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Akdeniz anlaşması mecliste 
Nyonda mütemmim bir Atatürk Aıikarada 
anlaşma daha yapıldı 

7 ayyare ve denizüstü gemilerinin 
tecavüzüne de müdahale edilecek 

Başvekil ve diğer vekiller bügük 
önderi Etimes'utta karşıladılar 

Reisicumhur Ankara istasyon binasını 
gezdikten sonra Çankayaya teşrif ettiler 

Ankara, 17 (A.A.) - Reiıi · ve vekaletler ileri ıelenleri. _,,. 
cumhur Atatürk, refakatlerinde kez kumandanı ve emniyet dirU
maiyetJeri olduiu halde bu ıabeh törü ve kalabalık bir halJc kGtl 
saat onu bet g~e Ankarayı teırif de Ankara iaatıyonunda hararetle 
buyunnuılardır. kat'fıJamıılarclır. 

Akdenl•ze 52 destroyer tahsı·s ettı• Büyük Önder, Ankara Valiıi Atatürk kartılayıcılara iltifatta 
Tandoğan, mevki ve jandarma ku- bulunmuf!ar. ,-e yeni yapılan An 

• mandam Polatlıda, Bat vekil 11- kara utuyon binumı ıezdikten 
Cenevre, 17 (A.A.) -Nyon a!1·ı laımaıına mütemmim olarak bu- met İnönü ile bazı vekilJer Etime- ıonra Çt&nkayayı teırif etmiıler

Jaımuına ittirak eden devletlerın gün imzalanan anlatma Akdeniz· •udda, diğer vekillerle mebuılar dir. 
mümeaailleri bu anlqmaya yapıla.. de tayyarelerin "ve deniz ii8tii ıe- --...;._-=-----.;_..,~~:.__----------

ıaat ıs de toplanmıılardır. Saat mektedir. Bu mütemmim anlar cak zeyilleri tetkik etmek üzere milerinin taarruzlannı utihdaf et- ~arı··h kurultayı 
J 8 45 de af&iıdaki teblii neıro· mada kabul edilen hükümlere ıö
lu~uıtur: re, bu nevi tecavüzlerde bpki de

ilJll ır. 

4 At~ta~ devrinde Anadoluda 
it tatürkün hatlranlığr albnda mil.. 

Nyon anJ&flDUınr imza eden nizaltı gemilerinin tecavüzü ıibi 
devletler ı 7 eylülde Cenevrede, (Sonu Sa. 6 sa. $} 

Metinler 
tabtelbahirlerin hücumları hakkın
da Nyonda 14 eylülde kabul edil
mİf olan prenıiplerin ıerek açık 
denizlerde, ıerekae kara sulann- Met:rue ,,.,.;ı.,, N,,,n Anla§· 
da tanare w: deniz ütü ıemileri· maı kanun projai ile Nyontla 
nin tecavüzleri vakalarma da tat- Hariciye Velrilimiz tarafından 
biki hUMUUnda mütemmim bir an imzalanan ~f111"1/lmn mmnle-
Japna imza etmiflerdir. ri dörtliincii Mqlt:inalatlır. 

~Jı~) -Nyona·ı------.. .-.1!1111 

ispanyada hava mu
harebesi başladı halis hareketi ba,ladrktan son

~ lıtanbulda bir ııra hükiimet de
~tiklikleri olınuıtur. O vakit Fe. f t Paşanın riyaaet ettiii kabine-
er mmı harekatı:ıtvvet ile roket- Bir şehir Bombardıman edildi 
~e~ teıebbüılerine Jiriftjfiıı İfİ 
'4"ı:':'~~FZ: P'4 ateşler içinde yam yor 
~i ~ teıebbüılerinlJ• Dltı?f&. , Salamanca 17 (A. A.) - Dii§ 137 tayyare lmlemlmıı 
r;z::,!V•t:air anlqıli~ ~t man uzun bir fasıladan sonra Korclo Sandander 17 ( A. A.) - Bura 
~i .jt~a Jibi tahıiifft!•riıı~lfW· ba cephesinde tekrar faaliyete geç da F rankoculann eline geçen veaai 
k 1 .e Udidir mev~( ~n1en mittir. Düıman tanklarm himayesin ke nazaran, diitınan Bask cepheain 

Dün gelen Macar alimi 
TUr.k kavlmlerfnin ~vrupa kOltOrUne 
yaptı"' tesirden sitayişle bahsediyor 

"Slavların devlet teşkilatında 
Türkler amil olmuştur" 

de,bın!}W.~lkintum, .. :bnıive· .. önün· d mühim k tJ 1 _ ...... - geç ele 137 tavvJu•e kullanmam B nlar 
d doğrudan doirUya d;filae de ~şse de bü~:eb;r ~ı;;;;;__ ~!r ecne?i m~;ıatıdır. Bu. ~~elerin 350 b ı• n c ı• n ı ı• m u•• da fa a olayııiyle Anadolu hareketlerine kan§ toprak kaybebneksizin puakur 105 ı yanı yüzde yetmifl harp ema 

ASIM US tülmüıtür. Topçu tanklardan üçünü smda diifürülmü§tür. 

"""-- (Sonu: Sa.6 Sü..f) tahrip etmeğe muvafak obnuıtur. 12 aiincle 25 hin kiti yerlettiriJdi ı•çı·n cephede ---= Santander 17 (A. A.) - Havas 

l'ürk tezgahlarında inşa edilen ~Ea.E5:'~r~ 30 Çin tayyaresi tahrip edildi 
güzel bir eser rsonu Sa. 

6 
sa. s> Şanghay mültecileri açlık 

Gölcük yağ gemisi Seyit Rıza T.q. 11 ,!.~~lik!!~- ~~~~~~!~!,m ... r •• ım,ir 
/) isticvabı yapıl Jıpon 'ordusu Pekin-Hankovda tikametinde takihetmiı ,.e 16 eylOI V 

Ün sür' at tecrübeleri ganarak - demiryolo üzeri~de, Çinlilerin ~· - cesi, -~ioulihoya 12 ~iJo?1etre meale• .,, makta olan Se- fangshandanLioulihoyakadarimtıdat de kaın Chochonlakı Çm btaıtmm 
limanımıza geldi yit buhranlar _ebn_e_kı_e _oıan_m_nd_ara_•_me_vz_He_nn_i_if _____ --.. __ 

sıvastopol önünde 

za~~~~I~b~: Rus orduları 
çok yorgun olduğundan ~nn iatic 
vabına devam eclimek üzere istirahat • ı ı • 
ettirilmiıtir. Çok mühim if§aatta bu 1 e r 1 y o r 
lunduğu muhakkak olan Seyid Rıza 
nm muhalefet hareketine ba,kalan 
na yüklemekte hiçbir suçu üzerine al/ 
mamakta olduğu haber alı~tacbr 

Dün geceyi buhranlar i~de geçi 
ren Seyid, şafakla beraber uyanmif { 
ve bir takım dini dualar ve beyitler] • 
okumutşur. 

Seyid Rızanın rnuhakemeai diğer 
mevkuf reişlerle beraber sek ,l8km 

tır. 

Yeni tarihi tefrikamız en meraklı .a/htUına ,,,. 
mİf bulunuyor. Bugünkü yaz.ımıztla mukaJtleı ~ 
kamlar maelaini ve Ruı ortlıım nan harekete •~· 
ni olnıyaca/mnız. 

Niyai Alunetl'in uzun tetkik ve tetebbiilnJe!' ~on• 
ra ıimJiye AaJar nqretlilmemi, birçok vujltalara uti?.°9 
Jen lıazırlaJığı Sivatopol ônüntle.. telrilraMı bqiin-
Jen itibaren lwyecanlı valı' alara ba,l°""""""ır ..... .,,~-

B.,;na ..ayrlarnızda la/ıİP. ... U'K5 
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ı Alman casusluğu etmiş bir ) 

hngiliz zabitinin itirafıl 
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Cezamın resmen neşrini bekle\ Kendisine müteşekkirdim. Fakat 
mek üzere tekrar (Londra kulesi) pek alaka gösteremiyordum. 
ne getirilmiştim. O müddet zarfında Mahpus üniformasını giydikten 
mektup yazıp, gelen mektuplara ce sonra nurani çehreli bi:- ,rahibin bu 
vap vermekten batka yapacak bir lunduğu odaya götürüldi.im. Rahip, 
itim yoktu. bana kendime dair bir kaç sual 

Halk arasında bana acıyanlar pek qordu. Sonra şu hayret verici suali 
çoktu. Müşfik ve nazik olan halkın, fırlatı : 
sempatisini mahalline sarf eyleme - Tahliye edildikten sonra ne 
miş olmalarına müteessifim. Onların iş ~·apmak niyetindesin? 
hepsinden özür dilerim. Ve hepsine Öniimde bes senelik mahpusiyet 
teıekkür ederim. cıiy::ıh perde gibi dllran manzarası 

Bir müddet için hakikat ve şeref karşısında, asabiyetle: 
namına tanıdığım bi.itün miyarları - Doğrusunu isterseniz. bu ama 
bir tarafa bırakmıştım. Bütün bunla tör vaziyetten vaz geçip profesyönd 
rı iyi bir maksad için yapıyorum di bir casus ol.rıayı . 
ye, vicdanımı müsterih kılmağa çalı Ye susuyordum. 
şıyordum. Hapishanenin rahibi birdenbire 

Dostlarımın ve ebeveynimin bana yüzüme baktı. Sonra kahkaha ile gül 
olan itimadına ihanet etmek hazin meğe başladı. 
bir §eydi Fakat içerden değişmemiş - Haydi, haydi, diyordu. Aklını 
olduğumu pek iyi bildiğim için hala kaybetme. Bu gece yine gelip seni 
alnım açık gezebiliyorum. göreceğim. O zaman biraz konuşu 

Bir kaç hafta geçti. Paskalya yor ruz. şimdilik Allaha ısmarladık. 
tulan ba§lıyordu. Fakat mahkeme Rahibin yanından sonra, hapisha 
nin karan hala ilan edilmemİ§tİ. ne doktoruna gitti. Muayene etti. 

Nihayet 1933 senesi nisanının 13 Hapse elverişli olduğuma karar ver 
üncü perşembe günü kapı açıldı. içe di. 
riye bir albay girdi. Elinde bir kağıd Bütün bu muamelat bittikten son 
vardr. ra, dört yerden girilen büyük bir ho 

Okudu: le götürüldüm. 
-Mahkeme seni beş sene hapse Kapılarında beyaz topazlar bulu 

mahkQm etti. nan sıra sıra höcreler görülüyordu. 
Bunu bitirdikten sonra, yanm sa İnsancıl bir gardiyanın delaletile 

at sqnra <:la "\Vonnovovd hapishane bu höcrelerden birine götürüldüm. 
sine gideceğimi söyledi. Bu insancıl gardiyan, üzerimden ka 

-Hazırlan! diyordu. Yanına bir pıyı kapadığı zaman yavaşÇa kulağı 
§ey almana lüzum yok. ma ıu cümleyi fısıldadı: 

Hemen alelacele etrafa. atıldım . - Sende ahmağın biri imişsin .. 
Bir dif fırçası, bir ustura, bir kaç Beş senelik mahpusiyetim, paskal 

öteberi bir araya topladım. Yarım aa ya yortusu ile başladı. Yirmi dört sa 
t geçtiği zaman beni almağa geldiler atin yirmi üç saatini, kilitli höcreler 

- Hazır mısın W onnvovd hapis de geçiriyorduk. 
hanesine gidiyoruz Yalnız bir kıen saatçik, hava al 
. - Ünifonnan üzerimde olduğu mak üzere avluya çıkardık. 

halde mi? •" Onutt da J1M1Hyapılclığım eöyliye 

- EFvket .. L-_ b .. 
1 

• yim. ~imento hir daitooin üzerin~ 
- a at ocn oy e gıdemem. b. · · • · d k k l' k 
-G'tm .. b ırbırımızın ar ınca te e ıme o 

ı ege mec ursunuz. 
-Hiç olmazsa rütbemi gösteren nu~ma~ak şartile dolatıyorduk. . 

İ§aretleri sökeyim. Hapıshane arkadatlarım, muhtelıf 
-Olur. Bu fena bir fikir değil.. cins insanlardı. Bir çokları küçük 
Üzerimdeki bütün işaretleri sök mikyasta hırsızlar, yankesicileri idi 

tüm. ki, üç aylık veya o mevsimden kısa 

Yola otomobille çıktık. Hapisha ceza müddetlerini dolduruyorlardı. 
nenin kapısından girdikten sonra ilk Onlarla ekzersiz zamanlan o çi 

durduğumuz yer, kabul dairesi ol mento dairenin içinde konutuyor 
muştu. Buradan bir çok mahkumlar, duk. Gerçi konu§tll8k memnu idi. 
isimlerinin kaydettirilmesini ve mah Fakat biz, birbirimizin yüzüne bak 

pus elbiselerini gİymeği bekliyorlar madan, ve ağzımızı kıprrdatmadan 
dı. epeyce konuşmak imkanını buluyor 

Nihayet sıra bana geldi. Beni geti duk. 

renler, memura hakkımda lazım ge Bir gün, yine böyle halka halinde 
len malumatı verdiler. Sonra (Alla dolatırken tam arkamdaki mah 

ha ısmarladık) deyip gittiler. pus - ki tirin bir delikanlı idi- ha 
Şimdi sigara tabakam da elimden na bir teklifte bulundu. : 

alınını§, içindeki sigaralar bir çekme _ Hırsız olur musun? dedi. 
cenin gözüne boşaltılmıştı. Cevap vermedim. Fakat başımı 

Bütün malım bir deftere kaydedil kendisine çevirerek, söylediği sözle 
di. Deftere şöyle kaydedildiğini gör re alakadar olduğumu göstermek is 
düm: edi 

(Üniformalı asker). 
Sonra bir ambara gittik. Orada 

mahpuslara giydirilen kaha elbiseleri 
verdiler. Ve bana, gidip bir yol yı 
kanmamı tavsiye etiler. 

Üniformayı üzerimden çıkardım . 
Onu alıp bir çuvala tıktılar. lcimden 
ıöyle diyordum: • 

- Artık bu üniformayı bir daha 
giymek nasip olmayacaktır ! 

Halbu ki yanılmı§ım. Çünkü bila 
hara onları bir daha giyip cinayet 

dosyaları fotoğraf kolleksiyonu için 
resim çıkardım. 

Banyo musluğumu açan mahpus, 
ho§ ve müteaddit kadınlarla ülfet 
etmiş bir adama benziyordu. 

Bana mütemndiyen maceralarım 
anlatarak neşe vermeğe çalışıyordu. 

Hapishane gömleğimi ütülemeği tek .... . .. 
ur ettı. 

-Eğer ütülenirse, üzerinizde da 

ha iyi dunır, diyordu. Bilhaua sizin 
gibi bir gentlman, güzel bir ıey ıi 
yinmelidir . ., 

t m. 
- Büyük ölçüde bir hırsız olabilir 

sin, dedi. Sen iyi giyinebilir bir cen 
tlmensin. Hiç bir iş yapmana lüzum 

yok. Bütün yapacağın iş, smokin ve 
ya frak giyerek lüks barlarda bulun 

mak ve gelen müşterileri lafa tut 
maktır. Geri kalan işi ben tamamla 

rım.,. 

Arkamdaki delikanlı işi azrtmağa 
ba~laını~tı. Kendisine ihtiyatla ~u ce 

vabı verdim: 
-Arkadaş, ben beş sene hapis 

müddeti dolduraca~ım. Senin gibi 
üç aylıklardan değilim .. 

( Arha.~ı rnr.) 

El arbaları 
kyııogdBag 

Belediyt> d arahalarmm nüınunc· 
!erini İ!Olf'ıni~ti. Bunlar sra~ında rn· 
pıla<·ak mti1'ahaka<la ~irinı·ili~i ka~a
nana 100 lira miikifat 'erilecekti .. 
Birı:ok imal it hane ,.e fahrikalar ara ha 
nümunelni yapmışlardır hunları he· 
lediy~yf' J!;Ötüriip tf'alim etmf'.ktt-diı

ler. Bunların tetkikine yakında ba~la· 
nacaktır. 

ltaradeniz mektupla 
.... -

Arh in 'e lıaulisinin en bariz va· 
ı-ıflarmıhııı hiri orman "Crn·ti itibari· 
le haiz olduğu hut-n~iyctti r. Borı;· 
ka - Hopa yolu yapılmazdan enel 
buradaki orıııan en etlerinden i tif a
de etmek imkansızdı. Yol yapıldıktan 
"onra huradnn vrupa) n <'e' iz kiitiik· 
leri ı-cvkedilıneğe ha~lannn;:lır. Fakat 
hu arada ya~ mey' a ağa,;larınm da ke· 
silme~i tehlike,.;inin iinüne geçmek i~in 
hiiktinıet hu i~e mii<lalıele etmİjtİr. 

\rt' in ormanlarında f'll çok te~adiH 
edilen lm:ıla~aca iitedf'nheri hiç ra~· 
lı<'t ı>ılilıııezmi~. Hatta halk arasınıla 
kızıla~aç rııuzur ağaç kanaati varnu •. 
Onun için hundan on iki. on Uç yıl 
c" el BUyiik :\]illet l\Jedi-inden ~ıkan 
lıir kanun il<ı fındık 'e mandalina gi· 
hi me)' a ağaçları yeti.,tirmek ~artiyle 
hu ağaçların kt>.silınesi 'e 8alı iplcmli· 
rilme,.;İ e .. a,.;ı kahul olıınınuı:ttır. Hır 
nunla lıerahcr bu kanunun w·rdi~i 
nıii ... aadeden istifade edenler pek az 
olıımştur. 

Dikkate tl<ı~<>r lıir lıaıli~f'dir ki iite
<l••nheri .A rh in ,·e l1a\ alisindeki kıT.ıl 
ağaçları ra~lıet görme7.ken son zaman· 
]arda hu ağa,;lara talip çıkm1 .. tır. İlk 
zaıııanlard~ kızıl ağaçların metre mi· 
kahı 5 - 10 liraya satılıın§: hir müddet 
sonra fiyat yükselmiş, şimdi metre mi· 
kahı 15 - 16 liraya kadar çıkmıf 
tır. 

Arh in orman larında.n çıkarılan hu 
kızıl ağaçlar nereye gidiyor? Ne gibi 
i~lerde kullanılıyor?. 

l@tanhulda d<irt tane kontrplak 
f abrikaBı vardır. Bu fahrikalar kullan 
ılıkları kızıl ağaçları İğneadadan, ya
lnıd Kt7.ılırmak omıanlarmdan teda
rik ederlerken yeni orman kanununun 
tatbik me\ ki ine girnıe11i üzerine bura· 
lardan alınamaz olmu§. Bunun i.,;in 
~imdi bu f ahrika1ar muhtaç oldukla
rı kızılağaçları Rize Ye .Hopa taraf
larında hmmsi eşhasa aid yerlerden 
satm ,~Jı orJarmIJ. 

Fakat ti tanlm1c1ald kontrpli Fak 
rikaları metr& ınikibmı 15 iraya al· 
dık1arı kızı) ağaçları i~ledikten ııon· 
ra metre mika hını 100 1 iradan 190 H
raya katlar yiik:;ek fiyatla satıyorlar .. 
Hu sur~tle kml ağaçlardan mühim bir 
Ltif adeler lemin ediyorlar. Çonıh Ya· 
li i Rdik Koraltan Arh·in ve h:n ali· 
sinde devlete , .e e~hll!a ait olarak elli 
hin hektar genişliğinıle kızıl a -
ğaç bulunduğunu düşünerek mahal
linde hir kontrplak fabrikası kurmak 
çarelerini aramış. Bunun için İııtan· 
hu] Ticaret Odasına müracaat ederek 
mütalea sonnu~. ~laalesef bu müraca· 
ati cevapm: kalını§. 

.Fikrimizce hu mesele ciddi ure,ıte 
tetkik olunmalı, daha umumi ımretle 
Arh"in ormanlanndan ne suretle isti· 
f ade ohınabi1eceği husmunda İktisad 
Vekaleti relıherlik etmelidir. l\leeeli 
Arn·in civarında pek çok kavak ağacı 
\'ardır. (Titrek kavak) denilen bu 
cins ağaçtan t~tanhnldaki kibrit fahri· 

kasında kullanılacak kibrit çöpleri 
yapılabilir. Artvin 1ıa,·alisi kavak ağa· 

cı yetiştirrneğe fevkalade miiııaid ol· 
du~undan hir taraftan da yenileri ye· 
tiştirilir. Daha sonra yine Arh·in ha· 
'alisinde bulunan iki yiiz hin hektar 
g_enişli~iodeki ladin ve ki>knar ağa~ 
larını İ7.mit ki~ıt fahrikat1ı İt;İn ilk 
nıadclr olarak kullanmak mümkün· 
diir. Hal hii,·le iken kibrit çi>pleri ile 
ka~ıl f ahrik~nm:m kullandı~ı a~açları 
) ahancı meınlekctler,Jen grtinnek 
memleket lıei'ahına aı;ık hir zarar ıle
~il nıiılir?. 

Bunlardan haı;ka )'İne Çoruh'da 
~im~ir ormanlan Hrdır. lngiltere ~i
hi memleketlerde kıymetli müşteriler 
hulahilerek olan hn ağaçlardan niçin 
i tifade etmemelidir?. 

Sonra \rtvin rh·armda hin 8enelik 
rnazi1'i olan f"ııki kaleler nrdır. Esas 
ta~lan \'e lıarı:tan yapılmı~ olan hu ka· 
lel<'rİn ıltı\'arları ara!Oına ar<lıc; ~ihi 

h<'ınhcııı~i hir renkte hir ağaç konmu,. 
Bu ağaçlar oldukları yerde hin ııene· 
dt"nheri yağmurlara ve rüzgarlara ma
nız bulunduğu halde hu~in üzerinde 
en kiiçiik bir riiriime eıcri yoktur. 

Bu da Amin ormanlannda yetiıen 
çok krymetli bir ağaçtır ki Amerikaya 

birkaç ) ı 1 cHel lıir niimıınr.~j gi;ncle· ı 
rilmi~. ~Jiitcha .. mlar çelikten ılaha .. 
dannıklı olılu~u için hu ağacm nıaki· 

ne 'atağı olarak kullanılabileceği ce
vabın ı vermi~. 

Hiilii'a Çoruh ,·iJiıycti ormancılık 

lıakımından memleke! için bir sen·et 

lıaziııe~idir. f!.u een etten gerek mem· 
l~t ve serek yerli halk heı:alnna aza· 

mi i tif adenin ne §Ckillerde olahi1e
ceği meselesi esaslı hir tetkik mevzu· 
mlur. 

Tarih Kurultayı 
Tarih Kurultayına İ§tİra~ edecek ecı 

nebi profesörlr-rden dün M,H~ar, 
Fransız olınnk üzere üç muhtelif pro 
fesör daha gelmiştir. 

Bunlardan Macar profesöri.i Bay 
F ehir~ize ile konuştuk. Bize dedi ki: 

- Ti.irk tarihi üzerinde epey araş 
tırmalarda bulundum. Bundan on 
beş sene önce. Macaristan maarif ne 
zareti. beni, eski Türk Bulgnrlarınm 
menşt-ler!ne, kültiirlerine dair araş 
malarda bulunmak ii7err Sof yaya 
göndermişti. f..qki Türk Bulgarların 
kıblegahı olan Madarada (şumnu 
civarında) Kurumhi\n::l \'e Murtag 
hana ait Vf'.sikalar iizerinde araştır 
malar yaptım. ~ki Bulgar Türkleri 
nfn payitahtı olan halen Pliska adı 
verilen yerde hafriyat yaptırdım . Bu 
hafriyat elan devam ediyor. Şimdiye 
kadar intişar etmiş 29 muhtelif ese 
rimde,Bulgar devletinin, doğrudan 
do~va Türk te!kilat dehHmm mah 
ıulü olduğunu müdafaa ettim. 

Yeni eserimde. eski Bulgar Türk 
lcrinin harp tekniıZinden ve tabiye u 
sullerinden bahsediyorum. Umumi 
yetle Tiirk kavimlninin Avrupa kül 
türüne yaptıklarr tesiri te{rih ediyo 
rum. Askeri kıyafetlerde , devlet teş 
kilatında ziraat kiiltüriinde secaret 
sahasında (bilhassa Balkanlardaki ) 
tesirini anlatıyorum . 

Eski Bulgar türkleri deyince, yal 
nız Tuna Bulgarları anlaşılmamalı, 
Volga civarında islami}•eti ilk kabul 
eClen ve 'PelCin ite U.iyon arasındaki 
ticari YnüifaseHetPt8vsit ~den Bulgar 
türklerini de kast ediyorum. 

Slavların devlet te~kilatında Türk 
ler, birinci derecede amil olmu,Iar 
dır. 

Tarih kurultayındaki tezim ( Rul 
~ar Tiirklerinin, M;;carların ve diğer 
Türk kavimlerinin Avrupa kültüri.i 
ne tesiri) mevzuu üzerinde olacak 
tır. 

Türk tarih kurultay!, bir çok ilmi 
mesaiden mukayeseli surette mü 
him neticeler elde edilebilmesi gibi, 
beynelmilel mikyasta bir fayda te 
min edilecektir. 

Yunan profesörü ne diyor? 
Dün şehrimize gden Yunan profe 

sörü Narinotos da demiştir ki : 

Memleketinize evvelce bir defa 

daha 1932 !enesinde seyyah olarak 
gelmiştim. Tiirklerin kıyas kabul et 

miyecek derecede yüksek misafirper 

verliğinden ne kadar mütehassis ol 

duifomu anlatamıyacağım. Türkleri 
ve Türk tarihir.i çok severim. Yuna 

nistanda yeni vücuda ~etirdiiimiz 
büyük ve modern müzenin bir köşe 
sini Türk eserlerine hasrettik. Buldu 
ğumuz kitabeleri. ve sanat eserlerini 
bu ltöşede itina ile saklayıp teşhir et 
mekteyiz. Bu tarih kurultayında te 
zim ( Miladdan iki bin sene önce, Gi 

retle devam edilmektedir. Bütün ha 
zırlıklar pazar günü akşamına kadar 
bitmiş olacaktır. 

Dün Kurultay davetiyelerini hazır 
lamakla me§gul heyet vazifesini ta 
mamlamıştır. 

Kurultaya iştirak eden bütün b 
vetliler davetiyelerini bugün ak§Clllla 
kadar alacaklardır. 

Dün Dolmabahçe sarayında kurul 
taya ayrılan yerlerde büyük bir hıı 
zırlık göze çarpmakta idi. 

Ayrıca tarih sergisi de dün ta 
mamlanmıştır. Bu arada serginin 7j 
va vaziyeti gözden geçirilmiş ve ı:,... 
zı noksanlar itmam edilmiştir. 

Amerikada 
Kanunları ihlal eden
lerin idamları istendi 

Vaşington 1 7 { A. A.) - Ame~ 
ka kanunu csasisisinin 150 inci yıldo 
nümü miinasebetile B. Borah, bir 
nutuk söyliyerek demokrat hükCıme 
tin istikbaline olan itimadını izhar et 
miştir. Mumaileyh, nasyonal sosya 
listlerin Amerikadaki propagandals 
rından ve nazilerin tahrikatmdan u 
zun uzadıya bahsetmi§tir. . 

Hatip, kanunlan ihlal eden tahrı 
katçıların idam edilmelerini istemİI 
tir. 

Cenubi 
Amerika da 

insanların ayak bas
madıkları yere çıkı idi 

Grand Kanyon 17 (A. A.) -A, 
rizona tarihi tabii Müzcomu heyeti 

seferiyesinin pişdarlannı teşkil ede.J'l 
bc;ş curetkar kaşif, t 2 saatten az bıt 
müddet zarfında dört yüz metreli1' 

·ı ( ··kte ucurumu tırmanmak suretı e go 
ada denilen) (siyah mabedi) yaylB 

·ııc sına vasıl olmuşlardır. insanların 1 

defa olarak ayak bastıkları bu nıınla 
kalarda ziimrei hayvaniye hakkoıda 
yapılacak tetkikatın pek büyük bir 
alaka celbedeceği tahmin olunmakUl 

dır. Kaşiflerin nakletmekte olduklB~~ 
malzeme arasında bu mmtakada 

1 

hayvanları diri di. i tutmak için kulla 
nılacak kapanlar da vardır. 

Heyeti seferiyenin götürmiiş oldtJ 

ğu radyo makinesi, işlememektedir· 
A k . . 'l bb" .. vafftt nca gırışı en teşe usun mu 
kıyetle neticelenmiş olduğu ateşle "'e 

rilmekte olan işaretlerle birdirihnelc 

tedir. ' 

Kaçırllan 
rahibeler 

ridlilerle Hititliler arasında münase · ]rrt Ş:ııiglıay, J 7 (A. \.) - Pt>kı11<_ • 
bat) olacaktır.,, k bııı 

Fransız Arkiolotu hildiril j, or: l\lari l frerler nıe te .• 
T anmmış F ranaız Arkioloğu, ra ele esir :(lilmiş olan altı rahibi ellcrırt 

hip Per Azaiı de dün şehrimize gele de tutmakta olan ha) dudlar, butı~ı
rek T okatlıyan otelinde misafir edil clari üçünii serbest hıraknn~Jar ır; 

• t' · · ~ıac:a mıt ır. Bunların biri Felemenkli, hırı 
Kendisi harpten evvel 14 sene, ve hiri Çeko~lo' aktır. _____..-

harpten sonra da 'mühim bir müddet • 
Habe§istanda bulunmu§ ve orada Geçınş i ~ 
muhtelif arkeoloğlarla hafriyatı iCla , ' f iJL ]923 
ettikten sonra, mütarekede Trakya O kUd K k{8 ~~~,.;.,.1• 
da hafriyatta bulnmuftUr. • ar• lal I k radll 

Yarın Macar laveç Leh profesör 1 lan hu 1 fü kaf idareı-İ A~~ asille 
' ' . d'I k J340 hutçr. lerinin gelmesi beklenmektedir. tanzım e ı me te olan ıı ;ıı· 

Tarih lnırultaimda hazırlıklar Üskiiclar Kısıklı tramvay hatuııı altP 
tamam §asına aid mehliğm ,·az'ırıı t ,,,,. 

k ·da re'" ,.-
Önümüzdeki ~zartcsi günü Dol ,.e hu hat saye inde gere 1 

• 111ııı 
mabahçe saraym.da açda~k 2 nci Ta rek hattın geçeceği arazi halknı• tt 
rih Kurultayının hazırhklanna har~ :deceği feYaidi izah eylemi:tir· 



Musiki münakaşası etraf ı;;Ja 
Son birkaç söz! 

-- --·-·--------

Yazan : HAKKI SUHA cEZGIN 
gün biıi okuyanların ne suçları var? 

Ben, bestekar Sadettine verdiğim 

cevapla · · k i . • ışı apanclı sanmıştım. Onun 
çuı arkasını aramadım. Dün haber 

verdiler, ki Son Postada gene' benden 
ba~seden bir yazı çıkmış. Okudum ve 
dogrusu şu ki anlamadım. Çünkü bana 
benim aktı-- .s · • ıuuan geçmıyen ve benı ta 
~yanların asla ihtimal vermiyecekleri 
bır takım fikiırler yükleniyor. 

Gene tekrar e.diyoruın: 
1 - Ben iç.ki ci:.işrnctnJ değilim. ' · ·ı esin demi 
2- BaıhçeterdG rakı •9 ın 

yorum •. 
3 

_ Çalgıcılarrn bahçelerden kovul 

masıru istemiyorum· 

4 
_ Yalıuı: sanatkarların kendi ken 

dilerini saymalannı, ıerhoşla:a . eğlence 
01 a1a ken

dilerile bırlikte ha 
marn rıru, .... 

kiki sanatı da düşünn~elerını ıstıyo . Musikimizi candan sevmem, ona 
tdılen iftiraları karşılamama sebep ol 
muştu. Son günlerde jse, sanat ve sa n tka rum. 1 . . -~ nn .crhoş eğlonresi haline dil• s - Musikinıi•in <&lalu me•• esını 
tu ~ .. ·· :r h gunu görmekle yaralamruınm. Ben, bu pa,.r>Clıdan dah• yüksek tut~yorum. 
•p bunlardan konuıtum. Bahsime 6 _ Basdaoak• gramofon pliklan~a daıma "n" çizdim. Çalgm ile ııanatki almacak. radyod• söyl•n;cek :sede"." 1 

rın. ayrı ayn varlıklar oldug"unu söyle ahl"'k"' e ilmi ıneıiyetlerı belırmıı bır 1 di a ı v . kl'f d' 
• m. Tarihin l>:ıyiik tarunnuı, eserle heyet tarafmdan kontrolünü te ' • 

1 

tıne tapılmış dehalarını öne sürerek yorum. ın_~kayeseler yaptnrı. Kitap kar<şttrd>m. işte benim istediklerim b'."'fardan 
Çurütülmez deliller ortaya koy ibarettir. Geçende bu bah~e aıt bır ya 
dum. Meğer bunlar hep beyhude imiş. zımı bir fıkra ile bitirınlştım. Sanatkar 
Akxntıya kürek çekmişim. ruhunun yüksekliğini çok iyi ve ince 

_Değil sade alaturka musiki, dünyada bir dille anlat" sannuınm. GaHba yam! hıçbir sanat rakı ile, şarapla besleıı m.ışım. Bari daha açık bir ba~kasını 
l'Mz. Serhoşluk, kudretin darmadağın yazayım. olmasın.dan başka bir şey değildir. "Karuz·o,, nun kim old~ğ~u. anlat 
.. Baz• büyük adamlammz hakkmda mağa ı:ızum yok. Bu yırmınc> aıu 

aoy\enen: "Davu.d unu bilmiyen kalmamıştır. 
- içmeden eline kalem alamazdd.. işte bu" kit•P"' Da:ut, .. mezami~ni 
- DehaS<, ancak ispirto alevleri kar . dinletmek, sesine Yeru d~y~Y' b•~t 

!tsmda şevke gelerek kanatlanarı bir ettirmek için Amtıkaya g<tnu!· Yuz 
Pervane idi!.. binlerce adanı onu karşılamş. Opera 

Gibi sözler ise, baştan başa iğrenç müdürleri ayajı.rıa koşmuşlar. kontrat 

Y~l~_nlar.dır. ÇünkıU yaratmak, yalnız: lar imzaıanuş131:: , . . 
butun ruh ve fikir uyamklığ• il b Derken bir gun b>r mi!yardenn hu 
rıtabilir. Falrat davanın kökü b~ d aJ~l susı kati1ıi gelnıi§· d' k' egı f .:ı· ba~ la ı ı .. Ben, bestekar Sadettine sanat - Bir akşaınınıu e en<11me gı~ 
~~ sanatkardan bahsetmiş, onların bir ınanızr dileyoruı . . üıtiyaç., bahanesini ileri sürerek bah Demiş. Kan"o bu ~erıkan_ ıekb 
I• ça1g<ahğma katlanmalarından d !ine pek al<hrJl etmek >Stomemıı· Fa duğum acıyı anlatmı•tım. 

0 
uy kat, herif yakasını bırakmamış ne ~m 

v b :r , son ce S • b' 
a mda bütün bunları bir taraf b rettiğini 50rmu§· anatkar bunun ır 

kar k a ırA · b' ''G - .s • 1 a , benim zihniyetim iı-in a şato müsaıneresı, ır rcwııye ,,. prog 
lacak b. :r yıp sayı ·ı -· · dil .. k bo b. 
d " talnm bahl noktalar üstünde ranu olab• eeegu>• ıuner< 1 " 
vuruyor. Benim bu meselede iki mih gecesini bağ•ıla>O<I· 
'>m var<lı. Düıüncelerim, onlarm liotll Kararlaıur.ıan gecede operaya naul 

ne kurulmuştu.. giderse, öyle~ milyarderin billur mer 
Be.n, dedimmi ki bahçelerde saz çalın divenli sa.rayına girıni,. lçiçe birçok 

tnasm?. Ben dediın mi, ki çalgıcılar geni§. yüksek altın tavanlı salonlar~ 
0

ralarda içki içenleri eğlendinnesin? moıay1k döşeıneli sofalardan geçm.ı§. 
~""': böyle minas<Z şeyler, benim Nihayet küçük bir odaya alırım•!· Bu 

alettumden ç•kamaz· rada yalmz milyarder var&r. Anhka 
Fakat gene 

0 
bahçelerde sanatkarla bir ocakta kokulu bir ateş parlıyor. 

"" va.ile almalanru, kendi oanatlanrıa Ve yerde ağrı-, kocamln gövdesile bir 
karş• bir saygmlk telakki ederim. arslan postunu baıtan başa kapı.yan 

İlk 1 bir köpek yatıy.or. >ııi • Y~ a~mda da böyle söylem• Karuzo 1<alababk bir balo beklerk•• 
ı!m>y::m .... Kolleksiyonlar ortadan b6yle hazin ve biraz içli bir ,..,ız!ikle 
tt' ma ya, ıstıyen karıştırır ve han ku"':ıtıldığını görünce saoı.mıoı. .. "ı tararm k-çamak • .. "r r- ' ~ -s :r lıizd ~- yapttg•n< goru · Milyar<ler, ona yer göstermiş. hah' 

b 

e munaka=- en gü~ ""-ylerden d' 1 d· -· k · 1 ~ .. • irid· Bak ~ ' ,- sormuş ve ın en •ı:ın• an• o un-· 
'ev ~;-

3
''"'"• karştlrl<lı bj<metler - Ne vakit isterseniz, başhyabilir 

ha gı er ve gülümseyişler, pohpohlarla siniz. 
§lıyan bir fikir meselesi, Uç gün 

sonr dli Demiş, lt" .. a a ye dosyalarında yer alan bir _ Burada mı? 
"'Ufur v.e h&.i:aret davası haline girer. .oen, - Evet. 
b elımden geldikçe, bu tüd:.i işlere - Misa"irleriniz yok .mu? 

y - Hayrrl urnumu sokmaktan çekindim. 
b i<rnU y>h aşan yaz.c<hk ömriimün Karuzo'nun da bu acaiplik tuhaf""' 

i;<tsuz aydmlığ•, şahidimdi<- gitmiı gülümsemiş ve bu dekorun il 
ın estekar Sadettin, bu davada benim ham ettiği ş-en bir esere başlanıış. 
lı uhatabım değildi. Ne bahçeler.de ça Bir taraftan okur, bir yandan da: li~· s~ylüyor, ne de oraların mültezim _ Şu Amerikalılar, olur aıctaın değil 
gını ediyordu. lcrdir, 
Ben, bir gece böyle bir bahçede ger Diye düşünürmüc Konser bitince, mil 

Çek bir · · w d.ı ~ hil Y> ., . -mu"k' usadmm ugra g• r yardcr, onu aıı..ılam<! ~e sanatka'.a 
t" et.,zliği görerek incinmiı ve ''Yaz>k operadan bir gecede aı&g•n<n yllı nuı 
~· ~erhoşlarm eğlencesi olmayın!,, de tini vcııen bir çek uzatmış, 
•IQ§bm. Bu noktada darıyanm biltün Karuzo, en sonunda .ıayanam>Yarak: her~~· gönül sahipleri, benimle bera _ Kuzum demiş, mademki misali< 
•k . ·~- füç ki .... çaldmrıadan bunun !eriniz yoktu, bir mu-ere vermiyor sını ile . .. li a· 1 rı suremez. dunuz. ne diye operaya g.e P ın c 

ta B,.tekar Sodettin, kendiliğinden o< m.diniz. Bu s~ on bin kcr• daha ueu 

'Y:a atddı. "İhtiyaç onları bu hale ko za malolurdu, 
aç;""'· çalmasmlar, •öylem.,inler de Milyarder, monokulu•U düıürerek: 
••~':'._~dan nu ölsünled,. dedi. Burıa - Ha, demiş: doğ<U •öylüyorsunuz 
>u •gun cevabm daha mürekkebi ku ama, ben baıka bir 1ey .,.,ak ettiğim 
!u ~şhr. Bütün eski büy:ikleriu için sizin bu<aya geleceğinid rica et 

ltaı ihtıyaç,, denilerı nesnedn uzak tim. 
san ı:nadıklarıru, fak;!t hiçbir z:aman - Neyi? d,,:" ihtiyacm kölesi halin• koyma - Se•inizin köpeğin> ilıerirıd• na ğ.,ı"nm anlamm. Bunlar kuru ıaı Y' sd bir tesir b•rakacağnn anlamak i.ti 

~ a1: ?eği1di. Sanat tarihinin alın ya yordum,, 
lll gıb• silinmez yaprakfarmdan ç<ka Karuw birderıbire sapsan kesilmiş: 
~ş hakikatlerdi. -Köpeğinizin mi? "apı>ra •cuuımk görüyorum, ki son ce Diye haylurm>Ş. Zavallı milyoner 

Çiğn "'".'da Bay bestekir burılat• da bu ç•ğlığ• meraknun orijinalllğine k" 
haki~Y>p ~çmiı. Hiç tarihe malolmu§ ı• ş~ bir alin! .arup gül:lmsemlş. 

G •tler, ayak altu>da kalır mı?.. Fakat, sanatkar kan•· bulanan ağ" 
h,,...~•tderin kendilerine cömertçe yaralı gururu ile ağ>r ğ" doğ<ulmuj 
•.-.y,, ik~ar, .. yerledn k.ymetini bilmek ve buruşturduğu çeki. herilirı suruna 
lert yı, guzel ve dqğru olmıyan şey fırJatxp yürü111:.iş. i? Her Hakkı Süha Gezgin 

ŞEHiR HABERLERi 
Duvardan düşen Saraçhane başında Azlık okulların-

r 
' 

-. 

sarhoş . Ihtlyaı' kadın tram- da dersler Türkçe 
vay alhnda kaldı 
fakat bir şey olmadı 

Vatandaşların tekllfl 
memnuniyetle kabul 

edtJdl 
Vü1ünden yaralana

rak hastahaneye 
kaloırıldı 

Kaeımpa~ada Ufakköprü sokağın· 
da oturan Jsmail Hakkı e' ve iki gece 
fazla .sarhoş olnıu~. Galatada şarap is
~elesınde Ha~anın kaln esine gitmiş· 
tır. Orada yalan Kadri ile ka\·gaya 
tulu~ınu~, dayak yiyeceğini anlayınca 
kaçmaya ha~laını~tır. . 

İıımail Hakkr karanlıkta bir dm·ar 
üzerinden ko~aTken düşmü~. yüziin· 
den ağır ımrettc yaralanarak lıastaha· 
neye kaldırılmıştır. 

AV TÜFEGİ İLE OYNARKEN -
Y eşilköyllc oturan J 5 yaşında Var 
tan karde~ine aid av tiif egi ile oynar 
ken, tüf ek kazaen patlanıı~, Vartan 
sağ ayağmdan yaralanmış, ermeni hmf 
t.alıane~ine kaldmlınrştır. 

B\L YE ,\ LTINDA - Diin sabah 
sekizde Sirkecide A~ıref endi ham ka
prı:ıı öniinıleki bah·"Jcri Osman ve Ali 
isminclP. iki lıanı~l istif cılerken hir 
balye aımzrn cliişınii~· o ımacla yoldan 
gec:en İstepan i~ıııinde bir ~oc~ hal· 
yenin altında kalarak yaralammş, has· 
tahaneve ka ldrrılnıı5trr. 

•• ~ ıı 
GOZÜNDE\f Y,\ H,\L\NDT -

Haydarda oturan J\111staf a ile kart"I 
Esma Şelııacleha-;nıda hir arı:ıada ye
mek yerlerken Eahiknhlnrılıın ] 6 ya· 
şmcla Refik taş atııır~. kadın ~i.iziinılen 
el1cmmiyctli ı;ııretlt' yaralanarak lıas· 
t~lıare>P. kalılırılınt~lrr. 

ACAÇT\N DÜ~TÜ - Kumkanı 
Ni~ancasında Hanı.anı sokağında ol~ı
ran 10 ya~ında Hasan dün incir ağacr 
na çıkım~. ımn·azenesini kaybederek 
diişmii!". sa~ ava~r kırr]nıı~tır. 

Dün Fatih Saraçhane başında bir 
h?dise olmuş, 50 yaşlarmdn ihtiyar 
hır kadın tramvay kazasuıa uğramı§ ,·e 
altında can vermesine ramak kalntt!I" 
ken kurtulmuştur. :. 

,\zlık okulların· 

dıt türkte okntul1111 
tarih, coğraf) o, 
yurdbilı;i i \ 'C tiirk
çedt•rslcrinclen lııış· 
kn kendi (1illerilc Yaptığımız tahkikata göre; hadi~e 

§Öyle cereyan etmi~tir. Dün gece ııant 
20 sularınıl:ı Ayşe adında bir kadın, 
Saraçhanede hir diikkina ~irmi~. iite
bcri alarak cadı1e)'e çıkarken Fatihten 
gelmekte olan 140 numarah tramvay 
arabasrnm önünden geçmek iı.teıni~tir. 
Bu eırac1a tramvay bir hayli süratle 
gitmekte olduğundan kadmn çarpmı~ .. altına almı• isede yatmanın k _ Mesele r.trnfııulntık. Dun çık;m hnzı 

:o • ço ma . 1 ·ı k ] 1 l lıirano bir stopu ile tram•·ay dunrıuı, "~.'"~. •:~'"" "."'"'.' "' ao~ı. """'"' "' knıhn muhakkak bir ü ı ümd•n ku<llll- m udum Tor/• I• K uı hO'ad ısın yanl •ı ol• 

nıu~tur. 
Ayşe kadın ginirli olduğundan der-

hal ba)·ılmı~, fakat tram,·aym altından 
çıkarılılığı zaman ya1nTZ 11ağ elinin ha§ 
pannağından yaralı atduğn görühnii~· 
tür. 

Kadın Jerlıal Ha~e1ci h~tahane~ine 
kalclırılını§ Ye tedavi altma almmışhr. 
Tramvay vatmanı yaka1anmış, talıki· 
kata ha~lanmr~trr. 

duğunu ilı·ri ~iirnıiislcrdir. Fakat nlfi· 
kalı makamlarda yaptığııııız talıkikııte 
göre Rııul• Ermeni, Yalıııcli ,·ataııdnf 
)ar bizzat kiilliir ılirf'..ktörlii~iine miirn 
C'at ederek krndi arzularİ) le hu ılrrs
Jcri tiirkçe olal'ak keneli öğretmenlrri 
tarafından okuıııuık i11tcıliklerini hit· 

dirıni~lcnlir. 
Dün kiiltiir clirektörii Bay 'f edi!C 

Kut kcncli"iyle giirİİ§cn bir ınnlııırri· 
riıııize şun hırr söylem İ§tİr: 

''- A7.1ık oknllnrınm tiirkı;c kiil· 
tür clersleriııılcn lm~kıı kendi okuttuk· 
lan ,1erskri <lıı tiirkç~ olıırıık okutnıuK 

Kuruçeşmed•ki kömü< depolarmm istcdiklcrinn dair bize yaphklar< mil" 
orada ot~n halkm "hhatm• hozdnğt1 racnati nı enınu niynı 1 c kohu 1 .ı ı ik ' n 
iddi.,iyle Bay Cemil Mün j r , e arka· dnnmıu 11 okau hğn bi ı.Ii nl ik ! il um, 
•laşlnr< ıaralmdarı depo ,.bipleri a· enneni •·e Mııeod •·atand,.ılann lııı n< 
leyhine aç•lan da.-aya diln dördiindi znlan ınyan• tnkılirotir. Dersle•·c ı cni 
hukuk mahkemesinde de"am edilmi§- şekilde. iiniiıııiizılcki ılers )'tir ha§tn-
tir. dan iıih•ren başlayarak! •r<l<r." 

Reis. adedlcd .,kizi bulan arnkat· ,\zt,K okııltaro ~·t'" yıl dn mmi 

Kuruçeşme depoları 
aleyhine açalao dava 

•!ara hir diye<eklni oluıı olmad•~•n• ilkokııtlarda yap•hnakln olan bayrak oorınuşıur. Runlar ,;;,teri olmad•İI'"' törenini kendi okullarırırla yapmak 
oürleyinre ,ene'ordenlıe<İ süren bu arzuounu Mı ar otmiıler 'e taıhikine 
nnıhakeıırn. karar \'erilınek ti'f.cre 15 ba~la~~lr.-=::::>""===birinciteşrin cuma giinüne hırakılınıf ilk ok uı -:ocu k la rı için 

l'btanbul liınanımla çalışan i~çileı- tır. B d d 
den b~ k"mmm memıekeııerine dün· Kon ser vat uar için ts- arın 1 r m a 0 a 

0 

~elen dolayısiy.~c linı~n~a yine bir İf ti hl Ak devam ediyor 1 1 
ç• b~hran< h~.ıg~~ıc_n_mıt>r: arı açı ıyor 

Limanda işci 
buhranı 

BılJrnssa komur ışınde ~alıc;an amc- Şehzadeba§mda )'apılacek kon11er- 1lk k il 1 k ki 

] 

· ·· ı · · . • h: . . . . 1 Ak o u ıırc a o uyun çoeıı ıırın enın mu um hır kmru 1,ıcrini ter vaınvar ması ar;a>I ıçın ı•h"' • ·e • . 1 rı · · h .. ··k ı ıı · ketmiı olduğundan liman idaresi iori d"·am edilmektedir. Şimdiye kadar •iÇ'1° :ınh ."~ 1

1 erır!'.'.~1 .c1n ~ıyu . (lcrkı c v b . . ~ı. 
7 

. G . . Ttn( en ın c e ı;au.:w arı ışe gu rr t'll 

aramaga a,-Janıısllr. Bunun ıçın be· 2 parça ev'\ e arsa alınınıştır. erı} e k 
1 

k't · t ı·· l'"kl 

l d

. • ~ · .. b' k b · ve a "§am ıırı geç YO ı · ı~ en ı om u ı-
e ıyeye miiracant etnu~, kömiir işinde dort ına almıştır. Bunlar mec urı · ki k kt k ı ı 

. . !"'· . rı r.aıııan ço<'tı · arının ıso 11 a a nıa· 
ça ışmak iizere 300 kadar amel eve ih· ıstım wı. suretıy1e yapılacaktır. 1 

1 
· · ı· · . ld - . r . ' f an """ r .. • " •· uya~ o u~unu b•h mm.ıti'..·.. .. . D_iğ~r taraftan Ç.emhe'.maıın etra m Kiiltür 

1lir<ktil<lüğii lıu ,!unmıu gii• Lnna~. •ıl~tu>C d><~ktorlugn bır.~n· d•kı,h<~alarm da <Btın>lakm• karar,.~ önürıc olarak ıelırin mıılıh·lil kaıala" 
rnltan konıur an>el eS> amken d•ger rilmıııır. Bunlar aiırıd<ktnn sonra ta nnda il koku 1 ro..uk 1 an iri rı ]oamııl n-

taraf tan d )' d h .. t". I 11 k f 1 k =- :. 
. . . a ıınnn. a " ."" ıama • ım cıra ı aç• aca t<r. ma mintan atmağa kara<, enniıtir. ışlerı~ı mek.anik hır şek>lde idare er Dojju fUtbol tııkımının Bu oılalanla anncl« '" lıalınlnr ~ek ,~zere ~ır yol ~.uLm]_uı bulunmakta- yapacaııı maçlar Ç8'nklnruu snbalı iıc giderken lı«nkn" 
rr . .ı.uamafıh bugun ımanın ameleye v l kk D .., k k · t 1" 1·1·ktntı a1•11r .. ırk· 
üb

. · · · · DQ[Ol u gençlerden mürc ep ogu ra • ,aın ıı en <on< ı , 
0 

• " 

m ~m h<r şek>lde >ht<yacı nrd>r. t· 1ı·ı ·ki rr Jlnrnulıı-oırn mi•· Çalışmak ü"rc mürncaat edecekler lutbol taknm birkaç ııü• e>-vel ıehri- lrar :ıl.:ı fı cclc ~r~.' . ek .·,· .. ı·rc <lı··'ın ı'lk· 
d · · · • miıe gelmiıti. an• " mı a g<'rnıın •· 

en oilil>atlar< sıcd _vnzıyeılen mü.aid Doğu muhteliti huııün ilk oyununll okul hnşii~,..ımcn lrri ,·c ilk t eı t "'"' 
hult1nanlar ,:ıerlul ııe almaenklard.r. Beıiktaşla, ikinci n«l•abakasm• da pa· "'l''kterkd ""t ı ı ıle füniniiuü lıalk" P 1 Y 8 S a zar günü Galataıarayla ya paeakt.r. Do· e•· i urle Kiilt ii r lli n•ktiiriı il ny T" lik 

ı ğu mohteliti dokuz yerde ypt.ğ• mü· J(nt'un haşk:mhğ• altuufa r .. ·knlr.•'" 
slanhul ticaret 'e zahire bor.:.ası· d .., k h. t l t a ı ı lar1

1

ır Topl"ııtıılR ·· sabakalar an çagunu azannnştır. ır op an ı Y r 
11 ~ 

1 

• •• 

na dün 344 ton bnğdoy, 90 ton arpa, hangi ,.nıtlcrdÖ ne kadar lıamulmun 
15 ton fa,ulya, 111 torı ııusm 73 ton lstlnyedekl yangın davası odnlon nç•ln"İi' giidiıtilınii,tür. 
un, 31 tnn keten ıolmmu, 15 ton zey- Bir müıldet evvel İsıinyede bir g..- Ncti<e•lı· lın;iiğrctnırnlor oknllann· tinynğr, 9 ton yapak, 2 ton iç badem ol zinoda ı·nngUl ç•kmıı, haciz alımda daki ıutehc 'nziyrtlcriııi trolıit eılcre~ 
mak üzere 690 ton mahsul gelmiş, 200 bulunan m'6a ,., •andaly•lardan bir nrıkelcri kiilıiir ıneunırlaruın hihliro
ton razmol, 2 ton tiftik, 3 ton alyon, k"n" Y"un•ı ve çalınm"''· cekln< ve clıle mlikrrk va•i"l• giirc 
48 ton arpa harice mkedilmiştir. Yangm• ç<karmaktan «mallar< çal lıaruıdmn• oılnlannm aç>h.;n }erle• i 

Diin lıo<'ada muhtelif mallar şu fr maktan maınun Süleyman•n diin nğır taap-fü• e<lmktir. 
yatlar ü:ıerjnclen satıhuı~tır. Yunıu· 1\I ı · Himaye heyetterl 

k h 

w 

1 6 

6 l w 

1 
cezada muhakemesine bakdrıuş, c ı· I 

§a ug< ay, . , se rt mgl ay 520 - 1 ı toplantls ıned, f ,.mail, Rifat, Turgucl, l\la ııınt< • 
520 - 5.37, arpa ·t.4, - 4.5, hakla · Öğle<len H>nra C. ır. Parti inılc hf 
4.2• t"'·dar .ı.~8 - 4.35, san mmr Reıad, füıa Panayot, Yusul, Ziya ,.e l 1 11 1 k··ı .. 

5 
Yu

··mnu·· isrııindeki •ol>idler dinlenmi( mayo >eyeı "'i nmra 
1 

" ar< ·n ııır 
4.13, kuı yemi 7·1 , si'3m 17.-1 O, af- ' direktijrünün başk nrıh~• eltmıln lı i r 
yon ince mal 510, i~ fmd<k 44, ya- tir. toplanU yaparak bu pi ilkokul çoı-uk· 
pak Anadolu 56, 60 kumş üzerinden Sahidler verdikleri ifadede Süleı- Janna vnnluu me elesi etrnlınıla gôi-
satdmı<trr. ma~m gazinoyu, kundaklad•ğmı ve · el • ~ ... d kl . rüşınüılrr ir. 

Borsada •andaly•l•r< çn!d•gmr görme i erıni Ym·drm uıikınn im J"I grçrrı y•la 

t,tanbul borsa,mda son siyasi hi" söylemiılerdir. nazaran l('"niıleı«·cktir. 
diseler dolapsiyle tahvillerde görü- Mahkeme gcbniyen ıalıid lbrahim Hava Kurumuna yardım ı.n ıcme"·iicler henüz istikrar pey- , .• Saminin bim lira para eezn•ner- edecek ,ırketıer 
da •tmen>i,ıfr. melerirıe ve zorla getirilm•lerine ka" Dolmnhnh~e Jl•">gnr.i şirk.ıi !in•·• 

Dün birinci tertip Türk horcn ıah· rarvererek haıka bir ı;üne b<rok•lm•ş- Kunuııurın her y•I ynph~' yanlını~ 
dfüri 13.35 derı, Mrrkez honkaS> tah· tır. bu ,.,ı da yapmağn karar •wuiş ,·e ilk 
' illeri 90. 7> ılen mua;nele giirmüştür. Bir tevkil ıak;iı irıi diin Ti ny• K u n<mu ' eznr ine 
Bnmlan ba,ka E<gnni tahville<i 96.50 Raoan km Nebahatin muna ıcrn· ın•lim eıınôştir. 
den A,lan çimento ı ah• illeri 1 O dan , •·üz eden şoför Y ı lmaı dün Adi iy eı e !liğı• r tara lınn ırnnn ay, e 1'k l ı ik ' c ••hlnuş. bir 1 ogili• liraS>n o 628 kuruı ' •evkedilmiı• ikinci istintakta sorguya tünel ıirk• t kri il"' n K nruınt1un ı or.I• ı .. hit eılilmiştir. çekilerek tevkif edilmiıtir. mn karar ,,ermişlerdir. 



4-KURUN 18 EYLOL 1937 

1 Ulkemizde 
1 

Haydardaki cinayet Hariciye Vekilimizin imzaladığı 
Nyon anlaşmasile kanun 

projesinin metinleri -i' * Bir kundura boyacısı n1etresini 
kaçıran bir adaın1 öldürdü Ankara, 17 (Tı>lcfonla) - Akde

nizde korsanlık fiillerine kar ı miiş· 
terek tedbirler alınma .. ı için J 4 eylül· 
de hariciye 'ek ilimizin ·yonda imza. 
Jadığr anla~ına, lıiikiunetimiz tarafın· 

dan Kamulaya bugün arzedildi. Ka· 
nun projesinin mucib sebeplerinde 
§Öyle denilmekteflir: İspanynda miicn· 
dele halinde bulunan taraflardan hiçi 
birine aid olımynn ticaret gemilerine 

ka111 Akdenizcle bazı denizaltı gemile· 
ri taraf mdan bir takım teca' üzler ,.a· 
ki olmu§tur. İf k önceleri İspanya a· 
hillerine inhi!lar ed<'n hu laartuzlar 
gittikçe Akdenizin ~arhından şarkına 
kadar yayılarak deniz ticaretinin em· 
niyetini kaldırım~ 'e hu denizi kor· 
san Irk faaliyetine açık bir gaha haline 
getirmiştir. Bu teca\"üzler beynelmilel 
ticareti ihlil eder mahiyette olduktan 
haıka, esas itibariyle de her türlii jn· 

sani 'e hukuki prensiplere tamamen 
aykırıdır. Fazla olarak tccaviizlerin vtl 

kuu e1nasmda ticaret gemilerine kar
§I denizaltı gemilerinin hareketlerine 
dair Londrada 6 te.,rini ani 1936 t.ıf 
rihinde imzalanan ve Cuınhuri ·et Hii· 
kı1meti tarafından da 23 • VI • 1937 
tarihli ,.e 3227 numaralı knnun mu· 
cibince iltihak olunan pro e\'erbalde 
münderiç hukuku dil' el kaidelerin~ 
de riayet edilmediği görülmii§tiir. Bu 
vakaların te,·licl ettiği vaziyet kar§ı
Bmda fikir teati olunmak mak adiyle 
İngiltere ve Fran a devletleri Akdeniz 
devletleri ile diğer bazı alakadar dev· 
Jetleri J O cyliilde toplanacak olan bir 

renin :ryon §ehrinde 10 eylülde top· 
ianan konferanıı, dört giinlük mesai· 
den sonra 14 eylülde bir anla§maya va 

Edirnede çif le bir 
cinayet Evvelki gece Haydarda kadın 

yüzünden bir cinayet iılenmittir. 
Tafsilatını yazıyoruz: 

ıl olmu~tnr. 
İşbu anlaşma mlucihince Türkiye 

Cumhuriyeti de kendi kara sularında 
emniyet tesis e<lecek olan icraatta bu· 
Jm ncaktır. Kara ularnnız haricinde 

Bir karı koca sabah
iayıo kanlar içinde 

bulundu 
Haydarb Bıçakçı Alaettin ıo

kağında 5 nu:x:aralı evde Vanlı 25 
yaımda kundura boyacısı Y aıin 
ile metresi 23 yaşında Fatma otur· 
maktadır. Beş sene evvel birleş. 
miş olan Fatma ile Yasin son zs.· 
manlara kader iyi geçinmitler6e 
de bir gün Fatmanın karşısına 
seyyar karpuzcu Salih çıkmıthr. 
Salih, fazla para kazandığını söy
liyerek kendi&ine iyi bakacağwı 
vadetmiş, bu suretle Fatmayı kan· 
dırmıştır. 

evri"ef erinin emniyeti için laznn o· 
la~ icraat f ngiliz donanmalarına i~te• 
necek mü:r.aherette h~lunaraktır. Bil· 
lıa ~a Fran ız 'e 1nı:;iliz ilon:ınınaları· 
nm, harekatı Tiirki~ e kara ularında 
rla takip etmelt•rine ve irae cyleyece· 
ğiıııiz liman1arc1an hu donanmaların 
i~tif ade etmelerine diğer ah il dar fle,
lctler 2ihi C.umlmriyet Hiikt'ımeti de 
mU nade eyliyecC'ktir. Cumhuriyet Hü 
kıimcti en clılenheri takip eclf'geldiği 

Birkaç giin ev\'el Edirnenin Güzt ı· 
ce haha mahallesinde tüyler ürperlicJ 1 
bir cinayet i~lenmi~, bir karı koca bu 1· ı 
ta ile parçalanarak kafaları koparıl· 
mıştır. 

ulh enıniyet ,.e anla~ma siyaeetinin 
) eni hir teznhUrü olan Jyon itilafını 
yük ek lcdi in 1aeYip 'e tasdikina 
an:ecler. 

Maktul aka Ali 60 ya~lanndadır 
Ye Edirne Karaağaç posta nakliyatı 
sürücüliiğiinü yapmaktadır. Kendisi· 
nin iyi me,·kide bir hanı Ye piyasada 
i~leyen milteaddid arabaları nrdır .• 
Karısı ile beraber Gfüelrehaba mahal 
]esinde bahçe içinde bir katlı evde o
turmakta, fakirane bir hayat p;e~ir
mektedir. 

Fatma dokuz gün evvel dostu 
Yaşin. evden boya kutusunu al 1 11 

uzaklatınca evde ne kadar e~y:ı 
varsa hepsini bir arabaya doldur· 
muş; karpuzcu Salihin yanına ka<;-· 
mıthr. Yaıin aktam eve dönün· 
ce kapıyı kilitli bulmuş, metres;ni 
aramı§, Salibin yanına kaçtıimı 
öğrenmiıtir. Yasin kadının kaçtı· 
ğına değil, kış üzeri eşyasız kal· 
dığma yanmaktadır. 

Uğruna bir adam öldiirülcn Faınıa 

konf eran"a da\'et etnıi§lerdir. 
İtalya i]e Alınanyanm hu davete 

icabet etmemeleri üzerine Türkiye, Ar 
navutluk, Büyük Britanya Ye §İmali 
İrlanda BirlC§ik Krallığı, Bulgaristan, 
Mmr, Fransa, Yunanistan, Uomanya. 
Sovyetler Birliği ve Yugoslavya mu· 
rahhaslarmdan mürekkep olarak İıviç 

iMZA YA DAiR KANUN 
LAYİHASI 

Ankara, 17 (Telefonla) - Anlar 
manm imusrna dair kanun projeıııi 

aynen 'udur: 
Madde 1 - 1 panyada mücadele liı 

llnde bulunan taraflardan, hiç birine 
aid olmıyan ticaret gemilerine denir 
altı gemilt>rİ tarafından Akdenizde 
f panya ihtilafı münasebetiyle vaki 
olan ko~anlrk eraline kar§I almacak 
miişterri< tedhirler lıakkında Nyonda 
14 eylül l 937 tarihinde Tilrkiye, Ar 
na' udluk, Biiyük Bdtanya \'C ~imali 
İrlanda Birleşik Krallığı, Bulgaris
tan. h ır, Fran;;a. Yunaniıtan, Ro • 
ınanıa. Sovyetler Birliği ve Yugoslav
ya ara m 1a imza olunan anla§ma ka
bul ve tasdik edilmi§tİr. 

Madde 2 - Bu kanun ne§ri tarihin· 
den muteberdir. 

Nyon da imzalanan metin 
Ankara• 17 (Telefonla) - Kanuna 

bağlı olarak 1yontla imzalanan anlaş
mayı bildiriyon1m: 

Kendi hükfımetleri tarafından u· 
ıulüne te\'fikan salahiyeti haiı olup 
aıağıda imzaı;ı bulunanlar T)onda kon 
f eramı halinde 9 eylülden 14 eylül 
1937 ye kadar toplanark hemen me
riyete girecek oln atideki hUkümleri 
karar] a~tımu~lardır. 

İs;--... nyada mücadele halinde bulu· 
ııan taraflardan hiç birine aid olmı· 
yan ticaret gemilerine kar§ı denizaltı 
gemileri tarafmdan A.kde.nizde İspan· 
ya ihtilafı münasebetiyle mükerrer 
tecavüz nki olduğunu bu tecaviizle· 
rin ticaret gemilerinin tahribi hakkın· 
daki 22 niaan 1930 tarihli L<ındra mu· 
ahedetıinin 4 üncü kısmında münde· 
riç hukuku düvel kaidelerini ihlal et" 
tiğini en iptidai in aniyet prensipleri
ne mugayir olduğunu ''e hunların bi· 
liakkm konanhk hareketi olarak tav'" 
ıif edilmeıııi liznngeldiğini naıarı iti· 
bıre alarak ve Jspanyada mücadele 
halinde bulunan taraflardan biri nya 
diğerinin muharip hukuku kuJlanmak 
veya deniz muharebesi kanunlarmn 
riayet etse hile açık denizde ticaret 
ıeyriıef eri kontrol hakkını hiç bir su· 
retle tanıınauızın ,.e i~bu mukavele· ı 
ye ittira~ eden herhangi bir devletin 
•çık denızde her türlü muahenelerc 
kar§ı kendi tfoari seyri eferini himaye 
etmek üzere ittihazını munfık göre· 
ceği herhangi bir harekette bulunmak 
ve ıonradan kararla tmlacak mü~tc· 
rek diğer tedbirleri a ınak hakkına lın· 
leJ gelmemek ıartile işbu mukaveleye 
jetirak eden de\'letler, ev' el emirde de
nizaltı gemileri taraf mdan yapılan kor 
8anhk eraline kur:.,ı a~agıda zikre<lilen 
mütterek tedahiri mnh usayı kararla 
tırrnağr liiıuınlu addeder. 

1 - Konf crarua i link eden de'· 
Jetler kendi bahri kuwetlerine 1 pan· 
yada mücadele halinde bulunan taraf 

· Iardan birine aid olmıyan ticaret ge
milerini himaye etmek üzere aşağıdaki 
iki ve Uç numaralı fıkralara tevfikan 
hareket etmeleri için talimat 'erecek· 
]erdir. 

imza olunan protokol ile teyid edilen 
hukuku ~ii"ıel kaidelerine muhalif o· 
larak böyle bir gemiye taarruz eden 
her hangi hir denizaltı gemisine bil· 
mukabele taarruz edilf',cek ve müm· 
kiinc;e tahrip olunacaktır. 

3 - fepanyada mücadele halinde 
lmlunan taraflardan hiç birine aid ol· 
ma} an bir geminin yukardaki fıkrada 
zikredilen kaideler hilifma olarak ta· 
arnıza uğradığı bir nokta cİ\'armda te· 
1!8diif edilen denizaltı gemi ine tesa· 
ılüf olunduğu ahval taamııun !aili 
kendisi olduğu fikrini tevlicl ediyor~a 
yukarıda zikrolunan hükümler keza· 
Uk tatbik olunacaktır. 

4 -Yukarıda zikredilen kararlar; 
pratik bir surette icra için konferansa 
iştira~ ed~ devletler a§ağıdaki hu· 
su lan kararln§tımıı~lardır: 

l - Garb'i Akdenizde \'e lalta ka· 
nalrncla nezaret hu"u~u ayrı hükümle
re tıihi olarak Treniyen mmtakaf!r 
müıtesnn olmak üzere İ§hn icraat açık 
denizde ve konferansa iştirak eden 
de' Jetlerin kara sularında İngiliz ''e 
Fransız donanmalarına iki hükumet 
ara ında kararlaıtırı lacak te,·zi şekli· 
ne gi:ire terettüh eder. · 

2 - Şarki Akdenizd~: 
- Bu irraat kara tınlarmda ala· 

kadar hiikCımetlerden her hirine ken· 
disine aid krsnnda tercttüb eder. 

B - Açık denizde Adriyatik denizi 
nıliste na olmak üzere Çanakkale bo· 
~azının rr.edhaline kadar itbu icraat 
lngiliz ,.e Fransız donanmalarına ıey· 
risef ainin trh Jikeli olcluifo korkulan 
mmtakalarcla iki hiikumet ara.mda 
tekarriir edeeek tevzie göre terettüh 
eder. f ~bu konferansa ietirak eden 
clevletlerden Akdeniıe ıahildar olan· 
lar kendi vns1talari ni helinde hu clo· 
nanınalara i tenP.cek milzaherette hu· 
lunmağr tanhhiid eilerler. Bilha!ııa do
nanmaların harekatını kendi kara ım· 
lnrında takip etmelerine '\"e kezalik 
intihap edecekleri limanlardan bu 
donanmaların istifade evlemelerine 
nıfüaade edecekler<lir. . 

3 - Şurast da mukarrer ki yukarf 
da l ve 2 ııumaralar<la zikredilen mın· 

Saka AJi çar~amha gilnii hergiin ol· 
duğu gibi istasyondan posta çuvallarx
nı alarak poctahaneye teslim ettikten 
sonra evinin· yolunu tutmnı ,.e iki ih· 
tiyar ko1;a ve karı yemekledni yiyerek, 
erkence yaimışlardrr. 

Ertesi günü maha11ede Hk'a :Alinin 
eYinde hiç ses sada çıkmadığmı gö· 
ren kom~ular meraka dü§müşler, ba
zıları evin penceresinden bakmak İ!te· 
mişlerdir. 

Fakat pencereden içeriye baltan· 
Jar. karı kocayı kanlar içinde parça· 
Ianmı~ bir halde görmilşler hemen za· 
hıtaya haber ,·cnniılerdir. 

Bu zavallı karı kocanın paralarma 
tamaen öldürüldükleri zannedilmekte 
çifte cinayetin failleri şiddetle takip 
olunmaktadır. 

tira1' eden devletler tarıf ından de~ir 
tirilebilir. 

V - Konf eranıa iıtirali eCJen dev
Jetlel' §tı hususta mutabık kalmışlar
dır ki yukarıdaki hükilmlf'rin icrasını 
kolaylaıtırmak maksadiy]e kendi de
nizaltı gemilerinin Akdenb:de istitrta· 
lini atideki ~ekilde tahdid edecekler· 
dir. 

Evvelki akıam sekizde Haydar 
karakoluna iiden Yasin F atmanın 
çağırılarak kendiıine ait Qlan eş· 
yaların geri verilmeıinin teminini 
istemiştir. Bu sırada sokaktan 
metresi ile yeni dostu Salibin geç 
tiğini gören Yasin hemen dışarıva 
fırlamıf, kadının önleyerek fÖyle 
demiştir: 

- Fatma! Karakoldan aeni ko
miser iıtiyor ... 

Fatmanın yerine karpuzcu Sa· 
lih ters bir cevap vermit, üıtelik 
Y aaini göğıünden ileriye doiru it
miıtir. 

Yasin: 
- Gelin! Size bir ıey ıöyliye

cekler •. Ben e§Yalarımı iıtiyorum, 
o kadar ... demiıtir. 

Karpuzcu Salih, Y aıini bir da· 
ha göğsünden itince, Yaıin birden 
bıçağına davranmıı, kendiıini 

göğıüden iten karpuzcu Salih:rı 
karnına ıaplamııtır. Sa11h kanlar 
içinde yere yıkılırken Yaıin bıçs· 
iını metresi Fatmanın da ellerin~ 
saplamıf, sonra karakola gidip u~s 
lim olmuftur. 

Y arl\h Sa.lih sıhhi imdat oto~0• 
biliyle Cerrahpa~a h:ııstnhaı:e:;in" 
1cnldr•lrnıua da biraz &oilra ölrııU1! tür. Fatmaya ilk müdavat yaP1 

mı,. Yaraları hafif olclu~und~ 
hastahaneden çıkarılmıttır. 

Katil Yasin öğleden sc~ra rı~· 
liyeye getirilmit. ikinci noreu h'' 
k;mliğ'ne verilmi~. jr.ti-:vdhı ··~:-!1• 
dıktan sonra tevkif edilmi~tir. 
Kadın Yüzünden Bir C:nayet 

Daha 
Beyoğlunda Sakızağacında "d' 

ranlık sokakta 14 numaralı c'i e 
oturan 17 yaıında Anastas ile 11 

pebaıı caddesinde oturan 16 >"' 
~ında Simon bir kız yüzüno'" 
kavga etmiılerdir. 

Simon, ç.akı ile Anastaıı ıağ JI" 
lundan yaralamış, yakalanmıttıf 
Yaralı tedavi altına almm[ştır. 

A- A§agıdaki B ve C fılCralarmda T 1 • k A h 1 • 
derpi~ edilen ahval müstesna olmak ur tezga arı nda 1 n~ 
üzere hiç bir denizaltı tçP.miıi Ak.de-

nizde denize çıkmayacaktrr. d • ı • • 1 b • 
B-DenizaltıgemilerilConCer~n·şae 1 enguze ıreser 

sa i~tirak eden devletlerden herhirine . 

tebligatta bulunduktan sonra deniz u- Gölcük deniz fabrikalarında in-ı lirasına malolmuttur. Fakat •>'11
: 

zerinde ve bir su üstü gemisi refaka- 9a e~ilen ~ölcük yağ ı:miıi deniz mode.lde bir gemi Av~p~ terı~. 
tinde olmak aartiy)e ıeyredebilecelr tecTubelerı yaparak dım aaat 16 nelerınde 350 • 400 bın hray• ~ 
Jerd!r. da limanımıza gelmif, Dol~aba.h· kabilirdi. ___.,/ 

C - Konferanıııa ittirak eden dev- ç; sarayı açıklarında demırlemıt· 
Jetlerden herhiri melfuf llhikada ta- lır.B 1 b 1 2 7 yılda 2 7 

u münasebetle dün stan u yin edilip A Ye B fıkralarmda mlin· 
Deniz Komutanlığı tarafından par k 

deriç tahkikata tibi tutulmxyacak olan !ilk bir merasim de tertip edilmiş. ÇOCU 
bazı mınt<ıkaları talim için kendi de· ıı 

ayrılan huauıi iki romorkörle Göl· 28 1 ·· d. da ilet 
nizaltı gemilerine talısis edebilirler.. cük Pendik açıklarından karıılan· yı once on ye ı yaftn K . ıı. 
Keıalik konf eranea i§tirak eden dev- evlenen lrlandalı Misis ve mis ~ r1 
Jetler ıu hususta mutabıktır ki me<'.hır mıttır. ilesinin ıimdiye kadar 27 çocuk·ll•t 
ri tevakkuf Yeya yukarıdaki B fıkra· Dünkü merasime davetli bulu· d " M" · K · h Vl} bır"' 

nan zevat ıaat 1 S de Haliç iskele· ogmuştur. ısıs en er "· 11 ımda derpi• ~dilen §artlar mü·tcsna l d " B ,..,.uk~ 
ıs sinden Kartal ve Güven romork6r· çocu ~ ogurmuştur. u ç._ 

olmak üzere kendi kara sularmda hiç !eriyle, Pendiğe doğru yol almı, • yirmi ikisi ha)'!lttadır. . 
bir ecnr.hi denizaltı gemiEinin hulun- tır. Davetliler araıında lıtanbul Bunlardan altm evlenmi§lerdıt'· 1' 
masına müızaade etmiyecek1erdir. Deni.ı Komutanı, kıdemli deniz · Evlenenlerden de yirmi iki çoetl 

VI - Kezalik konferansa i~tirak subayları, büyl.ik rütbeli askerler • 
doğmu§tur. .. 

eden devletlerce mukarrerdir ki yu· ve matbuat rnüme11illeri hazır bu· Edlrneden gelen k&fll .. 
k<ırıda yazılan progranım icrasını ko· lunuyordu. .. 
layla§tırmak için keneli ticaret gemi- Diier taraftan. Y•i gemiıinin yon devrildi . 
}erine ı\kJenizde arıılarında takarmr İnfa edildiği ayni tersanede açık . 

1 
bir kaJll 

edecek bazı e!ash yolları tavt1iye ede· denizlerde ça.hpbilecek diler bü· Edı~eden ~elı?ek!e. 0 ~n buJuJJaı' 
ceklerdir. vük bir romorkör daha hazırlan- yon dun devrılmış, ıçınd rnıttıf· 

VII - t~hu anlaşmanın hiç bir ~aldadır. be~ yolcu ağır surette yaralaf •e ı!t' 
hükmü konferama İ§lİrak eden devlet· SSO Maimahreci ve saat 13 mil lb~ara~ılar d

1
erhal. ~akırkö~kı k:•pl~: 

J k ·1 . \k ıüratle yol katedecek olan bu ro· ıye sıaıta ıanesının cerr 1 rıııtv" 
erin endi deniziistü genn erıni ı • k"" 

29 8
. . . . . ntırdarak tedavilerine bat ank aiıt" 

denizin her hangi bir kismma gUnder- mor or ırıncıteırın yanı Cum· y arahlardan birinin yarası ço 
mek hakkını tahdid etmeı. huriyet Bayramına kadar yeti,ti· dır. 8çı" 

VIIf-Yukarrclaki hükümler, Mil riJecek, ve meraıimle denize indi· Fenerbahçe klubu""Öu 
Jetler Cemiyeti katihli~ine tescil et- rilecektir. verdiill doArU de b,ııçe 
tirilmi~ olan be melmilel taalıhüdleri Bugün Gölcük tersaneıinde Ho· DünkU Akşam ıı;azete•İ ~~~:e 1'' 
hiç hir surette ihlil etmez. la.~dad":. tahsi~ ~Ö!'"'Üf kıymetli 7 klühilnün bir t.efti~~e~irdıgı~~ır· • 

IX Konferansa i~tirak eden devlet· Tuı-k muhenchıımız vardır. AY .asının mühiirJcndigını ~·aınt ~ rt•"' 
lerden hiri i§hu anl~aclan çekilmek rupa büyük ıanavi merkezlerinde Yaptığınuz tahkikata göre ç~ott' 
niyetincle bulunduğunu haher ''erirse 30 Türk bahriyeliıi de ıenıi nıii· ba günü akşamı iki belediye Jl1 ıJıil''t 
böyle hir teh]iğ 30 günliik ''adenin hendiılifi tahıillerini yapmakta· .k. k . kl .. b Pirerek te _ı.ıtJ 

d 1 ve ı ı omıser u e " d be!P' ,1• 
hitammda muteber olacaktır. Ve kon· ır ar. • ·· fi e · ~111 

feramıa ltdrak eden de\'letlerden her Öfrendilimize geire; reminin y~pryorlar ye ertcsı ~nıtdıi• gil>J de" 
hl.nrrı' bı'r ,m;eri de hu huısustaki ni- yaptığı tecrübelerden çok iyi ne· gozden p;eçirlyorlar. )'. azd·"'· doitıJ •' 2 - tahri te lihatın tahdit ,.e ten· 

kisi için J..ondrada 22 nisan 1930 tari~ 
hinde imza olunan muaheclecle zikro· 

.onclaraıla 6 te~rinisani 1936 da 

takalnrm lmdudu Ye tevziatı her za • 
mnn 'aziyetteki her tiirlü değişiklik 
h<'saha katılmak üzere konferansa iş" 

!:'! " b'. h' ı· k 'er ıgı _..ııJ, 
vctini mczkiir tarihten e\'\'el bildir • ticeler ahnmıttır. Siir'ati saatte un on ın ıra açı bulll,,....-
~ek §artiyle aynı tarihte anla§madan 15 mil iken lstanl:nıla gelirken 12.5 ğildir. Beeabat muntaıarn 
çekilecektir. mil yapabilmif, gemi 210 bin Türk tur. 



SIV ASTOJ>OL 
önünde .•• ---

Beşinci Balkan güreş
leri lzmirde başladı 

Dünkü müsabakalarda Çoban 
Mehmet ve büyük Mustafa 

duşla galip 
Meninli Ahmet - Kiselriac 

(Yuıt1ıla•) 
79 kitoda Mersinli Ahmet, Yugtıe 

lav Kisekise ile gürqti. Bu musaba 
kada ela evvelkiıi gibi tut olmacb 20 
dakika sonunda Mertinli Ahmet w 
yı heaabile galip ilin edildi. 

Büyük Mmtafa - Gerelcakis 
(Yunan) 

87 kiloda Büyük Mustafa ile Yu 
nanb Gerekakiı kartılattılar. 

Maca çok seri ve atak bir ıekilde 
baılayan Mustafa kuvvetli el enteler 
le hayli hırpaladığı hasmını 3.16 ıncı 
dakikada saltoya alarak nefil bir tut 

la yeneli. 
Çoban Mehmet - Kar6e 

(Yunan) 

Ağırda biıdeıı Çoban Mehmet ile 
Yunanlı Kardit kartılakb. 

Çoban rinP çıkar çı~ halk 
kendiıini çıllJlnca allutlaın•ia bqla 
dı. 
Ma~ başlar batlamaz Çobıan Moh 

met derhal hakimiyeti ele aldı. Mai 
Jup olacaimı anlayan Kareli• müda 
faaya çekildi fakat Mehmedin kuv 
vetli hilcumlanna 2.15 c:lakikadan 
fazla dayanamadı. T utla mailOp ol 

du. 
Balkan 11Drsı Jıongıe-

al toplandı 
llUJUkler• tazim telgrllfl 

99ldldl 
lzmir 17 ( tclefonl.) Betinci Bal 

kanlar arası güret kongresi bugün 
toplantı yapmıı. Ulu Onder Atatur 
ke, bafvekil lımet lnqpijne, ve JaAi 
liye vekili Şükrü l<aY•Y• ve Balkan 
devletleri reislerine birer tuim tel 
grafı çekilmesine karar vermiıtir. 
Kon~re bundan eonra müsabaka 

hakemlerini teabit etmit Balkan ıu 
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Pariste meydana çıkarılan çete 

]' apılan araştırmada si=-

l~~~1 ~.~~s~a~i'!':a~~al~~~n~p~~UJ 
bir katil hadisesi münasebetile ya- Bu işin Presbourg ve Boissierc 
pılan tahkikat, azası Cagoulards sokaklarında yapılmış olan sui· 
adını ta,1yan hakiki bir teşekkül kastlarla bir alakası olmadığı mey 
mevcut olduğunu ve bu teşekkülün dana çıkarılmıştır. 
askerlik haricinde askeri mahiyet· İcra edilmekte olan tahkik~t e~-
t b l d ~ d k nasında yapılan bazı gevezelıkler, 
e u un ugunu mey ana çı ar- h"k"' t l d'' . 

1 
• • A u ume memur arının un ıcra 

mıttır. Parıs.te ve ~ıla~etlerde 'fa· edilP.n taharriyata teşebbüs etme
pılan taharrıyat, hır mıktar eslıha lerini zaruri kılmıştır. 
ve mühimmat meydana çıkarılma- Şimdiye kadar dört kişi tevkif 
sına medar olmuştur. edilmiştir. Daha birtakım tevkifat 

Cagoulards'lar, müfrit sağ ce- icra edilmesi muhtemildir. 

lstanbul • Edirne - Londra asfalt yolu 

Cumhuriyet bayramından , evel 
Başvekilimiz tarafınadn açllacak 

Ankara 1 7 (Telefonla) - Nafia 
vekaleti, İstanbul - Edirne - Lon 
dra asfalt yolunun Jstanbul - Lüle 
burgaz kısmının ayrılması münase 
betile bir merasim programı hazırlan 
dı. Bunun için İstanbul, Edirne, Kırk 
lareli, Tekirdağ vilayetlerinden da 
vetliler hususi otomobillerle Lülebur 
gaza götürülecektir. Yol bizzat Baş 
vekilimiz tarafından açılacaktır. A 
cılma günü Cumhuriyet bayramın 
dan evvel olacaktır. Yol açılınca 
halk tören mahallinde biifede ağırla 
nacaktır. 

Davetlilere Lüleburgaz Halkevin 
de Nafia vekaleti tarafından bir ziya 
fet verilecektir. 

Mazarik 
Salı günü 
gömülecek 

Prağ, 17 (A. A.) - Nazırlar Mec· 
lisinin bir kararı ittcrine e' velce pa· 
zarte~i abahı olarak tcshit crlilmi§ 
olan ı;ci-. ~Ta:r.arik"iin remı:ı:e mera imi, 
21 eyHil alı gUnü aal 10 a hırakılmı§· 
tır. Prn~ radyo i la yonu kı a mevceli. 
25.34 ııı~lre - mera ime aid taf ilaatı 
'erer.ektir. 

Aydın 

manevraları 
lizmir 17 (Telefonla) - Ordu· 

muzun gelecek ay Aydın havali· 
ainde başlaya~ak olan büyük ıon 
bahar manevraları, yalnız manev· 
ra mıntakaaındaki harekatla kal
mıyacak, hazerden sefere geçitte 
yığımak noktalarına, va:ıtalardan 
iıtifade edilerek varış müddeti tet
kik edilecektir. Bu harekatti\ 
düşman ha va taarruzt'ndan korun· 
ma tedbirieri aranacak, bu vadide 
gece har'!katlarına da başlanarak 
resmi, hususi nakil vasıtalarından 
istifade imkanları ölçülecektir. 

Tiirkive vııznı~ .. . 
müsabakaları hittı 
Birinci lstaniJ:ıl, ikin·· 
el Bahkeslr, üı;üneü 

KocaeB 
lzmir, (Telefonla) - Türkiye 

yüzme birincilikleri sabahleyin 
nihayetlendi. 200 serbestte Mah
mut (İstanbul) birinci, Osman 
(Balikesir) ikinci, Mehmet (An. 
talya) üçüncü. 

100 sırüstünde Sam il (İstanbul) 
birinci, Hasan ( Balikesir) ikinci, 
Yusuf (Kocaeli) üçüncü. 

150 metrede Halil (İstanbu1' 
birinci, Mustafa ( Balikesir) ikin
ci, Yusuf (Kocaeli) üçüncü. 

Umumi tasnifte 73 pt'vanla h
tanbul birinci, 40 ptwanla B:ılike· 
sir ikinci. 37 puvanla Kocaeli ü
çüncü, 16 pı•vanla İz:nir dördüncü 
11 puva'lla İçe! betinci, 9 puvanla 
Antalva altıncı. 5 pı•vanhı Anka-, 
ra !'edir.ci olmı·~h~rdır . 

Müsabakalardan sonra yüzücü- ı 
leer mac~alyalar verildi. ' 

Çin-Japon 
Üst tarafı 1 ncidc 

hir kı ... rnını ilıata C\ lerni ... tir. Ru km· . .. 
vetlcrc murn:ı:i olarak Pekin llankov 
yolunun 30 kilorııctrc kadar arkmda 
ilcrlcıııektc olan diğer hir Japon kolu, 
16 e liil ahalıı Pekinin 75 kilometre 
cenuhıında kiiiıı Ninloclıcn şehrini iş· 
gal ctmi~tir. 

Japon tan-arelcrİ· J 6 eyliildc ı-aat 
6.40 da Pıtoting cirnnnda hulunan 
Çin kıtaatının rnc,·zilcri ile tayyare 
mcyclanını honıharılıman etmiş ve Çin 
lileri ağır za) iata uğrutınıştır. 

Tayyare meydanında otuz Çin tay· 
yare ... i tahrip e<lilıniiıtir. Paoting şeh· 
ri alevler içindedir. 

Tiycnçin - T si - Nan deıniryohı 
ceplıe. inde Japon ordusu, Çin kıtaatı
nı takibe <le' am ederek ] 6 eylülde Ti· 
ycnçinin 100 kilometre cE>nuhn garbi· 
sinde kain T. ang - T<'lıeou eh arın· 
daki Çin ıııe\'7.ilerinin karşısına gel
mİ:;:lir. J apq.n orılu n~ ÇinJilcrin hu 
mevzilerine kar ı hir taarruz hazırla· 
maktadır. 

Şanglıay, 17 ( . A.) - Central 
Te\'s ajan-.ı, ıliin Clıansinin siıııali ~ar 

ki,..incle ııidıletli ıımlıar"hclcr 'ukııa 
gelıni:. olduğunu haber vermcktrdir. 

Kouangling \e Linıı;clıiou mıntaku· 
sın da .T aponların ileri hareketleri clur
mu~tur. 

Her iki tarafın zayiatı hü~iiktiir. 

Çf ·LfLER fn \T,\ EDIYOH 

Tokyo, 17 ( \ . .A.) - Harbiye Ne
zareti, yii:ı: hin Çin a~kcrinin Pekinin 
kırk mil cenubunda kain Cholu "adi· 
sinde ihata edilmiş olcluklarını bil· 
dirnıektedir. 

Tokyo. 17 (A. A.) -Japonlar. Pe
kinin ı·enup i .. tikaıııetiıııle ileri hare· 
ketlerine ıJe, aııı edcn•k Pekin - Han 
kcu ıleıııİr)olu ii:ı:erinc Çoso'u zaptey· 
lemi lerdir. 
350 BlN Çi~Ll :\ll'D\l<',\\Y,\ IIA

ZIRL \NIYOH 
Nankin. 17 ( \. ı\.) - Çinliler, 

-:imali Çirnleki Japon il~ri hareketini 
dnnlıırına\. idn Paotin .. fu ile Çan!!· . ,., ., 
cu ara ındn hir ıııiiılaf aa hallı h"·i~ et· 
1~1i~lenlir. Paot"ngfu ... elırirnle 350 bin 
ki~ilik hir !?arniıon te~ ... i~ eılilmislir. 
i\l .. LTECÜXR \C KA L~J \K TEH· 

LIKE~İ~DE 
Şanc:ha ·• 17 ( \. A.) - Japonların 

(•1lcr:nc1eki ııımt:ıkalarıln huhınan an· 
trepolardan Çin 'cya <li~er ia~e me\ a· 
dmm almına-.ma Japonlar tarafından 
müsaade ediltne<li~i takdirde yüz bin· 
lercc mültecinin iltilıaki le mıktarla· 
rı arlrm~ olan Şanghavdaki Çinlilerin 
vivecck ·iz kalmak telı 1 ike~ine clii~ecek 
le~i beyan edilmektedir. 

MU ~ade istihı;ali için şimcfü·e ka· 
dar yapılmı~ olan hiitiin te~cbhiii'lcr 
akim kalnn~tır. 

Üç Japon tayyaresi düşürüldü 
aŞnghay l 7 (A. A.) - Central 

Nevs ajansı. Çin batarynlarmm Pao 
ting i.izerinde uçmakta olan 3 Ja 
pon tayyaresini düşürmüş olduğunu 
habe rvermektedir. 

Tokyo 1 7 ( A. A.) -Bir muhrip 
'ilrı!'!u, Haitcheou körfezinde Chehn 
iouhan adasına taarruz etmiştir. Ja 
ponlar adayı işgal etmişlerdir. Bu es 
nada Japon tayyareleri Longhai de 

Nyonda 
anlaşma 

(lJ3tyanı 1 incide.) 
tenkil edilebilecektir. Maamafih, 
Politisin talebi üzerine şurası tas
rih olunmuştur ki, kendi kara su
larını kontrol edecek olan devlet· 
ler serbesti hareketlerini muhafa
za edeceklerdir. 

Akdenizin kontrolü için müh:m 
miktarda gemiye ihtiyaç olduğun· 
dan Fransa ve İngiltere İspanya 
sahillerinin kontrolüne tahsis et· 
tikleri gemileri geri almıtlardır. ı 
Bununla beraber İspanyol sahille· 
ri kontrolsüz kalmayacaktır. Çün
kü oralara giden bütün gemiler 
Akdenizde çizilen yollardan geç· 
mek mecburiyetindedirler. 

Metin Yarın Neıredilecek 
Cenevre, 17 (A.A.) - Mütem· 

mim Nyon anlaşmasının metni ya
rın sabah neşredilecektir. Bu ne
şir keyfiyetinin yarın sabaha hıra· 
kılmasının ıebebi daha evvelden 
ltalyaya bildirilebilmesi içindir. 

ltalya Yeni Teklif Yapmayacak 

Roma, 17 (A.A.) - Yarı resmi 
mahaf il, ltalyanın Nyon itilafına 
iştirak için yeni bir teklifte bulun· 
mak tefebbüsüne kıyam etmiyece 
ğini beyan etmektedir. İtalya, nok 
tai nazarını 14 eylül tarihli nota
sında bildirmit olduğundan bun
dan böyle bu hususta teşebbüste 
bulunmanın diğer devletlere ait 
olduğu beyan edilmektedir. 

52 Deıtröyer 

Londra, 17 (A.A.) - İngiltere 
hükumeti Akdeniz kontrolüne elli 
iki deströyer tahsiı etmiştir. 

Negrin'in Sözleri 
Cenevre, 17 (A.A.) - B. Neg

rin, Milletler Cemiyeti konseyin 
de söz alarak "icap ettiği takdir· 
de lspanyol hükumetinin seyrise· 
faini himaye etmelle me:ı:nur deniz 
kuvvetlerinin vazifelerini ifa için 
İspanyol kara sularına girmelerine 
hiç bir vechile itiraz etmiyeceğini 
beyan etmittir. 

Alınması lıtenen Tedbirler 
Paris, 17 (A.A.) - Beynelmilel 

sendikalar federasyonu ile sosya. 
list işçi enternasyonali, bu ayın 
15 ve 16 sında ispanya meseleleri 
etrafında müzakere için yaptıkl!lrı 
müşterek bir toplantıda ilk iş ola 
rak, a§ağıdaki tedbirlerin alınma
sını tadilen bir karar sureti kablll 
etmitlerdir: 

1 - Akdenizde korsanlık tam 
olarak kaldırılmalı ve serbest sey
risef er, tanınmış bütün bayrakları 
taşıyan gemilere açılm:.~:. _., 

2 - Faşist devletler tarafından 
İspany.ıya gönderi:-·- -jk~:-i kuv
vetler geri alınmalıdır. 

3 - Meşru İspanyol hükfuneti
ne. memleket dahilinde asayif ve 
sulhü yeniden tesis için lazımge
len silahları beynelmilel piyasa
dan tedarik etmek hakkı verilme
lidir. 

lngiliz Ve Fransız Amiralleri 
Konuıtular 

Londra, 17 (A.A.) - lngilter·~
nin Akdenizdeki bahriye kuvvet
leri baş kumandanı Amiral Sir 
Dudley Pounol, bugün, Barlıam 
zırhlısı ile Cezaire varmıs ve ora· 
da, Fransanın Akdenizdeki bahri· 
ye kuvvetleri baş kumandanı A
miral Esteva ile İngiliz ve Framtz 
harp gemileri tarafından yapıla • 
cak kontrolün tatbikatı ile alaka. 
dar tedbirleri teferrüatlı olarak 
müzakere eylemittir. 

miryolunun müntehası olan Haitche 
ou üzerinden uçmakta idi. 

Tokyo 17 (A. A.) - Prens Sai 
onji, bu sabah trende birdenbire ra 
hatsrzlanmışttr. 

Kendisi 88 ya§mda olduğundan 
hayatı hakkında endişeler uyanmış 
tır. 

Tokyo 17 (A. A.) - Japon hü 
kumeti, sabık ticaret nazırı B. Zoto 
yu, Japonyanın Çin meeelesindeki 
hakiki niyetleri hakkında tafsilat ver 
mek üzere hususi bir vazife ile Av 
rupaya gönderecektir. Amiral Zoto, 
yakında aponyadan hareket Jedecek 
ti. 

Tarih ·ispanyada hava 
Mahkemesinde muharebesi 

(Üstyanı 1 incide.) (Üstyanı 1 incide.) 
hizmet eden birer hükumet olara~.._ Santandere iltica etmiş olan sivil hal 
tanrmııtır. kı Santanderden geri almaktadır. 12 

işte Ahmet İzzet Paşanın kale- gün zarfında 25 bin kişi civarla:~ 
miyle yazılarak o zaman Sadra· ~··\eştirilmiştir. Bunların eksensı 
zam Tevfik Paşaya verilmiş olan kadın ve çocuktur. 
bu layiha efkarı umuıniyenin bu Asiler ilerliyor 
zannında ne kadar yanılmış oldu- Leon 17 (A. A.) - Havaların fe 
ğunu göstermesi itibarile hakika- na ı;ı;itmesine rağmen, F ranko kuV 
ten mühimdir. vetleri, şimal cephesinde ileri hare 

Süphesiz ki gerek Ahmet İzzet ketlerine devam ederek Asturies eya 
Pa§a, gerek Tevfik Paşa şahsaTl letinin şarkında kain Cuera dağların 
namuslu insanlardı. Hatta memle- da bir kaç köy daha ele geçirmişler 
ketlerine hizmet için icabında fe- dir. Sierra Cuera, halen tamamilc 
dakarlık edecek yaradılışta insan· Franko ku~etlerini nelindedir. 
lardı. Bununla beraber Ahmet Bir ıehir yanıyor 
izzet Pata-nın layihası gösteriyor Perpignan 17 (A. A.) - Nasyo 
ki bu insanların İstırnbulda teşkil nalistlerin beş deniz tayyaresi, dün 
ettikleri hükumetler hiç bir za- öğleden sonra Port - bouyu bonı 
man Anadolu hareketinin mahi- bardıman etmi~tir. Bµnlara beş avçı 
yet ve manasınıanlam amışlardı. tayyaresi refakt etmekte idi. Bu ta}' 
Bunların zihniveti ile Ferit Paşa yareler, kırk bomba atmışlardır. 
hükumetinin zihniyeti arasındaki Port - Bouda bir çok binaların a 
fark sadece ikincinin açık bir hain levler içinde yanmakta olduğu F raıt 
olmasından. birincilerin ise bu sız arazisinden görülmektedir. Port 
hab~sete fiilen iştirak etmemesin· Bou istasyonu hafif hasara uğramr~ 
den ibaretti. Y o'ksa Ahmet izzet t 

T f 'k p ır. . . 
Paşanın istiraki ile ev 1 aşa Culera bombardımanının neti~' 
hükfımeti~in takip ettiği siyaset malum değildir. 
muvaffak olsaydı, m-;mleket hes'l· Demir yollan kesildi 
hına neticesi Ferit Paşa hükfunet{- Perpignan 17 (A. A.) - Port-
nin imza ettiği (Sevr) muahede· Bouye karşı yapılan havai tarruzut1 
sinden çok farklı bir şey olacak demir yollarını kesmİ§ olduğu tasrih 
değildi. edilmektedir .Benzin yüklü bir VB 

Layihada bizi bu tarzda bir hü· gonda bir iştial vukua gelmiş ,.e 
küm vermeğe sevkeden deliller mahrukat yüklü bir çok vagonlar h8 

pek çoktur. Bu delillc.rin baıında rap olmuştur. 
da Ahmet izzet Paııanın o zaman Port - Bou etrafındaki ormanlst 
Anadolu zimamdarlarını son de- alevler içindedir. 
recede ifratkarlıkla itham etmek· Cerbere körfezine de bir boınhB 
te olmasıdır. Son Osmanlı hari· diişmüş ve halkı tel~ düşünnüştiit 
ciye nazırının bu telakkisine mi· Korsan gemiler kime ait? 
sal olmak üzere layihadan bazı Salamanka 1 7 ( A. A.) - lyi rrı& 
satırları gelişi güzel buraya nakle- hafilden teyid olunduğuna göre: 
diyoruz: F ranko hi.ikumeti, Akdenizde det11 

l - Anadolu zimamdarları me· zaltı gemileri tarafından yapılan taaf 
talibinde pek müfrit ve müannid ruzlar sebebile aç.dmış olan tahkikli 
ve muamelatında nezaketi siyasiy~ tın neticesini Londra ademi müdah11 

den mütbaid bulunarak sulhün i· le komitesine bildirecektir. 
nikadına ve asayişin tesisine mani Bu hususta söylenildiğine naıll 

l t ran korsan denizaltı gemilerindefl o muş ur.,, ::;.ı 

2 - Ankarada bulunduğumuz hiç değilse ikisinin kime ait old~
esnada tifahen ve tahriren rei\li na dair Franco hükumetinin eli e 
kuvvetler rüesasını sülhe ve garp delmer mevcuttur. 1 
ile münasebat tesisine imale için Sal:ıınanka, 17 ( . ) - GenrJ~. 
çalışıldığı gibi avdetten sonra da- Franco, heynelmilel kızılhaç te~killl. 

· orada zinüfuz ve sahipkelam o tT ile yapılnıı-. olan bir muka' cle~11 

lan rüfeka ve eviddaya ayni ze· meyi riayet me,kiine koyan bir enıır' 
minde ve İstanbul hükfuneti ile bir name imzalamı trr. 1 
manevi mukarenet tesisi vadisin- Bu muka,•eleyc göre, heynehııilt 
de bir hayli vesaya ve nesayihte kızılhaç teskilatmm Valan iya nıak11111 

b 1 ld ]arı ile ·rnptığı bir anla§'ma neticesillde u unu u.,, rtl 
3 - Ankaraya bir son müraca· l\Tadriclden çıkarılacak olan Franko 

atta daha bulunarak kendilerin~ f .. panyollarla miihaclele edilmek nze:~ 
lıaJ~n Salaıırnnka makamlarının idar vaziyetin tasvir ve saltanat ve ı 

hilafetin cihan müvacehesinde· hu- i altında hulunan mınta1kalardan .~(ı~r kuku siyasiyesini tavzih ve bunla- miktarda Valan~iyacr panyo\ 0 
1111 

rın hiçbir vakit mahv ve pamal et· tarafa yo1laırncaktır. Bu mukaH~ t ı tc 
cihince iki hin he.ı ... ·üz kLi müh tll" tirilmeyeceğinin tefim ve şu ih· .. .. 

t .l ... fl d l 1 k t · edilece! tir. 11 
ı a arın ev et ve meme e e ı· CU~lHURIYETÇILER ILERLffOı.: 

raz edeceği mehazir ve mazarrat 1 ıırJ 
hakkında nazari dikkatlerinin C· )Jaclrid. 17 ( \. \.) - Cuın 1 rıı 
hemmiyetle celbedilmesine ihtiya- yetç'Jt>r, Guadalajara cynletinılc.' ;:ıı 
cı mübrem vardır . ., Aragon )Olıınıın ıı;arhinclP. bir ke;.1~ 11 ,. 

Zannediyoruz ki yalnız layiha- r~kiitı 'armıı;)i lardır. Bir<:ok !-üvarı r.,o! 
dan alınan su üç fıkra Tevfik Pa· ''etleri, Carrocahe:ı:a 'e Val. clr. •• aıı· 

ı Arroya ... ı i~gal etmekte olan a:-ile.rı 11 fa - Ahmet zet Pa~a hükumetinin ~ . J ı j 111ıı 
milli mücadele hareketlerine kar· gıttıktaıı oııra Rıo arama ne ırl Jtı' 

ı-abmın hnlunclu~u mmtakada 111 
11

• 
şı ne kadar hatalı bir yol tutmuş nan hir çok ka.-ahaları geçtikten ° ,· 
olduklarını isbat etmeğe kafi ge· . .8 rrtı1) 

ra La . oıno. ıcrra lındutlarına " 11• 

lir. lardır. C:umlıurİvf':lçiJer. <·ideli bir !;1crı 
ilave edelim ki Ahmet izzet Pa- ku, P.mete nıaru~ kalmadan takrj.~ 

şanın layihası milli mücadelenin 25 kilometre nıe ... afe katctnıi~ 
ilk devirlerinde değil, Sakarya IJ 
muzafferiyeti olduktan sonra ya- Yeni bir dUnya Rekor .,. 

1 O . . .h... h . . tti~' 
zı mıştır. nun ıçın tarı ı e em- Dinamo por kliibünün terllJl e dıı 
miyeti büyüktür. on l\Io ko' a atıcılık mü.abakalar;:si~ 

Hülasa Ahmet İzzet Paşanın la· birçok dünya Ye 50 ,1.et rekorları 
yihasını okuduktan sonra herkesin 
fikrine gelecek olan mülahaza fU· olunmuştur. • sJ1 ei&" 
dur: Türk milletini istiklale ve ha· Moııkovalı Odnolietko,·, N~g ysr' 

temi bir tabanca ile 25 meli'\~ eJl11dıııt lisa götüren milli mücadele, hariç· .., d o k.. U''' 1 
ten ba .. ka dahilde iki ba•lı bir du·· ... tıgı atışlar 8 3o müm un p f rk i e. 

T T :ı: 283 totaJize eclerek 4 pU\'80 S •S re• 
mana kartı uğrafmıştır. Bu dahi- F' 1 d' 1 W • •· düıt' •tı m an ıva ı artıover ın ' 6jlıı 
il düşmanın başlarından birini ha- K "k antS • korunu krrnıı§tır. üçiı ç r

1 
.., ııu; 

haset cephesi, ötekini Os:rıanlı dev pı a•· ı11 
letinı· idare edenlerin meskenet ve ile !JO metreden dizii tü }:a ooO rııii • 

larda 5 ki~ilik Sovyet ekipı 2 drf'C" 
zillet siyaseti teşkil ediyordu. Bü~ kiin pnYandan J 933 pli' aıt cenıe 11( 

tün bu mücadele devrinde bu iki 24 puYan ile diinyn rekorunu J,cıı1' 
baştan birini Damat Ferit hükfune- tır 
ti, ötekini de Tevfik Paşa - Ahmet ~ erdi!<· 
izzet Pata kabinesi temsil etti. Fa· yordu. Milli mücadele ~o~•"erdİJ( 
kat Damat Ferit hük\ımetinin açık ten ve bütün neticelerısıı. İJ1 "er' 
habasetine iştirak etmeyen Tevfik ten sonra tarih mahkeıneııP 
Pata kabinesi de anasiyaset bala· diği hüküm budur. Si,.. LJf 
mmdan ayni istikameti takip edi. A 

~· 
""'.! 

1 



lrarına.ra U U O~ as . Bahri Satmalma Komisyonundan: 
Kık»u Tahmini ilk teminatı 

Tutan Lira 
Sa.ınan Lira 
l'ıııat 50.000 500 38 
leııru ot 100.000 4000 300 

11 de 

14 " 
16 da k 60,000 1350 102 ta oınutanlık teşekkül'' ~ k' l'lda, cins un..,e ı kara birliklerinde mevcut hayvllJllar için yu-

lıauıı ve mıktarlan vaonJı il k J ı rl da Yle satın al ~- . C: a em yem maddeleri ayrı ayrı kapa ı za 
ıı. Yazıız sa ti dınatcaktır. Eksıltmeleri 27 Eylül 937 pazartesi günü bialarm-
"11 ı._ a er c zmit Tersa k · l kt ) 'te aid artn ne apısındakı komisyon binasında yapı aca IJ'. 

tı~IUıdan v! Ko~7eler İatanbul Kasmıpqa Deniz Levazım Satınalma Komis-
ıııc teınlnatlari l syo~~lmdan bedelsiz olarak alınabilir. tstekliJerin ayn ay-
~ eaatıerd bi e bırlıkte kanuni vesikaları havi teklü mektupların• muay· 

l en r saat evveline kadar komisyona vermeleri. (60f2) 

o•- - Tahmin edilen bed- 11 . "'il 65000 k'l e 55900 lıra 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
ltzih· 1 0 sade Yalı 24 Eylül 937 edeceklerlı de k ıne raatıayan cuma gUnU saat 14 tarif atı dahilinde taıısim 
ıtıllıta.?ah zarf usuliyle alınmak ilr.ert kapalı teklif mektupların• en geç bem 

2 
asaya konulmu§tur. gün ve saatten bir saat evveline ka./ 

lu" - Muvakkat teminatı 4045 lira o dar Kaaımpaşada bulunan komisyon 
,,, lartna . . 

de ltoın· meaı 280 kurut mukabilin. başkanlığına makbuz mukabUinde ver. 
ısyondan her ıün alınabilir. meleri. <5951> 

l •• * 
~ -: Kasımp&§ada bulunan Deniz bu husustaki ,erait te komisyondan 

-

lstiklAI Lisesi 
DirektörlOğUnden • • 

1 - fık, Orta Ye Lise kısımlarına g ündilz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına dc,•am olunmaktadır. 
2 - HenUz milracaat etmiyen eski talebenin kayıtları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabuledilmiyccektir. 

3 - latiyenlere mektebin kayıt §Utlarını bıldiren tarifname para.uz gönderilir. 
Adres: Şehzadebqı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

~'----------------------------------SARAÇHANE BA,INDA HC,RHOR CADDES.NDE .. 
Erkekfer kısmı : MOnfr Pap konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

Kız 

Erkek Hayriye L iseleri Vatı il yatısız 

Ana • lık • orta lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. Jlk sınıflardan itibaren ecnebi lisan 
mecburidir. MUnirpap konağı ~rkekler kısmma, Münirpap konağı kal'fısmda leyli 'bir liseye lizım oJan biltttn 
milştemili.tı havi büyük bahçelı yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmi§tir. Kızlar kusmmda ted· 
risat tamamiyle ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin husuai otobllsiyle naklolunurlar. Kayıd muam~ 
lesine ba§lanmııtır. Hergiln sabah, saaUO dan akıam 5 e tadar mUracaat kabul olunur. Telefon: 20C530. ~ ~:o Müdürlüğünde birikmiş rr öğrenilebilir. 1 'l§ v/k~:e~arkyilnlU ve pamuk!•J 3 - İsteJdileriD. % 7,5 pey akç~ 

1937 t .. o e ırpıntıları 20 Eylül si olan (45) Ura (60) kuruşu İstanbııl 
~Q arıhıne rastlıyan pazartesi gü ildilrJilğUne latanbul Ber'berkr Kurnndan: 

saat 14 de pazarlıkla t ı k · Defterdarlığı muhasebe ?d Kursumuzun kadın ve erkek berber- lstanbul Belediyesi ilanları · Beh k sa ı aca tır. Jnde l caklan mak. ~ . er iloeunun tahmin ed'l yatırarak mukabJJ a 8 likleri kısımlarının kayıt ve kabul mu-
e~ (8) kUMJftur. 

1 
P.n buz veya banka mektubu Ue ve bellı aınelesine başlanmıştır. Alüadarlar 

~Uk - .1,bu kırpıntılar, mezkur Mı gün ve saatte Kasımpapda bulunan 1 llkteşrin 937 ak§&mına kadar latan- . . 

t
~ ... le her gUn görUlebUecei! gibi, komisyona mııracaaUan. (6176) bulda Tllrbede Babtall eaddealııdekl Hepoıne 215() !ıra kıymet konulan Osküdarda Hace HLIU.i Hatun ma1ıa11 .. 

.._ No. 10 cemiyet merkednde kura me. ıinde Pqalımanı caddesi sokağında YP ni 125 numaralı evin mutfak, odunluk 

1 
murluğuna mUracaat etmelidirler. Tat- \"e tqlod&lan ankuı satılmak üzere a çık artırmaya konulmuştur. Şartname-

Harici aakerl kdaa'ı l'lnl•r• rada bulunanlar taJırlreD mllracaat au- li Levuım MtıdUrlülünde görülebilir. İstekliler 18 lira 75 Jrunıtlut ilk temi. 
l' • retiyle de kayıtıannm yaptırabilirler. nat matbua veya mektublle beraber 23 - 9 - 937 perşenbe gilnil au.t 14 de Dalmf 

ı.,ı·~cnin Edremit ve Bcr1amadak1" . gelmeleri . (1135) Encflmende bulunmalıclırJar. (B.) (6020) 
"it •~ıcrin • ih . rin her gün komıııyonn Sos ın tiyacı için kapalı zarfla Kunduraların ilk teminatı 6800 ve y~- /atanbul Yedinci icra Dairu#tdn: Fatih tamir atalyesine lüzumu olan bir tane otamaUk maranıos mıJdnan 
~ton ekmeklik un ayrı ayrı cbiJt men ilerin ilk teminatı 1425 liradır. Bir borçtan dolayı haci& altma alı- açık ekıiltmeye konr.lınuttur. Buna 1~ 00 lira bedel tahmin edllm1ftir. Şartna-
~ e konulmuıtur, Kunduraların ihalesi 5 - 10 • 937 salı nan 3 duvar aynam, 1 adet saat, 7 ~ m~i Levamn MUdUrltlfUnde görUJebi Ur. .t.tekUJer 2490 N. Jı kanunda ya.alı 

'~r~midin ihtiyacı 250 ton olup tah günü saat 15 de ve yemenilerin ihale- det mermer t&§Jı masa, 20 aandalya· veııka ve 135 liralık ilk teminat mak bus veya mektubiJe beraber 23. 9 • 937 
~tı edilen bedeli 35 bin lira ve ilk t . si ayni günde saat 11 dedir. Münaka. nın açık artırma suretiyle panya çev. perşembe gilnU saat 14 de Dalınf EncOmende bulunmalıdırlar. (B.) (598l5) 

' 21525 )' dı emı 2490 1 k Ss ıra r. Bcrgamarun ihtiyacı salara gireceklerin sayı ı anu- rilmee'ne karar verilmil ve aatıt 21 Ekmek ve Francalalarm klğrtlara anW ablmUI bıkkındıkt kararın 
ıs7:;: .olup ~min edilen bedeli nun 2 ve 3 Uncil maddelerinde yazılı eylül 937 tarihine mtlladif ıalı rtınU 4 - 8 - 937 tarihinden itibaren bir buçuk ay 80nra tatbik edlleeelf Uln edllmi~ 
~tu lıra ve ille teminatı -,,777 lira 50 veaikalan ilk teminatlariyle birJJk~ saat 16 -18 e tadar KUçllkpuarda U- tir. 
~te'~.r. Şartnamesi 17 s kurup Edre teklif mektuplarmı ihale saatinden zunçarşı caddeeinde 301 No. lu aşçı Görülen lüzum üzerine lfbu Beledi ye tenbihinin tatbiki bir buçuk ay müd-
~hil~men satın alma komisyonundan en az bir saat evvel .Ankarada M. M. dükkanının önünde aatılacağmdan ta- ?tle tehir edilm1ftir. (6290) 

ır, Vekiı.leti Satmalma Komisyonuna \•er- Jip olanlann muayyen aatte mahal ---------------------------

~•iltrne 20 - eyıüı -937 paurtw meıeri. <417> <623n Hnde memuruna m0racaat edilmeef f. UskBdar HlJlııe Tabsll DJrektlJrllA'lnden: 
'.ı.~İ 11 de Edremit tümen aatm al • • • lin olunur. (23136) ... ~ ~- Sıvasa.ki Birlikler için kaP,al• zarCl.ı ~' Hazinei maliyeye aid olup bedeli eekiz takaitte ödenmek il'8e İstanbul 
"ltijU yonµıı.,.. yıpılacq.uıd&a ~lif ebiltmeye konWınuşken ihale ,..;ınu lstanbul Sultana/JJMI ~ 8tılA MebUIU Ali 'Rizanm eeJ MedihAya 10760 lira bedel mukab~ p,.ı.le ,ciilen..X... 
~ ıı.~~lannın aut 10 a kadar komiıvo 6

"' Hukıık .MaA~· dJk•..n .. d A • İn ı. -..uı:bu 1 isteklili çıkmadıg~ından bir ay zarfın· . . u;,u.u e \;&Ier&ğa mahalle. in Şifa eoblmda um l3 l&,)'llı bin& 64~ 
'il, ., z mukabilinde verilmeıi .art !star· 1 Çakın•'-ılarda Şerifp"şa ı· ~•n s- da pazarlıkla alınacağı ilin edilen -~ . - ıra müterakim borç için tahıili emval kanununa tevfikan mbayedeye vue-
te b.. unun 32 inci maddeli mucibin hanında 2-3 No. da elbile lloıs Beee- .ın-r.••-. 
t .. '-att 110.000 kilo llğıreti 30 EyliU 937 per. UU&&U9""' 1111~ en sonra verilecek teklif mek §elllbe günü saat 

15 
de Sivas Tuğ Ko- lal tarafından F..skifehir Osmanlı Ban- İhalei evveliyeai 20 • 9 • 937 pazar teei günü saat 14 de .Kadıkôy kazuı ldL 

(s7g;;nrn kabul tdilmiyeceği. (343) mutanlık binasındaki komisyonda ih9.- kası civannda elbi8eci Şük:ril Bahur re Heyetinde icra kılınacağmdan talip olanlann % 7,5 pey akQeleriyle birlikte 
ve Adapaza.n Türk Tir.aret. Bankas1 m--ı.Ar ka•" kaymakamlı~- m"--··t ı-- (111U11o1) 

Je edilecektir. Bedeli 16500 lira ve ilk eA&u ..... 5ı.ua w~ ~1e "°° 
.Elkişehir t· beli aJeyhlerıne açılan ---------------------------

~ ~8 bin kilo una teklif edllen fiyat teminatı 1237 lira 00 kuruştur. Şart- 91285/ 378 No. lı 8 • 7 - 937 tar=Jıinde 
"'ttı•Orüldü.ir.:'-d nameaini görmek istiyenler her gün ve Şükrü Bahurun aı-•• oldugu· 200 ıır· a-

•• , • 604u en yeniden kapalı puarlıia girmek istiyenler kanunı.:n uuav llıııı eksıltmeye konulmUft Tah Jık çek her nuılsa .siyaa uğsadığmdan 
telbı~'dilen bedel 117180 lira~~. tı~ 2 ve 3 Uncü maddelerinde yazılı ve. bu defa Eeki§ehir pbesinden sureti a· 
~ıu;atı 7108 liradır. Ekliltme 28 saik ve ilk teminat makbuzlariyle iha· Jmarak 11 - 6 • 931 tarihinde emrine 
~ tıL 1937 günü saat 16 da Endııcu. le gün ve saatinde Sivas Tüm Satmal- tediyesi bildirilmiı ise de aslmm zi- .;;_.;.---------
IJııı. ~.,, kanırgilımdakJ ukeıf Saim ma Kornhıyoııuna mUracut etmelidir· yaa uğraınuı ha.ıPyle çekin ipWI Jlubammen bedeli 39984 lira olaıı Ankara gar lılnu! mef?upb 29 • 9. 937 

~l>t~ .. o~.isyonunda yapılacaktlr. a.rt ler. (42'1) (627~ • • talep ve dava edilmlt olmuma binaen çarp.nba günü saat 15 de kapalı zarf u.sulil ile Anbrada İdare bfnumda •tın 
fiıı: ·.11 -..rm k '!il"'" yapılan muhakeme w duruşmada key- alınacaktır. 
'1 "'"tu an ıçın fiyeti ziyam <•5) kırk beş gUn u.rfuı. Bu işe girmek isteyenlerin 2998.SO liralık muvakkat tebıina! ile kanunun "OIS ı..._ ev e isteyenler bı'r adedı'ııl Afyon Merkez Kıt'al · · 225 bın' 
•. il"-•ıı .. 

1 
§ mukabilinde Komı'•yondau kilo un kapalı •"rfla tı J k'-T, "l • 1 "' -. sa n a ınaca '"'' · da mezkilr çeki bankaya ibraz etmeıc. tayin ettiği vesikalan ve Nafia milteah bitlik vesikası ve tekliflerin! ayni gUn 

de ttıdU:~~· ıtekJUer ihale günü tecfıa Unun kilosu lO kuruş 75 santim tah- rine ibraz olmadığı halde bu müddeti!l saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
~lcı..~ - 1 oduında kayıtlı bulun.. mbı edilmiıtir. Şartnamesı' Ankara ve · d' ~ı,n hıtamında senedin iptaline karar ve- Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerlDcle atılmakta· 
1
"· Art~ dair \'esika ibraz edecekler. .fstanbulda Levazım amirliği satına!- rileceği ve bir hafta fuıla ile üç defa dır. (6154) '"llu ııına ve eksiltme ve ihale ka- ma komisyonunda görillebiJir. Ebilt- resmf ve gayri resmf guetelerJe ilin 
~ta: 32, 33, 34 cU maddelerindeki me 18 - 10 • 937 günü saat 16 da Af- olunmasına karar verildifi illnen teb- Muhammen bedellerile miktar ve va 11nan qağıda yazılı 4 pnıp malr.eme 
... -Itri te~ olarak isteklilerin vere.. yon Kor Satınalma Komisyonunda ya- Uğ olunur. ,23139) her gurup ayn ayn ihale edilmek prti Je 4 - 10 - 937 puarteei gOııD Haydarpa-
~~ 

15 
bu lif mektuplan 28 • 9 _ 1937 pılacaktır. Teklif mektupları ihaled~ pda gar binası dahilindeki satınalma komiayonu taralmdan açık ebiltme ile 

;.-~ 
8 

t çuğa kadar Erzincan tilmeu bir saa! .. IVel Komisyona l"erilmil 011- Z•JI satın aJmacalrtır. 
~ \'e~ı IDalma komisyonu bafkanlı. caktır. lJk teminatı 1814 lira 6 kuruş. Pendik 1 inci ?kuJund~ ~ldığım diplo- Bu işe girmek isteyenlerin hizala nnda yaz.ılı muvakkat temınat ve kL 
"'<1ft buı ınif veya po!ta fJe gönderil. tur. (423) (6273) mamı kaybettım. Yeruıinı çıkaracağım nunun tayin ettiği veeaikle birlikte ek ıiltme gUnU aatine kadar komisyona 

unacaktır. c
4

<>:5) (
6

l:i0) • • • için eskiıinin hükmü yoJE_tur. (23137) milracaatlan Jlzımdır. Bu ı,e ait prtıu meler kom1'yondan parasız olarak dağı-
~ lı'j~ 15 - 9 - 937 günü kapalı zarfla iha- !drfl Sönmez No. 73 tılmaktadır. 
li.t.Ooo ~;, Vekaletçe pahalı görülen lesi yapılacak 26400 kilo ,.de yağma lira, ilk temİııatı 567 liradır. l - 1000 metre Jurmw ve yefil renk)erde fpret bayrağı imali için pli 
{' her bir40.~ .kilo pamuk çorap ip- talip çıkJt:adığından yeniden kapalı 4 - fhaleai 20 Eylül 937 puartesi kum&§ muhammen ~eli 680 lira mun. kkat teminatı 51 liradır. 
1,~den 01 

... kıl~u 154 kuruş 
74 

san. zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin günü saat 16 dadır. 2 - 5 adet 1000 Kg. ve 5 adette 2000 Kg. ku\'Velindc muzaaf sür'atli 
;:: ~ft-:~·ak Uz.ere pazarlığa konmuı:- bedeli 2.:>"760 lira ilk tem'natı 1782 il. 5 - Şartnamesini görmek isteyen· tamburlu çıkrık muhammen bedeli 1175 lira muvakkat teminatı 88 lira 13 ku· 

tıı_ 6tııe~~esini 314 kuruşa almak radır. Eksiltme 7 Birincite§rin 937 Jere hergün ViR Satmalnıa Komilyo. l'Uftur. 
~'111 kon:ı·erını görmek isteyenlerin her pe,..enbe gilnU saat 16 da Erzincand~ nunda g&sterilmektedfr. (419) (8247) 3 - 500 metre muhtelif eb'atta pirinç kafes teli 5000 metre murabbaı 
,~~~ 4~Yon~ gelmeleri. İllr temina Tümen karargahındaki Askeri Satır.- • • • bağdadilik kafeı teli muhammen bedeli 3840 Ura muvakkat teminatı 288 J ıra· 
ls 6 • 

10
83 lır.a 39 kuruştur. Pazar- alına Komisyonunda yapılacaktır. Şart 18690 kilo Dural ve 6310 kilo Alo- dır. 

lr Qs a k - 937 çarşamba günU Sft.at nameyi görmel< isteyenler hergiln Er- minyum maJzemesile 100 kilo tırtıllı 4 - 1215 Kg. muhtelif cins ve eb' atta salmastra, 100 Kg. mastık manga. 
~fil tir adar devam edecektir. Pazar. zincan Askeri Satınalma Komisvonun- alominyum saç ve 20000 adet alomin- nez, 2000 Kg. dökümhane için grafit muhammen bedeli 20M Jira 75 kuruf mu· 
~e 

3 
~c~ler:n 2490 sayılı kanunurı dan parasız alıp giireblllrler. fsteklJ. yum kapaot kapalı zarfla eksiltmeye vtkkat teminatı 154 lira 3 lrW111tur. (6270) 

! ~İILÜ-~~~~Jı~f. ~i~~nil~~~~~k~lı ~~-~ ~~ ~~ ~~--------------------------L:~lifj "' teminatıariyle birlikte fivHt b•ıl:ındııklarına dair \•eslka ibraz ede- 109.000 lira olup ilk temic,tı 6700 u- ---------•mıma:aaııl lstan'bul Berberler Cemiyetinden: 
'\J ~il • ceklerdir. Kanunun 32. 33. 34 mad- radır. İhalesi 4 lkinci~n 937 per. Opr att>r Uroıog Ehlıyetııame almak isteyen esnafın 
~~ S..ıı:::: :nk~da lll. lll. v.. delerine uyııun olarak ,-erecekleri te~- ""°be günü oaat 15 dedir. Şartname- 21 eylW 937 .. ıı günü yapılaak imtl· 

116) onıısyonuna verme- lif mektupları 7 _ 10 . 937 günü .9&clt si 545 kuru• mukabilinde M. M. VekA· Doktor hana girmek Ur.ere şimdiden Cemiyet 
(6236> 15 e kadar Erzint>an Tümen Kararga- !eti Satınalma Komisyonundan alma- sorevv• Atamaı merkezine müracaat ederek kayıtları. 

1!'~r bir "İft~ • • hındaki Askeri Satınalma Komisyo- b:lir. Muhabere ile §&rlname gönde.

1 

Btyoflu tatiklil caddeıi Parmakklpı nı yaptırmaları ilin olunur. (1132) 
~" il'~ .. IOP tahmin edilen f'yats nuna \•erilmesi. (424) (6272) rilcmez. Eksiltmeye gireceklerin 2490 Tramvay durağı No. 12J birinci l111•m:ıammı:ım:mau-====· 
~: bfl" çJ~~lan 2~.ooo çift kundura ile • • • sayılı kanunun 2, 3 Uncu maddelerinde kattaki ~ Meccani muayene 
,. ı.ı, oı .... 

1
ne tahm. in edilen fiyatı l"" ı - Demirköy aJaymın 24000 kilo istenilen belgelerle birlikte teminat b . d .,.,,.mtıe stınıert .. t ı den 6 • kadar " .. . , ır' Muayene ancam e baat.Jarmı btr· ---...oıaı.ı-~~W(Lc.ift..n.ılJlfıııiJUzıLa!l'.!r!ıll!~~k~e:r~i . ..tı..-.ı...~naz;a,cl ve teklif mektuplannı ihale gününden rün uat J6-?.0 arasında lcabul OrtaklSy Tqbaaamak Palangada 2:5 

5 ı=k_s_ure_t~iy_ıe __ v_i·ı.__e_n...;;_geç.İl..lbil.r..!aaa>'llkt~ı.!!ıeeV\~IJ·el!_alin!_lte~m~:!!~d~ar~~u~A-!'n~kaı.~-~ı.ll!!!!!!'~~~ed~e~r.~~~~".'.'.'.~~~n~u~m~a:ra~d:a:Do:k:to:r :M:U:m:t:ı:ı:G:.U:"'°:Y~-J ~ - faldrlerl param muayue eder. 
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1 . Arzu edllen mık· 
darda en büyük sıpa· 
rlşlerı dahi en kısa 
zamanda karşılaya
bilecek şekllde tertl· 
bat alınmıştır. 

2. En küçük boydan 
başlayarak 1,00X1 ,so 
eb'adına kadar olan 
bayrakların ay yıldızı 
natürel yani kendin
den dokun mu• ola
rak imal edlleblllr. 

3. Ankara, lstanbul, 
BayoQlu ve lzmırver-
11 Mallar Pazarlarında 
slparı• kabulüne 
ba•lanmıştır. 

~ . 
4. Kanuna uygu,; 
surette bayrak al· 
mak isteyen Devlet 
dalreıerı, Beledlye, 
Mektep ve bllumum 
Müessesat ve sair 
müşterllerln 

-- ~ 

-- Dr. lhaan Sami _..., 

BAKTERIYOLO jl 
LABORA.TUV ARI 

Umum! kan tahlilib. Frengi noktll 
nazarından (Wasserman ve KahD 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılma.· 
sı, tüo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatı ültannikroskopl, kan. 

1 
da Ure, teker, Klorllr kollesterln 
miktarlarının tayini. Divanyolu 

No. 113 Tel.: 20981 

1 
DOKTOR 

Kemal özsan 
Oroıot • Operatl5r 

Bevliye mUtehaeaısı 
Karaköy - Ekaelsiyor mağazaıa 
ywında. Her giln öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: Tel: 4123:5 

=---=·== WWW:W::WWWiiiiiii ı 

1 
Levazım 11miıliği 

ilanları 

Beylerbeyinde sıhhiye deposunun ti 
mirat:ı 21 - 9 - 937 salı günU saat ıs 
te Tophanede İstanbul levazmı lmirli~ 
satmalma komisyonunda açık eksiltınet' 

yapılacaktır. Keıif bedeli 3503 lira 6 
kuruıtur. tık teminatı 262 lira 73 kurut 
tur. Şartname ve keşif komisyondJ 

görülebilir • İsteklilerin tartnameaindt 
istenilen vesaikle beraber belli saatte kO 

misyona gelmeelri. (1070) (5828) 

• • • 
Yeşilköy Hava mUfre7.esi için Y.-

pılacak paratöner tesisatının pazarııl' 
15- 9 -1937 çarşamba gtinü saat 14t30 
da Tophanede LV. amirliği BatmalJDI 
komisyonunda yapılacaktır. 

Ke§ü bedeli 217 lira 32 kuru§t\lt• 
Teminatı 32 lira 60 ~tur. Ket!f 
ve §8.rlnamesi komisyonCia. görUlebiUt• 
İsteklilerin belli saatte komisyona geJ, 
meleri. (5980) 

• • • 
İstanbul Yollama MUdürlüğU içlll 

15 ton motorin 21 - 9 - 937 salı gtııı9 
saat 15,30 da Tophanede satınalma ~ 
misyonunda açık eksiltme ile alml' 
caktır. Tahmin bedeli 1050 lira~ 
fik teminatı 78 lira 75 kuruştur. şatt" 
name ve nUmunesi komisyonda görUJr 
bilir. İsteklilerin belli saatte koml~ 
na gelmeleri. (112) (5879)· 

i • • • 

Topçu atış, Piyade atış için 142()0 
kilo benzin 21 - 9 - 1937 salı gUnU sa&t 
16 da Tophanede Satmalma komısyo -
nunda açık eksiltme ile aınıacaJd:ll'• 
Tahmin bedeli 3550 liradır. ttk ~ 
tı 266 lira 25 kuruştur. Şart.nal!I 
komisyonda görUlebilir. İstekliler~ ~ 
cim odası vesikalarlyle beraber l)ell" 

saatte komisyona gelmeleri. .. ..an) 
(113) (Dl""' 

Oöz hekimi 

Dr.Muıat RamiAgdın 
Muayenehanesini Tabim.Talim&J18 
Tarlaba§ı Cad. URll' A Apt. uma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

MÜRACAA TLARf RİCA OLUNUR 
Pazardan maada hergün: OğledeO 

sonra saat ikiden altıya kac1ar 

I 

KURUN 
p Elblae merakhları Bay ve Bayanlara 

11
• .. • Oecell - OUndUzlU • • 

1 . ~n müşkillpesent müşterileri menınunedenmüteveffaHasanFehmi. Usküdar Amerikan Kız Lısesi 
nın oglu FİKRİ ÜST'ONDAL bu defa LONDRA ve PAPJS terzi mektep-

114n tari/eai 
İlin sayfalarmda santimi 40 ı<t• 

lerinden BtR1NctL1KLE diploma alarak pederinin halefi olarak firmayı 1 Mekteb eylOI aa ln~I Sah gUhU açdacaktır. 
yeniden kullanmağa başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız. Kayıd -için hergUn saat 9 • 12 ye kadar müracaatlar kabul edilir. 

R~mlilinlar 30" 
Dördüncü sayfada 100 " 

Tüccar Terzi Hasan Fehmi 

Halefi Fikri Ustündal 
Tcrzihanemiz Bay ve Bayanlar için son moda zarif ve gayet şık elbi

seler imal ederek müşterilerine her kolaylığı gösterecektir. Muamele
miz peıf n ve taksitledir. Sözlerimin sıhhatini isbat için muhterem Bayan 
ve Bayların bir defa tecrübe etmeleri k·lfidir. 

ADRES: Bahçekapı Birinci Vakıf hsn birinci kat No. 15. Telefon: 23389 

Adres: Bağlarbaşı, Telefon: 60474 
Oç ve ikinci sayfalarda 200 " 
Birinci sayfada 400 " 
Başlık ili.nlar 500 ,, 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Ticari mahiyetı hatz o~ 
Riyasetinden: küçük ilinlar 20 kelimelik bet cJfı' 

Cinsi 
Mangal 
1'ömürü. 

Muvakkat Ek&iltmenin gün ve fası 120 kuruttur. F.skideD rıP' 
Muhammin teminat saati ve nerede ya. kaveleal olan mu,teril~ 

Bedeli Miktarı pılacağı. mukaveleleri mUddetınoe f~ .... ıs 
ya Çerk~s. 20400 Kilo Lira K. Lira K. lınmaz. Uzun mUddet d~ 
köy malı. 816 00 61 20 23 - 9 - 1937 per§embe ili.nlar tenzilata tlbfdir. n&ıı ~ 

Jilnü saat 14,30 da mek hususunda yalnız ve ıııu:-.ıd 
Mil7.eler Genel Direk- Sir8l1 V AKIT YURDU al~ 
törlUğU binasında. Kemalettin tren ilAıı bllf'O""""" 

Miktan Evsafı 

Sinekli ve. 

İstanbul Müzelerinin mangal kömürü ihtiyacı açık eksiltmeye konmu§tur. müracaat edilmelidir. ~ 
fstckliler~ı şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye girecek olanların Telefon: latanbul • 

Ncşri.>at gerıc! direktörüR. A S-:vtngil ıda eksiltme gününde Ticaret Odasından aldıkları vesika ve teminat makbuzla. ~ 
rile Müuler artırma ve eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri. .(5972) wuıııııınınuıııunıııııı11111U111llllllllhlu .... sy .,... 

Sahibi Asır.ı Ua 


