır. (6301) 

Operatör • Urolog ;;-\ 

Dr. Mehmet Ali 

1 idrar yollan 
bastahklan mntehas818L KöprQbaşı 

Eminöntı han Tel: 219lö ~ 

Son Poıta Matbaaıı 
==-===-=='-'= 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: S. Ragıp EMEÇ · 
A. Ek.rem UŞAKLIGIL 


