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Büyü~ Millet Meclisi Nyon anlaşmasını 
dünkü cel sesinde tasdik etti 

lıaşve~ilin ~üokü nutkunda~:/ Dersim harekatı 
4kdenızde bır /ıarp patlamasını bız 

1 ürk/er bir iacia addediljoruz.. Başv~~il Mecli~te . . "'ı 1 
_ Yenı ızahat verdı 

·~· 

Nyon ·'fitfa;;;;;;·,,Mf;b;t~~ ;r: ~ünüt~ •• ... .... 

. bir müdafamn ifadesidir. · Atatti.rk 
iu.l(lli;f,.' İ>!ı anlaşrıanm haıiclnde kalan bil· Sa vekil ve Dahl
"'i. !e.1Jlt1.lleri kendi ı~eıislnde toplamasını ıı~e Vekili ile 
~ ~~ .. .. temennı eder birlikte . 

Bugün şehrimizi 
şeref len diriyor 
Ankara, 18 (A.A.) -Reiıicuna· 

hur Atatürk refakatlerinde Baıve. 
kil İımet lnönü ve Dahiliye Veki
li ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya ve maiyetleri olduğu halde 
bu akıam ıaat 19,30 da lıtanbula 
hareket buyunnutlardır. 

Bag Haydar 

Şimdiye ka.dar 30 şehit verilmiş 
. lsgana iştirak eden 265 kişi 

öldürülmüştür 
Halkın refah ve serbestisl programı

na fasılasız devam ediliyor 
Başvekil "tsmet İnönü dün :Mecliste/ yük Meclise dahili bir mesele hakkın· 

Tti~c.eli harekatı hakkında şu nutku da maruzatta bulunmak iı;in izin iste· 
ıöylemiştir: rim. 

Bu toplantıdan istifade ederek Bü· (Sonu 'Sa. 5 Sü 4) 

Tarih Kurultayı yarın 
toplantılara başlıyor 
Alman pıofeılJıll Haılman muharrlrimlze 

fevkalade dikkate şayan beyanatta bulunda 

Dün ıehrimi::e gelen ecnebi profesörlerden dürdii. 

Türk Tarihi Kurumu ikinci ku-ı rafından açılacaktır. 
rultayı yarın Dolmabahçe sarayında Dolmabahçede Tarih kurultayı ve 

Cumhurreisi Atatürkün huzuriyle tarih sergisi hazırlıklarile mqgul 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan ta '(Sonu: Sa. 3Sü,1) 
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i . Alman casusluğu etmiş bir ~ 

Hngiliz zabitinin itirafıi 
\ -
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Almanlara olan lıususi mulıabbeıi 
do!n)·ısi' le. o.~J..r.r'i c~rnn 1lmanlarn 
satmttl: tı · ~ebbii. iine geçmi .. ken ı ıılw· 
lnnıp m11TıakemPsi netir<•sinde lın11 ·p· 

dilf'n /n~i/i::; :rt11iti Rnilli<1 Stm·rrt 
' 'l) ·ı r. •• . 1 ·~· .11 ,. ı~ ,·ıır"' .f!":PIP . .;11u ,. llf'.~1'1'/llf!' 

,.,. 1!İİ11ii giiniiıH• rı11!.-IP.'fi~imiz it:rnf· 
lrırı·1m lwı?iirı ,.;ım11111'11~1ınrı Hı:mı.~ıır. 
·l~a~ını n/ıyor11:.: • 

Talıl İ) <'ili ı~traf ııula lıarhi, r nrz;ırr 

tini ıkr~hrnıaııı. ~ıırip hir ~ı-kilılr ı·<>· 
rl'un etti: Rir~iin lıir ıliğf'r ıırnlıııu~, 

'ılıcık vılı-ık ır;ülert>k hana 'akİa~ı11 
il tf"kliftf' h11lıınııı11-.t11: . . 

- Rildi~in ı::izli malıimat 'ar 11ıı
<lır? Ren ~aıahilirim... ' r -:ekilclf' 
hart'kct etmek lizım~ehJi~ini •c.-n ha
na ı;İİ) le .. Kazan('ı yarı) arı) a payla· 
~ırız. 

Hapi~hıme arkarla~mnn hn t~klifi 
hrni infial 'f' lıanet ircri-.ine ıHi~ür-. .. 
miistii. Fakat hu halim ~ok ıaünnrdi. 
Derhal dii~iinme~e haşladnn: t,te kar 
ı:ııncla para kazanmak i~in şicldetli ar
zn besliven biri \'ardı. Bu arzu ile o. 
nerf"ye :ı1c:n gidehiler.ekti. Tam h~nim 
aradığım ~ey. Kar,.ımaa münaeip bir 
'aı:ıta, bir alet hulunuyordu. 

Bu sırada bir zabitin, bana. kendi· 
~inde, Jıava müdııf aasma dair bazı 
planlar bulunduğunu 8Öylemi§ olduğu 
nu hatırlaclnn. Bu planlar, zabitlerin 
e'inde saklı duruyordu ki, böyle bir 
Ş"' e lınkkı yoktu. 

f § görm<-k iste} en malıpu a <1Une· 
Tek! 

- E,· liırsızl ıl"':;ı '41.,abilir miıin? ' . . 
dedim. 

- Elhette ... de<li. Tam lltnim alış
tığım aha ... Ne rnr? Renim c:alahiJe· 
Cf',ğim bir ~ey mi biliyorsun. İAtediğin 
Jierhangi ban1'aya senin namına ka· 
zancnnm yiizcle e11isini ödemege bur 
rnn. 

Do~rueunu söyltme1' liznngeline, 
onun hn son teminatı, hende hüyiik 
lı'& •..ı~S~ ,..ıt'·-~ i!p~ ... , pi ... -.. 
ona açmakta de,·am ediyordum. 

Gözleri te.h'eyyiiçle parlayor, l.)en 
görülecek işin teferruatını anlattdiça 
tam dikkat JteAilivordu. 

Y apılacali iş ğayet l.)asitti. Benim 
\•erdiğim bir1adre8e ~dip evin hoı ol
duğu bir zaman i~ciye gireeeli ve ıiı· 
temli bir surette raflan, çekmeceleri 
arayarak mahut planları bulmağa ça
lı~acaktr. 

Planları elde ettiltten ıonra. onları 
alıp henim \'erereğim diğer hir adre· 
e ıı;ötiirecekti. Bu uretle hiç şiiphe· 

siz hirkaç ) iiz terlin a1Rraktr. Benim 
"erdiğim talimat hu Eekilde i~i. 

Hakikatte İAe, hu hırnıhlC Hla va· 
pılm8\'acaktı. Ben, yapılmamasına dik 
ICat edect>ktim. Aynı zamamla h'apiı;
~1ane arkada~ımm, yanlı§ yola .8C\'li~
dilen gayretleri Ye 1iır~larr yfü:ündf'n 
ha~rnı ,J,.rde .c:o'kmamasma ela çalışa
caktnn. Bn adamm .tahliyeıine dana 
altı harta vardı. Bu itibarla henim 
menuhahis ettiğim iş. pek ali geci· 
k«'rekti. Neticedl'. altı hafta bitmeden 
h'er ~ev meydana çıkar \'e hc\'esli mali. 
pusa da, humunu böyle bir eergüzqte 
sokmamaı:.ı ihtar edilirdi. 

Harbiye nezaretinden binhaıı "(.A.) 
ile tPınasa ge<;tim. 

inde lıapielıanenıi Jc~iştirdiler. 1,ıc 
o kaclar .... 

Birçok tl'ğer mahpu larla birlikte 
M aidston lıapi .. haneı-ine t>llerimiz ke· 
leıwf"I i olarak. H' gayet a~ır ) iiriiyeıı 
hir lamvon i';inıle naklc<lil<lik. 

:\faicl .. (ln rlırinr l!Pldi~inıiz zaman 
-:arki \ "ri1 ;pin ikrn t•ım .. tı~ını lıir kı· 
zrn ,.;;.,•,·ri lıarı•:ıtt•ıl ı ı ·anl:ınılı. Tlıı 

kız: •'\l:ıi • l,.ton .. ,.ııriıw ı:clir-ı·ııi,. hi
.,im "' r 11!!r ·>n•ai!ı ıınıılnıa\ ınız" ılı-ıııi :
Iİ. \f ıalNf'r lııı ,rr~it i•· ' n•lr n kn:ır; 
:11·zı1 .. • ııı11 \ı•rine ~ı·tirıııı·k fır atını hn· 
laınaılıııı. 

YPnİ lıaııi .. lıan .. ılr. ıli)!rr ııı:ılıruc· 
lara tatlıik ı>ılilınr' rıı rnk ıııkı hir in-
1ilıat 111tma alın•tı~rııı~ ezinmhıın. 
Hatta :mıwını!f'n. hahanıılan gı•leıı 
mektuplar hilf'!, doğrura lıarhiyr. n<-za. 
rctine ıı:iiıul.-riliyonhı. Orada kalılığını 
7.amamn ilk !!("Til'~İncle mektııplannı 

en a~a~ı üç hafta ı;onnı ~eliyorc.Ju. 
Diif'r taraftan ılı~amla henim tahli· 

ye edilını-kliğiın 'eva yeniden mulıa
keme olunmaklığım için halkm te· 
~elıhü-lercle hulıınılıı~mHlnn lıalıerim 
yoktu . . \nneın ele iki ayıla hir defa hir 
c:aat İ<:in hı>ni. ı?iirnıe~e ~eldiği zaman. 
sarf edilen hu gayretlerden hiç bah8et
mh·ordn. 

(oli ıı:etmt>den 11apislıane mcnıurla
riyle aram pek ırnginl«",tİ. 

Aldığmı rezalar. tek hürrede yal· 
nız ba~mıa :\O ıı;ün haois edilmekliğim 
gibi hayli ağır derecelere kadar 'ardı. 

Ru otuz ıziin zarfında şarkılar ya· 
zarak'. liayalen aı;keri tf';kilatlar yapa
rali yiAe öylece liayalim<le gemiler in
~a ederek ve nmumiYetle tef elsüf ecle· 
rt>k vakit ıı:f'çirdim. 

Birtok kimseler, mah.pusiyetimin 
ur.un mu, lttsa mı ~eMiiini ııonıyor
lar. Benr.e iki8ini ıöylrmt>k boıtur. 

Hayatımcla hir ho~lul(. bir fasıladır 
açılmıştı. Öyle hir !ıkıntrya '1ii~iince. 
1n .... • e-i1n<1Pn~in• bir. hor•an gihi 
yaıayor. Hayatın zerrece tadı ve ali· 
k'ası ltalmayor. Bir hüzne diişiiyorım· 
nuı. Hiç bir ~eyde kıymet ve hürmet 
sezemiyonunuz. 

Soğuli \'e siyali heton hücremin i· 
~erisinde artık roliitriün tamam oldu· 
~unu hi11ettim. Harbiye nezaretine. 
hem kendilerinin yanıldı~ı hem he· 
nim ''anıldığım noktaları ctrafile izah 
etme~e karar ,·.-rdim. Kağıt kalem. 
mürekkep iıtedim. Burada size anlat· 
tTklanma a~ağı yukarı uyar hir ~ekil· 
d... imanlara olan sempatimi \'e ye· 
diğiın nan~leri naklettim.'' 

:\imanlara ra u•luk ctmit1 olan mah 
pm fnıdliz 7.ahiti Nllrnı:n Raillic 
Ste,·art"m itirafları hurada niha\'cfe 
f'riyor. Anr.ak ~unu ı:iiyli) elim . ki. 
Raillie Ste,·ard. i tidasınm fionunda ha 
ha11mm hastalığından ve ictikhalinılen 
bahsediyor ve hu sebeplerden dola
yıciyle tahliye edilrne;;ini istcyor,lu. 

f,,.ticJa;;ma aldıran olmadı lıiç bir re. 
np alamadı. Bununla l.İeraber r.eza 
müddeti niltayete f'riyordu. Anca)(, 
liapi~h-anede hulundu~u müddetçe iş· 
le<1iği kabahatler vüzümlen iki ay ila
\'eten hap14edilece~i bildirilmi~ti. 

Niliayet babasının ölüm haheri gel· 
di. Senelerclenh'eri o haba&mt ,.e h'aha· 
u onu görmemi~ti. Rirare adanı lıal'ta 

olduğu için. ~elip o~hınu malıw·t• 

Raradeniz mektupları: 17 - ,_,_ -
Çoruh maden memleketi 

YAZAN: Asım Us 

İsmet İnönü'nün üç sene evvelf 
Doğuellerinde yaptığı tetkik se· 
yahati nwmleketin bu tarafların:.1 
yeniden can verdiği gibi Çoruh ili· 
ne de taze bir hayat getirmiıtir. 
Çünkü bu seyahatten sonra Artvin 
yeniden vilayet merkezi yapılm;ş 
Kuvarshan bakır madeninin tekrar 
işletilmesi için çalışılmağa baılan· 
mıştır; nihayet bu çalışmalar bu
gün faydalı neticelerini vermiş•.lr. 
Sekiz, dokuz yıldanberi kapalı du- 1 
ran Kuvarshan madeninden fiilen/ 
bakır çıkarılmaktadır. Şimdilik 
yevmiye bet ton olan istihıalit 
miktarı y:ıkın bir zamanda ıekiz 
tonu bulacaktır. 

bu civarda oturan halka İt muka· ( 
bili olarak dağıttığı para ayda yir. 
mi beş, otuz bin lirayı bulmakh
dır. Madende çalıtan altı yüz ame· 
le bu sayede ailelerini rahatça ge
çindirmektedir. 

Geçen yıl iktisat Vekili Celil 
Bayar ile Maliye Vekili Fuıl 
A~ralı Doğu ıeyahatleri eın•· 
ımda bu havaliye uğramıt!at~ 
dır • O vakit Murgl madeııt 
itletilecek olursa her ıeoe 
memlekete hariçten bir buçuk ınil· 
yon liralık döviz gireceği heaaP 
edilmiıtir. Yalnız madenin yeni· 
den itlemesi için bet milyon lir• 
sarfı lazımgeldiği anla,ılmıttlf· 
Fuat Airalı bu parayı temin ed,. 
ceiini söylemit, Celil Bayar da 
1938 senesinde maden istihaaJi11e 
ba,lanmak üzere itletme hazırlık
larına giriıilmesi için icap eden
lere emir vennittir. 

Vaktile Kuvarshan bakır made· 
nini Simenı Alman müeaaeseai i,
letiyordu. Madeni iıletmek için 
icap eden kömür Batum limanın
dan getiriliyordu. htihsal olunan 
bakır da yine o yoldan Avrupaya 
sevkolunuyordu. 

Batum limanı, sulh muahedesi 
mucibince, Rusyada kalınca bu li· 
mandan ecnebi memleketlere tran 
sil suretiyle nakliyat yapılması zor 
laımııtır. O zaman Ropa • Borçka 
yolu da henüz yapılmamıt oldu
ğundan buradan nakliyat yapma· 
ğa da imkan bulunamamıtlır. Ne
ticede Simens müeaaeıeıi madenin 
iıletilmeıinden vazıeçmiıtir. f". 
kat madenin tatil olunması ile Ku· 
varahan fabrikasını kurmak için 
altın para olarak sarfedilen mH· 
yonlarca liralık leıiaat ta çürüme· 
ğe mahkum olmuıtur. Madenin 
tatilinden beı, altı yıl ıonra Ho· 
pa • Borçka yolu modem bir ıoıe 
haline ıetirilmit ise de Sfmenı tir 
keti :ırtık Kuvarahan madenini 
iıletememittir. 

lıte ismet lnönü Artvine geldi
ği zaman Kuvarshan böyle müh· 
mel btr vaziyette bulunuyordu. A· 
ziz hükumet reisi bu hali görünce 
madenin i,letilmesi için çareler a· 
ramı,tır. Bu maksatla devlet he· 
sabına bet yüz bin liralık bir ser
maye tahsisini de göze almııtır. 
Bu sayede madeni itletmek imlui· 
nı hasıl olmuıtur. 

Hükumet Kuvarahan madenini 
itletmeğe karar verirken bu te· 
ıebbüsten kar beklemedi. Zarar 
edilmiyecek oluna maden itle· 
mesi memleket için bir kıir olaca· 
ğı kanaati ile hareket etti. Made
nin işlemesinden doğrudan doğru· 
ya Etibank'ın kıir elde edip etmİ· 
yec~ği henüz belli değildir. Bu ne· 
tice ancak üç ay sonra anlatılabi
lecektir'.. Fakat maden idareıi t~· 
min ediyor ki hiç olmazsa hesap· 
lar baıaba, gelecektir. Bununla 
beraber hükfunet yine bu itde kıir 
etmit olacaktır: Zira bir taraftan 
bakır istihsalitı memle?iete hariç. 
ten döviz getirecektir. Diier ta· 
raftan devlet hazinesi hiç olmazsa 
senede otuz bin liralık verıi ala
caktır. Sonra madenin itlemesi:n 
den dolayısiyle kazanç elde ede· 
cek ola:ı Artvin ahalisi de vergi· 
!erini muntazatı1 surette ödeyebile· 
cektir. 

Kuvarahan ır.adeninin 

Coruh mıntakasında Kuvushan 
bakır madeninden başka bir de 
umumi harpte tahrip edilmiş olan 
Murgl bakır madeni \'ardır. Ra 
maden Kuvarshan madenine nis· 
betle hem daha zengin, hem de 
sathi oldl!ğu için işlemesi dahil 
kolaydır. Sonra madenin bulundu· 
ğu arazinin coğrafi vaziyeti bura· 
da çıkarılacak bakır madenini bir 
havai hat ile doğrudan doğruya 
Hopa iskelesine indir?T.eğe müsait 
olduğundan nakliyat iti de çok ko· 
lay olacaktır. Bunun için hükumet 
Morgl bakır medenini dahi itlel· 
mek azmindedir. 

Kuvarshan madeni gibi Mursl 
bakır madeni de itlemeğe batlıya
cak olursa Çoruh mıntakaıının ik• 
ltıadi refahı daha çok artaca)( 
lir. 

ASIM US 

Gii.n ün AB.isleri 
Buda bir mnaikl 
kavgası ama ... 

Bizde alaturka, alafranıa mu
ıiki münakataaının devam ettiij 
buıünlerde Avrupada da büyük 
bir musikisi kavıaıı batladı. 

Bu münakataya ancak "kavga,, 
iımini verebiliriz. Çünkü iki met· 
hur musiki ustadı arasında batlı· 
yan bu kavga yalnız, orkestraları· 
nı idare ettikleri sopalarını biri
birlerinin kaf alarmda kırmaları 
tehlikesini değil, iki milleti biribi
rine kartı hiddete getirmek tehdi· 
dini de göstermektedir: 

Kavga methur İtalyan musiki 
üatadı Tıoakenini ile yine me,hur 
bir Alman musiki adamı olan Fur· 
tvaengler arumdadır. 
Kavganın mahiyeti de adeta biı 

siyasi çeıni göstermektedir. Çiin· 
kü ortada mevzuu bahıolan şev, 
herhangi bir musiki m~~elesi Ü'Ze· 
rinde münakaıa değil, T oskanini
nin Alman musiki üstadı hakkın· 
da söylediği bir sözdür. 

Biliyorsunuz ki bundan bir 
müddet evvel Salzburıı'da Mo-

' ' zart ın hatırasını yadederek bü-
yük bir festival verildi. Bu' festi· 
valdeki bazı konıerleri F urt
':aengler ~dareye memur edilmiı· 
tı. Toskanıni bunun üzerine demit 
ki: 

- Böyle bir mazinin, bir A
vuıturya fehri olan Slzhurıa gelip 
konserleri idare etmesi kabul edi· 
lebilecek bir fey delildir ... 

Furtvaenıler ltalyan mealekda
fının bu sözlerine kızıyor: 

- Evet, diyor, ben Naziyim. Bu 
benim vazifem defilae bile hak-
kımdır. Fakat Salzburga orkestra 
•efi olarak geldim. Nitekim T oı
kanini de bu sıfatla gelmiıtir. Fa
kat ben kendisine İtalyan olduğu 
halde Hitlere aleyhtar olmasından 
dolayı kabahat buluyor muyum? 

Kavga buradan baflayor ve iki 

üstad biribirlerine kartı ıönül lıJ• 
racak ıözler söylüyorlar. 

Bu münakataya matbuat ta ka
rıııyor. Bu arada Toıkanini'oİll 
diktatörlük aleyhtan oldufu, f~
kat bu aleyhtarhiını ltalyada h~ 
ıöıtermediii ıöyleniyor; Furl' 
vaenıler haklı bulunuyor: 

Franaaya ıeldiii ve Pariıte b6' 
yük bir konseri idare ettiii s;-· 
man, aralannda Cumhurreiıioi' 
bile bulundufu seyirciler taraf:ı
dan tiddetle alkıtlandıiı hatırlatı' 
lıyor. 

Diğer taraftan Toskanini'nin 1'11 
harekf'!inde biraz da meslek '!' 
kabetinin bulunduğunu ileri~•"' 
renler var. Herhangi ba.şka 
vesile ile Alman mesleWa 
aleyhinde bulunmıyacağr, fak't' 
Salzburıdaki bir konseri i:are et· 
meie şreldi~i zaman onu çekeJlle' 
diği söyleniyor. ~ 

Her halde, iki büyük mu• 
üstadı arasında baılıyan bu sif!: 
si kavganın pek uzuı. sürmiyeee«!

1 

tı\hm\n olunur. Cünkii. i1-i5inin de 
sinirlerini muıikinin "nıhu ıaıel•• 
yen,, sesleri ile yabttJrabil~e;i U
mit edilir. 

Maaaryk çlllnglr 
çıralı iken _ 

Çekoılovakyanın, 87 ya91nd•. ~ 
larak, ıeçeıt gün ölen ilk R~;}, 
cumhuru B. Maıaryk (M(dOfl 
çocukken çilinrir ve nalband rı• 
raklıiı etmiıtir. 

11 
Fakir bir ailenin çocutu o~ 

·ı at• Masaryk 13 yatında iken bir çı 1 

girin yanında çalı,ıyordu. f ak•t, 
yanından aletleri ile beraber kit•P 
ta eksik olmazdı. Or.unla alaY •• 
den diğer çıraklar müıtakbel CuJll' 
hurreisinin kitaplarını alır, saklı•~ 

r:J' 
lar; zavallı çocuk kitaplarını • 

yarak ağlar, dururdu. I 
k a· Arkadatlarının bu fena t• • 

rına tahammül edemeyen Ma ... 
ryk, nihayet çilingirin yanınd•0 

lbaıt· 
çıkıyor ve babası onu bir na 

- Ordu meclisine ,unu t1övleye· 
bilirsin ki, declim. Beni burad~ hap
ııetmt>lerine rağmen. arliadaılanmm 
faaliyetine mani ol.ımaılar. Gayet 
hayati kıymeti olan bir \'esika. bu~n· 
lerde. şeriklerimden birinin eline dil§. 
mek ilzeredir. Ru \'esiü ~ayet ehem· 
miyetli bir ~evdir. E~er. heni serbest 
bırakır1anız. siz ,·egika ile birlikte o
nu çalacak olan şerikimi de bildiririm. 

olsun zİ\·arf>t edemt.mi~ti. 1 

Ste\·ard anne h le hirliktf" hahaıı.ı- 1 
'11"1 ... iııi.i..:_ dın yanına çırak veriyor. 

d ,1• 

mn Cl'na;or .in'lf' hulıınmak için ~on 
d~f a olarıtk harbiye nezaretin~ miira· 
caat etti. Derhal talılive emri ıı;eldi. 

Stenrd. ıenelerdenbf'rİ giymediği 
ıivil elbiselerini ~i)·erek Ye vol mu· 
rafmı, tahliye vesikasmı aldıktan son· 
ra. hapishaneye \'eda etti. 

Hayatmm macera fHlı, habaımm 

Fak'at İngiltere harbiye nezaretiyle 
pazarlığa ~irişebileceğimi nya o ma
kamı tehdid edece~imi ıanmakhğım 
bir hudalalalıktı. Artıli. bütiin yapa· 
bileceğim it• budalaca hazırlamıı oldu 
ğum planı. if§a etmekti. Mahpusun 
hikhesini ''e zabitin evindeki plin- cenaze merasimivl~ ıona ermişti. 
1arı harhiye nezareti memunına an· -50 r_ 

lattnn. Ondan sonra, o zamana kadar 8u91ah çeki lle--,-.-r-a-la_m_ı-, 

Masaryk nalbandın yanın ... ,: .... 
!ışırken bir gün eski ust~uı r· ,, 

",ert" gir oradan geçiyor. Onu ıo 17,. 
çalıtkanlıiını takdir ediyor "'8 

basına giderek: 
1 

!\. 
k o:ı· - Bu çocuğun nalband ~ ıJ• 

d. . 1 "' ıı yazık olur, diyor, ken ısın 

allim yapmalısınız... ,. 
Maıaryk'in fakir babası, •'' 

cı gülümseyor: biıİ 
- Para nerede! diyor, 

. d' z' prens mı zanne ıyorsunu · i ıı' 
Fak.ıt, zeki çocuğun anne~,17' 

yapıp yapıyor, oğlunu Jile 

ııakladıgnnı iddia ettiiim bir diğer Mekinıız takımmclan Ahmet 
meseleyi daha açtım. Bütün '!ef'erber- evvelki gece Galatacla kasaplar so· 
lik pllnlarmm kopyeıini çıliırdı~nnı kajından geçerken sabıkalılardar 
'\'e bunların Alman eJlerine geçtiğini Cemal tarafmdan taarruza uğramı9- .. .. • • • -.... - • 
!!Öytedim. . tı!,. Ce~l sustalı çakısı ile Ahmedil . .11"'''"·· Ônrle.rı~ıı: ~n1mrt1"n ~."', r :~,,~ıf,,ılarr sırmında w•ni :·1n1.·ara 1 

yollayor. r•" 
Maıaryk, memleketini kut! ;11' 

en büyük adam olmaja dos• · 
adımı bu ıuretle atmıt olu1ot• 

Biltiln bu eöyledilderimin netice· dort yennden yarala.mı§, kaçmııtır. ıstasJonunu ı;cznrı§tı. Fograf, Ataturk u ısta:çyonu gezerken g&termcktedir .. , 



Güreşte kazandık 
Doğu Muhteliti 

heşiktaşa 6-3 yenildi! 
/) ~ l . ı 

EHiR HABERLERi 
Esnaf için IF. Çakmak/ 

Bir k Oeflk hastane 

ilkokullaraa 
Yarın talebe kay

dına başlanıyor ogu u gençler hakim oııunlarına 
,. ~ .f. ..7 

Genel lıuı mag baılıaaçılacak 
Bir müddet evvel yapılan ~nal nı Yugos/aogaga gllll 

cemiyetleri merkez heyeti toplantr Doıt ve müttefik Yuaoalavyanın 
smda eanaf dispanseri meaul müdü- askeri manevralarında bulunmak 
rü doktor operatör Halid Ziyanın üzere davet edilmiı olan genel kur 
vermiı olduğu izahat üzerine dis- n" Y bqkanımız marepl Fevzi Çak
panserde bir de revir açılma81 karar- mak dün ak§3m "Adatepc,, torpito· 
la§hrılmııtı. Revirin kurulması icin muzla Yugoslav aularına doğru yola 

agmen J azla gol çıkaramadılar 

icap eden ilk hazırlıklar ikmal ecİil- çıkmıftrr. , 
ıniş, lazım gelen malzeme alınmır Mare~I Fevzi Çakmağın maiye· 
tır tinde albay hava müsteşarı kurmay 

Dispanserde ~imdilik revir için Scfik Çakmak, albaü izzet, yarbay 
yalnız iki oda tahsis edilmi§ ve 6 ya- Cevdet, yarbay Ihsan bulunmakta· 
tak aJmmJ§tır. dır. 

Bu iki oda ihtiyara cevap vereme• Yugoalavyanın Ankara sef.,eti 
diği takdirde baıka bir bina daha tu- atatemiliteri albay Rakoviç de mare· 
tulınal: geniılettirilecelctir. plımıH refakat etmektedir. 

Birle,ik cıınaf cemiyetleri diğer Genel kurmay baıkanımızı uğur-

İlokulJarda talebe kaydına yarınki 

paurtesi ıuuünden itıbaren baflanacalt 
trr. Kayrd birinciteırinc kadar devam 
edecek ve ciört birinciteırinden itıbarcn 

derslere batlanaulı:tır. 

Bu yıl ilkokulların birinci aınıfluına 
930 doğumlu çocukhır kabul edilecek 
yer kaldığı takdirde 931 dofumuluia 
rrn yedi yaırna basmıı ve ıöeteritli obn 
Jan da alınacaktır. 

Her ilkokul öf retrneninin M11 
ıi semtten talebe alıbiJecelrleri 

Kü!Nr DirektörJilfü tarafından ya 
palan ıemt harituı ile teabit edilmittir. 
Semt haritalan o civvda o turan çocuk 
Jann miktar ve vaziyetlerine söre yapıl 

mııtrr. 

ilk tedrl••t kadroları 
1ıtanbuJ viJiycti emrine verilen öfret tilrn ftan secilmiı olan bir komisyon !ayanlar arasında Orgeneral Ali 

mnrifetife ilk mekteplerde okuyan Said, lat.anbuJ kumandan vekili Kor l' f k · 1 C ·ı Ca menlerin ve yeni öfretmen okulu me 
llrıan güre§t;~leri l::mird" Ra.~rrıalıarı<' I ., 1 I n ır ve yoksul esnaf <i«uldanna genera emı hit, merkez ku- 1 ....:1-.ıı. • •• b' • • 'Jk 

/ İ,çfa.ç\·orwndn siie mu:.uw tara "'~ "" aynlmı~ olan 450 lira tahsisat ile ki· ' "nrl~..,, Tuiaeneral Ihsan Ilgaz, zun annm ~ra tayın ıtı ırıncı ı 
,a marı milli mar$ltrıı~ı .,, " ı · ı d'n/er'·crı y ı_ tedrisat kadro9unun tasdikinden eonra • - ... ıygı arıy c 1 " • tap tedariki icin lazım gelen hezır- ugosıavya konsolosluk erkanını ve 

O 
lrkl • yapılacak olan ikinci kadro ile belli ola 

çüncü umum· "f • lik B · ara ba§lamr§tır. Mektepler acılır djn.,.r 7-atlN bulunmaktaydı. caktır. 
teai d hT d k'ı mu ettıt çev-} ğı topu ağlara taktı. u vazıyet açılmaz bu i§le alakadar komisyon Adatepc torpitoau saat tarr. 20 de te.k·ı ~ ı ın e ı futbolcülerden/ rol yiyen tarafın itirazlarını mu- mektep mektep dolaprak fakir ve limanımızdan .hareket etmittir. olgunluk lmllhanlerı ,bitti 
fuat~ ; ub~n doğu muhteliti 13 A- cip olduysa da hakem bunları . :ı- !oksul çocukJan tesbit edip kitap da· ..=-:; Liselerde oJıunJuk imtihanlan dün 
Sılan 1 a ır memleket tumeıine zarı dikkate almadı. 18 inci da· ğıtacaktır. DO ki U f k' tamamlanmıftrr. Olpnluk imtilwıJ&nn 
terle~~d Bu ta1kım yurdun birçok kikada Dofu muhtelitinin sol açı· = ==- n gece m Z da muvaffak otan talebelerin byıdlar 
... e maç ar yapmıt ve teh 1 k '. a.,.. ıı-·ret od 1 &eolf .X.1 kapanmadan evvel yilkıek okuJJıra ıire ~~ınize relerek 'lk d" . iı ıüzel bir dep asmanı il 1 • r n - • arı y 8 aı-. ı maçım un Tak- . d' y k kongr 1 _..._ k h I Beyo.7lu Halkevi tarafından du"' n bilmeleri için belıeJeri derhal Jrendileri 
"qJ ıtadyomunda B-ı·k•··I tütle neticelendır ı. e ta ımına •• ne ifriiWV• eye • ""'· -7 -Ta oyna 7] gece Taksim ıtadyomunda bir mu··- ~verilecektir. 

-outtrr. - ikı' ıol kazandırdı. B ... •iktaılılar - eylüle Bükre,te toplanacak .,. '""'S' B lk zik •enlim yapılmJfbr. Eylül devresinden liıeJerimizden me 

l
'I 'akım sahaya buıu"n fU ı.adro 8 • 2 vazı'yette ıalı'bı'yetı' garanti a an Ticaret Odalan .kona7'esi ha Y e· 1 • a l ki •· Yüz elliye yakm genç kız ve er· zun genç enn uyısr üç yüzden :fuladır. 

e çıktı. b 1 · zır ı arına ehemmiyetle devam olun ilk fedrlaal mlfelll 1111 
Al' o" ettikten ıora ten e ve rayrell•z maktadır. Kongreye bü:ün Balkan keğin tqkil ettikleri orkestra ve koro f 

....... Ahı d'~mahn - Salim, Mehmet bir oyun oynainaya batladılar. d 1 1 heyeti yüksek garp escrler.i çalmı•lar Kültür yardirektörü Bay Nurullah 
urra man H ı r ev et eri Ticaret odaları iıtirak et y k L ... _ ) ' uı· 1 h . . . 

....... Aınn N · M' aıan, •~ai Bunun neticesi olarak Dofulu- k ve aöylemiılerdir. ıra ucf ıra ı maq a fC nmız ilk 
Af urat. ' acı, uıtafa, Nıhat , lar hikimiyeti ele aldılar ve &ol İ· me te olduğundan ticaret mahafilin Bundan baıka birkaç da yeni tedriNt eıpekterlifir.e naklen tayin edil 

Beıiktatlıl d k çin nefiı bir paaını alan orta mu· de bu toplantıya büyük ehemmiyet at türkçe eser aöylenmittir. miıtir. Enelcc de ilk tedrisat mülettİJ 
den ınüteıekka~I a . ıımen g~nçler· hacim, kalecinin kaleden çıkma· fedilmektedir. Türkiyeden lzmir ve la Memleketimizde ilk defa olarak lifinde uaun müddet ~lıfCIUI olan 

3
ay 

lıuy0r: 1 bır kadro ıle oy- 11ndan istifade ederek, hafif bir tanbul Ticaret OdaJanndan olmak yapılan bu ıenlik büyÜk bir alaka NuruJl.'\h, buJundufu vuifelerde .iyi hiz •• ı· 'I wl takb 6 3 · ·· b' uyandmnıf, birrok dinleyı'ciler ıtad- meti ve muvaffaJriyeti ıörülmüt bir ma 
b "·ıehmet Ar H • N • P aıe 1 e ar ara · • vazı· uzere ırer hı:yetin kongreye ittirak 'd :ı .. arifçidir. Bu yazifninde de kendiıinden 
~ifat H kk 1 -K ~sto, acı - yete ıeçen Dofulular Beıiktat ka· leri lktiaad Vekaletince münaaİp gö yoma gı erek mehtap altında guzel . t'f d d'J ... hak'--ı.... 
&;jet H: d ı, Ş eyfı - Rıdvan. lesini sıkıtlırmaya devam ediyor- bir gece geçirmiıler, musiki zevkle· ıs 

1 1 

e e 
1 

eceıı m:ı -.&Tıt: 
l\f ' Y ar, ere , Etref. lar. rülmÜf, bu hu,,u.ta alakad.rLu-a eli rini tatmin etmifferdir. Trabzon Umanmı ,ıalah. lfl 

St.boa~d Gala~arayın antronörü Nitekim Mehmet Alinin elinde rektifler verilmiıtir. Şehrimiz Ticaret Geceleyln kuyuya dUfUP fatanbul limanı ifJetme direktörü 
1,r b 1 are edıyor. Oyuna Doiulu· top varken kendisine tarj yap~n odası adına umumi katip Cevad Ni bofulmUf Raufi Manyas önümüzdeki salı gü-
"' &!ladılar. Beıiktat ilk hücu- Doğu muhacimine tekme atma11 zami ile müdürlerden Galip Bahtiya Pendikte T emenye civarında ağzı nü Anbraya pecektir. 
~I k~ıti~ten ıonra aafdan bir a- b!r penaltı cezasına sebebiyet ver· nn gitmesi tekarrür etmiıtir. lzmir açık olan kuyudan bir ceaet çıkan!- Raufi Manyas Ankarada bir haf
~t a ındı ve sol açık qref, demar· dı. Doğulular bu fırsatı kaybetti· Ticaret odasından Oda um;i kitibi ml§tır. Tahkikat sonunda bunun Is- ta kadar kalacak, Trabzon limanr 
tt bır~~ılma11ndan istifade ede· ler. . . Mehmed Ali ile idare heyetinden bir tanbula koyun getiren Yabanabadlı nm. fıtanbul liman~ devri münue
tı_ k, bırınci d k'k d 'lk 1 Oyun, bundan ıonra ıkı tarafın kiti gidecektir. Her iki heyet hu hafta 57 yqmda Sani olduğu ve geceleyin betile ~C:Ü teaıat e~ ile· 
L. Şüt olduk& aı hat '. ıo u at: netice1iz hücumlariyle ıeçti ve kerisinde Bük~ hareket edecektir. koyunlarla geçerken kuyuya dürüp bat VeUJe~le temu edecekbr. 
~•n .. . ç a ıftı ve kalecı Ooğulular sahayı 6- 3 ma wlu ter· Galat• rıhtımınd• park el arabaları Trabzon limanı ıalk yoluna bü-
'-~ad~ uzerınden reçen topu tu· kettiler. 

1 
p Ga Bel-..ı:ye el L_Ja .. Je • yük bir f01e ile bailı olduiu cihetle 

l) " 
1 

J GUrefler lata rıhtımmda harap ve ahtap ca.r araD11 n numune n b'" "k b' liman hali . . 1 • 
tı' ogu u ar ilk dakikada yedikle- J evlerin yıkılmasmdan ıonra hasıl araamda bir müsabaka arnılftJ et:-. uyu 

11 
ne getin meaı 

tolü t • . zmir, 18 (Huıuıi muhabirimiz· olan meydanlıöa büyük bir n.rk ya- di k da .. :ı::·d "ı~·:· eMS olarak kabul edilmif bulunmak· ~i 
0 

n eıırı altında ıatınnıf 1;. d t 1 f I ) • ...- ye a r on numune gon en mır tadır • • , 
y I en e e ona - Betinci Balkan pılması için icap eden hazırlıklar ya- tir. Verilen mühlet bu ayın 26 mcı ['."_·,__ 1. • • • 

"'-ı· nuyor ar, Betiktatlılar bu güreılerine bugün de Al1&ncak ıl L .. .. bitec-'·t· B' haftal.ı. ,,..J..ı_t rıuud aman ıtlebne ıdareaı buıün 
•)'etten ı'ıtı'fad t kt k d d k k P mıttır . Yanndan İtİDBren parkın "'"'nu ıc& ır. ır 111; muaac . . l bul .1 •·ı.:-.:ı- ! ! L • 

CiL - • e e me e ço re ıta ın a ço alabalık bir halk • - da dah bi k .. le . ıçm atan , J e ara eger munım 1_."lltled ) H J • intuına batlanacaktır. eanum a rço numune nn . I . A-L-1.1. L • • 

qlcad ı er ve aydar yedinci da· küt eıı önünde devam edihaiftİr. Park ile liman itlebne binaaı ara- getirileceği anlaıılmaktadır. proje eni bn ) uundNIA&"' u".uhnuJe t~mdiJjı"lke 
lij Y a yerden bir tütle ikinci ro· MiıaabaJcalarda alınan neticeler d b _J..J_ la Sabah n..zarlerı mqgu u. u ugu cı et ı.ım 
•o •Ptı. Doiuluların bu rold•n töyledir: em a geniı ir caaae açı caktır. a· . . ";;_ . ·L--- k Trabzon Jımanmda eaalı , .... t yap 

tara c 1 d k 56 k'I d K y -ı , ır tetnnıevveıaen ıb~n:n uru· w . '-~ .. .. 1 . L__ fak ~ .. I . an an 1 larr ve Betiktat 1 o a enan rakibi UIO'• Al e . la le olan aabah lan trahncla· maga ım1U1n goru emenuf, UDU u 

J
"' eaı k l ) k b' 1 6J iŞ v nş C8 pazar e t L k 

0 

ı •• .3--'lm kJ 'k ' L ltı ön~. sı .. ' birkaç hücum yaptık- av ıa ya ayı ıayı haa ıy e, ki hazırlıklar ilerlemektedir. eıe vınç er ronucrı. e e. ı tıra 
C
.. 

1
r ruldu. Fakat hakem bu hü· kiloda Yatar humını ..... ıa, 66 ki ... -·... E 1 ) k' d olunmuıtur. Eeuen liman 1ffebne 

.. ita k'I d y • ..,. l fi' lstanbul ticaret ve zahire boraur vve ce pazar arm aaat ae ız e 'dar · · w .. ' t lmad 
t

1 
•• arın ikisini ofaaytla keıti ve 1 0 a •tar hasmı Yunan 1 ıp- kurulUı> on ikide da,;.Jma., karar•-- ~ daeaınıJnk YIP~8j'~de 

0
b h ,. 

Q tı d · 
1 

• na dün muhtelif memleketlerden •· IGf arın n biat y , tin n d\l~ h Feyzi lopu eliyle durdur· il 3,18 dakikada tuıla, 86 kiloda 892 ton buğday, 245 ton arpa, 45 mııltı. Bku' ~arar debiiıti~lmkifdatir. Pa- suata yardım iıteneceİctir. u u-
l'tJcet' alde. ce.za vermedi. Son ha- Yusuf Aılan Yunanlı Gerekakiae ton r•vclar, 2S ton yapak, 88 ton Zl'r ar se ız en on uçuga a r ku· U Ma ... s-uuuı-.. -
t ın ıeyı ) • d b •- 1-' 36 d k'k 72 k'I d r- rulacak, sonra kaJdınlıp arup halı'n- ır:an -.-._ • ..,.ki •tı te . rcı er üzerın e ıraa· -., a ı ada tutla. ı o • mısır, t 9 ton fuulye, 25 ton kut 

0 f 1 ..a. b •rrle ba 1 t t 1 y 1 F' 1 M k deki ameleler tarafından pazar yer op 8011 
.... elliiz kesil J ıyaHn dpro eD ovar ugoı av lfer Yunanı ar oya yemi, 9 ton nohut, 42 ton un, 12 leri temizlenecektir. Jıletme direktörlüfünü ve beledi. 
"Qiid f me en ay ar, ogu ıayı hesabiyle. 79 kiloda Mersinli ton tiftik olmak üzere 1402 ton mah la · da 1~k de

11 
~ aas~nın bet metre reriıin . K k. Sabah pazar nnda münhaaıran yeyı aynı zaman aui adar eden 

tı. gaptıgı topla üçüncü rolü at • Ahmet Yunanlı hasmı ampa ıse 8ul gelmif, 32 ton iç fındık, 34 ton yas sebze ve meyve satılacaktır. Et, meseleleri halletmek için yann li-
O 13,27 dakikada tuıla, 87 kiloda kut yemi, 25 ton razmol, 7 ton af· yağ ,.e buna mümasil yiyeceklerin man İf)etme direktörlüğünde mühim 

1)0~ beı dakikada üç ,rol yiyen Büyük Mustafa rakibi Yuroılr.v yon hariç piyualaraı 8Cvlc edilmiftir. ;e,.tıJmaaı yaaakbr. bir toplantı yapılacaktır. 
"•ıı takımı maneviyatı bozulma· Mesnede 1,6 dakikada tuıla, aiır Dün borsada muhtelif mallar şu lzmtr vo lstanbul esnafı Bu toplantı da ,dlircilik mütehaı 
~İt .. 0 Yuna devam ediyor. Yük•eJ · ıiklette de Romanyalı rakibi Yu- fiyatJar üzerinden muamele gönnür •reaında •.111 M. ~roıt ile belediye fen heye-
•- "ne ·· ·ı 1 6 48 d t J Y k bu~- 5 3 bnden b1r t ı · · 1 d" k ıtİQı ltfJ' ı e çalı,..rak vaziyete hi. nan ıyı ' dakika a Uf a yen- tür. umup .r-Y . 8 • 6.72, lzmir ifçi ve eanaf kurumları bir .. .. .za ve ıman Jf etıne ıre 
~.,,:d ular. Ve &.iktaf nraıf ıa· diler. arpa 4.2 • 4. 12, bakla 4.1 O, beyaz JiFi bafkanı Cemal Oz dtin lzmirden toru Raufı Manyu bulunaaktır. 
~tıi)c a Yerlettiler. Zaman zaman ikinci eüreıleri buıün yapan mısrr 4. 12, san nu11r 4,20, kuı yfSIJ'li ~ehrimize reJmif. esnaf <"cmiyetleri Trikotaj .. naylf tetkik 
Sİtiy ta, kale"i ciddf tf"hfikef .. ,. şre· Mersinli Ahmet v~ Büyük Muıta· 7, 1 O, keten tohumu 9,30 iç fmdık ~.1erkezin~ ıiderek Ticaret odur es· edlllJor. 
~ .... ~~· . . ~unların birinde Doğu fa ıikletlel'inin pmpiyonu ola:uı· 42, yapak Anadolu S6 • S8 kurut raf şubesi müdı irü Kizmı Yorulma· lktıaat Vekaletinden alınml§ olan 
~d ~ llının ıol içi bütün Betikta• lardır. Üzerinden aatılmJftır. n ziyaret etmiştir. bir emir üzerine latanbulda mevcut 
~İr ,• ,a.••ını peıine takarak rüzei 

1 
Pare Bor .. eınde Bu mün!laehetle eaıı~t ıubeti di- trikotaj aanayiine menıup fabrika-

Jıc·0 attı. GüretJerin ıon müsabaka arı, Siyasi hadiseler dolayııile lst.ao· rcktörlüjün·le bir saat kadar d~'·am törlerin vaziyeti teabit edilmeğe bar 
t•~,,i~ll_ci1 devreye Betikta•lıların yıırın (bugün) yapılacaktır. bul para borsasında son haııl olan eden bir toplantı yapılm!f, iki mem- lanlllJfbr. Bu itle Ticaret oda.sı aa· 
~~ 8~ 1~ e bıuılandı. Uk dakikala;·- Betinci Balkan ıüret konrre.si endite h&l8 zail olmamlf, muamele- leket eanahnın inkiph etrahnda kar nayi ıubeai me,gul olmaktadır. Ve-
'" 

11
.'1 ta~ hücum hattının büyük ikinci toplantıaını buıün yaptı. Da ler istikrar peydc etmemittir. ırlıkh yardımlar yapılması $lÖrütül- Ulet bu ite büyülı. ehemmiyet veı-

"~b~ı· Yret ıarfettiii ıörüldü. T«· yete ıelmiyenler hakkında cezai Dün birinci tertip Türk borcu tah- müttür. Bu cümleden olarak önü- mit olduğundan fabrihtörlerin vr 
'" .. ., Sı . 0 YunculardP., m::tt--•kl<i' tedb' l I raömen Bu!· villeri f 3,.30 dan satılmlf, ikinci ter müzdeki Cumhuriyet beyrammcla ziyetleri teabit edilmeden evvel la· 
il' ı h ır er a mmasına 0 • T" k bo h ·ıı · 1 l b lda J k b b lda k da k · ld ııb .. t Ya • Beyaz Jı;:cuM hallr. ıar ve R ı· in ittirak etme· tıp ur rcu t.a vı erı 3 den rr.ı:- stan u yapı aca üyük tenlikle- tan u ne a r tri ota1cı o uğu 
r.ı .:: en y · · l oıren ın J ·· .. t" B nda L..-.L- A · · k -'- · 92 b 1 '"teke b enı oyuncu ardarı mü· ld' . . ame e gorrnUf ur. u n .._... - re ıftıra etme& üzere esnaf ifdJer aranmıf, müeaaeae u unmuıtur. 
ı· • P ul D melerinin n~den ileri. ı.e ığınuı nadolu deıniryolu tahvillen' ı'le I:'~ bir1=:::.:ne menaup bı'r heyeti'n -hn'· Şimdi bunlar birer birer gezilerek 
t'~ o., unan oiu müdafr - ··- ı Jd ı:.ı-

11151 
...-Qır· rıanrnakta sreci1(r .. -JiJ .. r ve tonı maıına karar verı ı. gani tahvilleri üzerine hiçbir muame.o mize gelmesi takarrür etmittir. istihsal miktarları ile, buralarda çalı-

--~U-JIL.~-1.=.:~~-~~~;:~;r_~~... 938 ıeneıi Balkan güreı müıa· le olmamıı. merkez ban kur tahvil- Ru heyet bayram ıenliklerini mü- f:'l11 itçi adedi ve bu müeneaelerin 
Eylülde Ati· leri 90,50 den, arılan çimento tahvil tealcip §ehrimizde daha bq on ,ün randırnanlan tesbit edilecek. bir ra-

. aahlmlf, bir lnailiz li· kalarak e1naf cemiyetJerimizin vazi- por halinde lktı~t Vekaletine gon· 
· eclecektiro derilecektir 
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1 pıkemizde 
iC ~ 

Erbaada 
sulama işleri 
Erhaa, (llusu i) - 8 ind Jairc 

Sular miirliirlii~ii ıııiilıendi~lel'i tara· 
f mdaıı iiç ay<lanlıc:wi ı.;alı~ınakta olan 
lıiriıwi l.;.-ınm ke:;if 'r prnİt' raporları 

Hikaye: 

"Gül Kralı,,?! 
Bir Alman masalından 

mülhem olarak Yazan: 
Dorls Hammer 

Bir kurşunla "Ekarte,, 
edilen SİIJasel adamı?! 

ikıııal ı·ılilıııi~, tetkik 'rta~dik iı,: iıı 
Nafia \ ' ekalet:ne ı;iinılerilmi~tir. Bu 
ıniihinı i::in teınc) atına merasimi pek 
yakında ) apılaraktır. Ali Çctinkaya
nın temel atına ıııcra .. iınincle hizzat 
hnluna<':ı~ı ku\\cllr. iinıid edil • 
ınrktrclir. 

Senelerce evvel Şvabenli bir yer ıııyrılmaııına, kanamasına hİÇ 
köylü, panayır yerine geldi. Biri aldırış etmeden, ıokuldu, tatlı.~~ 
iyi, biri fena huylu olan iki kızı da siyle babasına cesaret verici ı~'· 
kendisiyle birlikteydi. Panayır ye· ler söyliyerek, ayının pençele~ 
rinde her şey satılıyordu. Çalgı- l'abasımn omuzlanndan ayırnıı~· 
cılar, eğlenceli havalar çalıyorlar, denedi. 
uzak yerlerden gelenler, güle oy· Gözlerini kıza çeviren ayı, yii1'' 
nıya eğleniyorlardı. sek sesle bağırdı: 

Con Çeys, eski dostu Pratfoı 
beraber gittiği Helenada 20 
bin doları ele geçiriyor. Vak
tile bir kaçakçılık işinden his· i 
ıesine dü§en bu parayı, ban· 
kaya yatırıyor: 1 

Con Çeysin, eski dostu Prat!a I 
buluşması, gayet başarılı neticeler I 
ortaya koymağa yaramıştı. Heri 
ikisi de bu buluşmtdan memnun
du. Prat, "En becerikli heriflerder. I 
birile,, yeniden karşılaşmaktan 
duyduğu sevinçten bahsederek, 
Con Çeyse, büyük ölçüde bir al
ko! kaçakçılığı itine giri~meği tek. 
lif etti. 
Çeys, tereddüt etmeden, razı o'i
du: 

- Yaparım .. Gillis de iştirak e
der! 

Ve o'radan Gillise telgraf çeke
rek, "Güzel boşanma şehri olan 
Reno,, da randevu verdi. 

Düıünülen, yapıldı! 
Çeys, Renodayken bir rovelver 

gördü ve bu rovelvere ilk bakıtta 
gönül vererek, rovelveri "Re110 
Sporting Guds Kompani,, den, ya
ni "Reno Spor Eşyaları Kumpatı· 
yası,, ndan salın aldı. Bu, 22 ça
pında, birinci neviden, otomatik 
bir Kolt rovelveriydi. 

Bu rovelver hatırda tutulsun; İ· 
leride Con Çeyıin batına bela ge· 
tirecek f 

~-···~-

Lester Gillisle karısı, Con Çeys
le ni~anlısı, hep beraber, Nevada
da Hot Springs kaplıcasına gitti· 
ler ve T eırinievvel sonuna kadar 
orada kaldılar. 

Günün birinde, dördü birlikte 
düşünceye daldılar. Bu dütünceye 
dalmaiuının ıebebi, bir gazetede 
okudukları bir haberdi. O gür., 
biribirlcriyle pek az konuştular. 

Gazetede okudukları, dostlaa-ı 
Piyerponun, bir Şerifi katletmesin 
den dolayı Kolumbuııta Ohayo ha· 
pishanesinde 17 Te,rinievvelde i
dam edildiği haberiydi. 

Ayni zamanda bafka bir hapis
hanede de, başka bir dostları, 
Çarlı Floyd, elektrikli koltuğa o
turm u!tu ! 

1934 senesi Temmuz ayındz. 
Kanzas Sitide sokak ortasında Cor 
Lazya isimli tanınmıt bir siyaset 
adamı, meçhul iki kişi tarafından 
öldiirülmü§tÜ. 

Lazya biraz acaip bir politika· 
cıydı. Kendisinin "Yeraltı Dünya-
sı,, ile arkı fıkı teması vardı. Bu i
tibarla da) kendisine muhtelif in
tihaplarda bu rr.-ıhitte ya,ıy.ln 
gangsterlerin reyini belli kimseler 
üzerinde toplamaııı, haydutlar~'' 
intihaplarda rey vermesini organi. 
ze etmesi iti havale edilmişti. 

Con Lazya, bu maksada körü· 
körüne vasıtalık etmekten geri 

İ~ c.!eğildi bu biribirine zıd hare 
ketleri! 

İJle bunun için de "Yeraltı [)üu" 
yasr,, kenef isini sevmiyordu. Git 
gide ond:ı.n hoc lan'Tla'Z olmustu ! 

Çok geçrr:cden bu acaip · siya
set adamını "bir. kurşunla ekar!t. 
edecekleri,, muhakkaktı! 

Daha evvel, Frank Na~ isimli 
bir gangslerin bahsi geçmişti. BJ 
adam, Liyvenvört hapish:uıc5İn . 
den kaçnuş!ı. Sonra da Arkan • 
zasta Hot Springste tekrar y:ıka 
lanmıştı. Kanzas Siti garınJa o . 
lan bitenler de ihtimal henüz lıa • 
tırdadır. Birçok kişi Nasm ıin • 
cirde bulundurulmuı ola;ak poJis 
muhafazasında oturduğu kom
partımana hücu:n etmiş ve kendi· 
sini kurtarmağa girişmişti. Naş. hu 
karga!ahkta vurulmuştu. Faknl, 
bu vaka, acar memurlardan dör
dünün hayatlarına malolmuştu . 
Bu deheıtli oyunu hazırlıyan hay
dutlar, kaçabilmişler ve arkaların
da hiç bir iz bırakmadan ortadan 
kaybolmak imkanım bulmuşlar -
dr. 

Bütün araştırmalar, boşa çık -
mı~tı. Zabıta memurları her nere . 
ye baıvurdularsa, hava almaktan 
başka bir ıey yapamamışlardı! 

Politikacı Con Lazyanın kat . 
linden ıonra, Maykel La Kapr.:ı 
i!minde bir adam tevkif edilmi~
tı. Bu aClam, o acaip siyaset ada
mını kıyasıya imha eden iki ni
şancıdan biri olmakla zannaltın· 

fniirıii TJiil.ıi111etinin lu·. yıllık imar 
'c rnlnına pi anma ıl:ılıil olan ~eni . 
'" C'ok Yeriıııli Erh:ıa o\n-.mm sulama 
i~in,in h:ı':arılnı:ı ıııcla \Ji Çetinkaya 
nıiihiııı hir i'1111il ol111u~hır. Halkın 
vrll.ırılanheri ım-.ıızlnktan ~ektiği izti
;.alıı hizz.ıt ıııalıullimlc y:ıptı~r tctki· 
katla ıc~lıit cı1t·n • ular umum ıniidürü 
Bav ~n Hilınılıl in ile n inı·i ı1ai re nıii· 

<lii~ii H:ıv .~ahrinin hu hnyırlr Ye e· 
lıcınııı h·ct 1 i ıııcııı 1 f'kı>t i:;imlc ~ii,tcrclik 
ini arnka 'c ynrclıınları da kay,Jt'lnıek 
lllzumlır. 

ÜNAL 

Bar·m Gaze"esl 
Bart111da bu isimle çıkan arkadaşımız 

intiprının on dördüncü yıldönümünü 
idrak etmi tir: Anc:.Jolu gazeteleri için 
de temiz. muntazam ve mütekamil şekli 
ile temayüz eden Bartrn gazetesini kut 
!ar, muvaffakiyette dc:vamınr diJeriz. 

Bir kız erkek o:uyor 
Karaman'ın İlisra kö}•:lnden on iki 

yaşlarında Leyla a::lında bir kız çocuğu 
nun uzvi t~şekkülatır.da, hal ve tavırla 
rında erkeklik alametleri görülmüş. ço 
cuk köy muhtarlığınca Kony:aya gönde 
rilmiştir. 

Leyla doğumcvinde mu~yene edildik 
ten sonra Mcmlckt't h2stahancsine gön 
derilmiş ve yatırılmıştır. 

Çocuğa erkek olduğı.: teşhisi konui 
duktan sonra, Dr. Operatör B. Asil Ata 
kam tarafından ilk ameliyat yapılmıştır. 
"Lcytl üçüncu ameliyattan sonra tam 
erkek olacak, eaket ve pantalon giy:rek 
sevine sevine köyüüne gidecektir. 

daydı. Fakat, kendisi o sırada o--------------
rada bulunmadığını iddia ve mü· 
kemmel surette isbat etmiş ve do
layısiyle de o cinayet meselesin
den temyize çıkmakta gecikme· 
mişti. Fakat, memurlar, temyize 
çıkan ve esasen kendilerinin bu tl\· 
de masum olduğunu bildikleri b;, 
adamın yakasını gene bırakma· 
mışlar ''e zayıf bir zamanını fırsat 
bilerek, birdenbire sual sual üstü
ne yağdırıp çullanmıılar, bekle. 
nilmedik bir neticeye varmışlar. 
dı. 

Memurlar, Maykel La Kapra 
dan, vaktile Kanzas Siti Jlarında 1 
trene baskını organize eden ve 
Frank Naşı kurtarmak için onun 
refakatindeki dört memuru yere 
serenlerin isimlerini öğrenmiıler
di ! 

"( A rknsı ı•nr.) 

ı'.f: • •• ,t, • .. ,· ....... -Sakarya 
S inernası 

Bugün matinelerden itibaren 
büyük bir aşk- bir tarih ve 

kahramanlık sal'.ifcr,: olan :e 

YC 

PRESTON FORSTER 
f arafmdaıı oynanan 

istıtrnı ~aua~ı 
Fr~nsızca sözlü film. İlaveten: 
Paramount Journal ve (3 DA· 
KiKA) §ayanı hayret ilmi f';m 

Yabancı satıcıların ortaya ııer· _ Babanı asla kurtaramastıti' 
dikleri mallar; çocuk. kız, kadm Bir şartla, onun canını bağışlarıtıJ; 
müşterilerin gözlerini Üzerlerinde Benimle evlenmeğe ve birlikte 1' 
topluyor, erkekler, onların istedik· ınrnağa razı olma1ısm ! . 
leri ıı.eyleri satın almak için pazar- 1 h l k · d' B l b' 

K yi uy u ız, tıtre ı. unun • 
lığa giri!İyorlardı. öylünün f e raber, babasına olan sevgisi, kot' 
na huylu kızı da bir kat ipekli e,. tr.-

kuııundan daha ziyadeydi. Göı · 
vap istedi. Alın teriyle güçlük çe· rini kapayıp, şöyle fısıldadı: 
kerek para kazanan balfası, birik- - Onun yerine beni al! , 
tirdiği paranın bir kısmiyle bu i- Ansızın, ismiyle çagıv rıldığıııı ı• 
pekli esvabı satın aldı. Fena huy-
lu kız, sırtındilki sade köylü elbi· sitti. Gözlerini actı .. Babası, yafll' 

sesini çıkarıp bir kenara attı ve i- baıında sapasağl-arn duruyord~~ 
pekli ~ehirli esvabını giydi. Oyun Y nnında duran asil tavırlı, sli5 ıl 
arkadaılarının önünde parıl pa- giyinmi~ yakışıklı bir delikanlı d~ 
rıl dönerek, kurum satmağa koyul kendit1ine bakıyordu. Gül çiti ~ıı; 
du ! teıem bir bahçenin kapııı hahıı 

İyi huylu kızı, öteyanda bekli- gelmi~ti ve bu bahçenin ta orta:Ye' 
··--rdu. Hiç sesini çıkarmıyord :. d h b' .. ıo rin e de gene mu tcşem ır r 
Fakat babası onu da düşündü. Ne görünmü,tü. 
istediğini sordu. Parası yetme~ 111 
!artile, istediği her !eyi satın ala- Bu ~atoda, bol bol güller aÇ 

1
, 

cağını söyledi. Bu kızı, bir "Giil b<thçe ortasında, mesut bir yu ı 
Kralı,. elde edilebilirse, sevinece· kuruldu. Köylünün iyi huylu k

11
' 

ğini söylemekle iktifa etti. o günden itibaren asil prensin~; 
Gül fidanının bir sapı üzerind! rısı olar~k buraya yerle,ti. Ve .... 

üç gün bulununca, bu sapa eık;. yaz, göğsünde daima bir sap ıı 
den "Gül Kralı,, derlerdi. Baba, tünde yetişen üç gül, "Gül Kral1

·: 

aradı, taradı, dört bir tarafta tür· taşımağı hiç mi hiç ihmal etı'I' 
lü türlü güller açtığı halde, böyle- di ! ~ 
sini bulamadı. İyi huylu kız, kö --~-~---~~-~--~ 
ye elibot dönerken, fen~ bhuylu .. :J:.r!.!!:.'!.!.f!. .. ~f!:.'!..~!.~.'!.!..: / 
kız, onun budal.aca ıaydıgı u ar· Ticaret qycuı _ Onümüzd.tf 
zusuyla alay edıyordu. ay batından itibaren Marıtl" 

Bab~, iyi ~uylu k!~~~If! a~z~s~· havzasında dahili ticaret etf':~ 
nu yerme getıremedıgı ıçın uzulu· nakliyatında kullanılan beyaııO . 
yordu. Yolda hep etrafına bakını· . k ld l t ~1' 

d D k b. d" · me ve ıaıre a ırı mış ır. yor u. er en ır onemeç yerın- . b · 
d d b d b. ··ı "t' ·· nın naklı tamamen ıer esttır. ./ e a am oyun a ır gu çı ı gor- • l ·k rı 
dü ve ümide kapıldı. Dalları ara· Çaıııan memur arın .mı ta til· 
l d b. ·· t•• d .. .. Meclis bütce encümenınin ta ... e 
ayınca a ır sap us un e uç gu· d l . h · .. • .. sert .. 

1.. • k" t b' 1 "G··ı K l en evve ız ar ettıgı arzu u 1., u, yanı es ı a ır e u rıı ı,. . l 1'İ' 
nı seçerek sevindi. Tırmandı, ça- hükun1e! ınuhtelıf devlet e~lcl'I'' 
kıııiyle bu sapı kesti. tında ç.-:ılıt:'n memurl~rın mı h"' 

T b 1 k t b' I larını tesbıt etmektedır. Bu, tef 

1 kı am u arda 1 fa l ıdr ayı,b.5~.1' ııusi idare ve belediyelere de 
ı ar arasın an ır a ı; uyu,t, . . • 

ye§il, ıııklı gözleri parıl parıl ya- mıl edı.l~ektır. • • t tJ• 
narak ürken adamın üzerine atıl- Dahılıye ıergısı - Matb~• .11111 

d ' l • .ı mum Müdürlüğü dahiliye ıçll . 
ı, onu pençe eyıp yere yatır~ı. . . • tıııt'' 

Tazyike baıladı. salonunda dahılıyenın curl1rrte· 
Bu sırada iki kızı da geride~ı ye~ t~vrind~ki çalıt~:ıını ~r;ide 

sökünettiler. Fena huylusu, kor- ce _ ır_sergı a~ca ır. • ·ıı ç1· 
kuyla haykırdı. Vaziyeti ilk gÖ· vekaletın muhtelıf tubelerını drJ' 

1 l . d' w 'l/C • ren, oydu. Haykırmasiyle bera- ~şma arı re~ım, . ıyagr~m 
ber de, dikenler İpekli esvabını fıklerle. lesbıt ed~lecektır. • lef"": 

d. kl · · ı Emnıyette nakil ve becaYI§ ı· yırtmasın, ıye ete erını top ıya· . .. .. .. .... Eoı" 
rak. kaçtı. Enmıyet Umum Mudurlugu ·de1' 

Fakat kızkardeıi, korkusuzca· yet müdürleri arasında .Y~ııı bit 
sına ilerledi, çalı çırpı arasına gir· ~azı nakil ve becayiıle~ ıçııı rıııit' 
di, çıplak kollarının dikenlerle y~r l~ste hazırlıyarak tasdıke "'e 

tır. (jii' 

İ~ugün iPEK 

CEZAYiR 
Sinemasında senenin ilk muazzam ve müthiş ş.ıheseri: .. 

Sel Felaketi kurbanları -J)a~i· 
mü§ Hacıköy seli hakkın~a t .,e
liye Vekaletine resmi malüıtJ; )<iti 
rilmittir. Buna göre .~el~.e :J4 e<f 

boğulmuf, 22 hayvan olmut. 01• 
yıkılmıştır. 56 ev de haraP 1ı· 
duğundan belediye taraf ındaıı 

BA.TAKHAN.ELERi 
AŞK- KAN.:_ GÜZELLiK - MACERA - iHTiRAS \'C SERGÜZEŞT FiLMi • Eli Kanlı Bir Sergerdenin 

Heyecanlarla Dolu Hayatı ve M acernları 

Bat rollerde: Fransanın en büyük artisti JEAN GABlN ve Fransanın ~ıc:rlene Dietri.:h'i MIREILLE BALLIN 
Ayrıca: 1 - FOX dünya havadisleri . 2 - Çiçekler nasıl yetişlr. Türkçe film. 

~ . : . . .... ,,.. . .. 

kılmıtlır. ıJ' 

kalmamakla beraber, bir noktııda 
bir türlü uysallaştırılamıyor, ken· 
disine söz geçirilemiyordu. Bu .,. 
caip politikacı, gangsterlerin suç l , __ _ 
işlemelerine müthi, surette kızı- ! •• Bugün M E L E K Sinemasında zevkine GUZELLICINE - iLAHi 

MUSiKiSiNE ı..:namıyacağınız NEFiS BiR FiLM 

inhisarlar idaresi tütüııd•~k et· 
rar görenlerin vaziyetini tetkı edt' 
tirmektedir. Neticede yardırl1 ·çif1' 
cektir. Belediye kasabanın ~fı"' 
den geçen derenin her iki ta tıtııı' 
da onar metre açıklığında rı 

yor, devamlı surette atet püskürü- • 
yor ve haydutları Kanzas Sitide11 

uzak bulundt!rmak hususunda e · 1 L K 
linden geleni, arkasına koymuyor· ! 
du! l 

İşte, onun acaipliği de bundan i 
ileri geliyordu. Gangsterleri ht:m 

1 
tutsun, hem de tutmasın! Hem il
tizam etsin, hem de etmeıin ! Bir 

ACI 
taraftan onlara müzaharet göster
sin, bir taraftan aleyhle2·iııe yürü
sün! 

Nasıl işti bu böyle?. Bu Con La-ı l 
yanın yaptıkları? Ne tezat! Olur 

IHlnssô lb>Dır 'fröUm, aş!}( ... MtYJsDlkô ve gl\JızeDDDk iFDDmn 
Baş rollerde: MAGDA SCHNEiDER - ıVAN PETROVıTCH 

Ayrıca : 1 - Paramunt haberleri. 2 - Çiçekler nasıl 
yatışır : Türkçe fılm. 

Seanslar her gün: 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da 

yaptıracaktır. oıacJı / 
Ziraat mektepleri liıe_ . . iıı Ji• 

Ziraat Vekaleti üzüm ıf 1• 
1~irt"t~ 

zım olan elemanları yetıf r~ 11
' 

kararını vermiıtir. Mevcut 
0

•
11
e ~·· 

raat mektepleri lise dereee:;ıı b'f 
karılacak, umumi malurn~t sir''t 
ka ayrıca ameli ve nazarı Jitf." 
dersleri gösterilecektir. sııf ıcıl' 
lerden çıkanlar büvü~v· zi[:ısı_.,ı~ 
kınmanın icap ettirdı.~ı e eJ<l'pl )• 
rı yetiştirmek üzere koY 111 rP"'' 
rine, halk ziraat kursların• 
lim olacaklardır. 
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Türk topları ateş etti 
Bir Rus gemisi dört duba ile mahvoldu ve 

hu suretle başladı 
harp 

5-KURUN 9 

Dersim· harekatı 
Arkadaşlar, faydalı faaliyerinize fa· ,Jediyorıım. Bu uzife} j ifa etmek fçin 

~•la \'erdiğiniz zaman size Tuncelincle· bütün kudret!~rini a~lds sarf eden. 
ki ,·aziyetin bir lıülasasını yapmıştım. Cumlıuriyet ordu unun 'e Cumlıuri• 
O günkü \'aziyeti tafsilen arzetmiştim. ye! jandannasmrn kıınıanrlıınJanna, 
Şimdi size Tunrelindeki nziyetin bu· subay \'e erlerine takdir 'e şükranla• 
günkü halini arzetmek islerim. 1 rımıır ifade .-ıti~iıııiz zaman B. M. 

Cumhuriyetin imar ,.e ıslah prog- Ml'rliı;ini:ı a.;il h ·s~iyaırnı ifade etmİf 
ramma muhalefet eden. nufnsları az otdıı~ ıın:ı eminim. - Rr•~·o seııleri al'" 
olmakla beraber ahı a~irellir. Bugün/ kı~lar • 

mamen mahrum brrakılmışlarılır. ·al· gihi size sii~·liycre~im: 

f 1~rristiyanlrk iç!n başımıza bunca 1 Babıali, zaptedilen yerlerin ~~lıliyt-l manın daha önce l1arekete geçeceğini 
e. ake.t gelecek. Kamarne kilisesi ki· edilmesini istiyerek protesto gonder hesap etmiş ,.e Tunayı geçmek teşeb· 
~~~ zıya~e~gahı olursa olitm, Reşid di. Biitün mühimmatları ile lı~~eketc hüsünde bulunacak kun·etlere karşı 
. ~a bu ışı hallederek harbe sebebi "'errni..- bulunan Çar ordusu katı zafe· Totrakanı tahkim etmişti. 

hu altr a~iretten miişen·ik \e 5ergenle Arkadaşlar. bütün hareker e-naııım• 
ne kadar adamlar , ·arsa hunlar reisle· ela iiwana İ":lirak f'den. i~f al edilmif 
riyle heraher f aııliyet imkanın«lan ta·ı· za,·allılarrfa 'ııkuhıılan za,•iatı olduğu 

kışlar - Altı a~ireırrn birinin reisleri fsyana i~rirıık ,.,ıenlerd.-n 265 mak• 
imha edil mi~ ,.,. diğPrlerinin reislrri· tul 'ardır. 20 yaralı ,.,. 27 vakalanmıı 
nin lıep"i yakalanmış. adalete teslim 'e nıii"ademe e na§rnda 849 kişi tes· 
ediln1i~tir. Jiın olmııştnr. Runlarrn içinde mücrim 

}et verm · ı· "' :. .. · b 1 B d fi' es.~ .~< ı. .. 1 ri elde etmeğe karar ''ennış . u ~ınu· ura a SIYastopol harbinin ilk kor. 
k akat hutun 8oylenenler i~in dedi- ,·ordu. Protestoya aldırmadan ılerı ha· kunç Ye deJı~etli harbi olacaktL Biz, 

Tuncelinde is~· an ,.e İı"lahat annnesi. olan. bilerek f enahk yapmış olan 'e 
De&-ıimin biitün lıatır:ıları, da~ları. birçok Hvallıların zararma sebep 
tepeleriyle birtakrm aşılmaz ~eçilmez Hrmie olanlar ''ardır. Fakat bu ta• 
,.e bütün isyanlara mesned olan yun· Jrşkan 'e i tirlatlı Türk halkmm entolt 
Jann ,·e istinad noktalannm hikiyele· kumı, fe8adçılarm, bu fena ba§larm 
rinden ibarett:r. Orada Kutuderesi, zulmünden zarar görmüşlE"rdir. Bile
Kalanderesi. Dojik Babada~r \'t'.Saire rek bilmiyerek. muhalefet yoluna tıa• 
~bi i11imler \'ardır ki. f!adcre hu i~im· pıp kanunun şiddetli tedibatma ma• 
!erin telaff uzıı ve etıkidcn hir -;ok 11e· ruz k"a]mq olarak havatlarmı kaybe
ferlerin hunlardan hiri t'traf mda ki;r denler hakkında da B. M. Meclisinin 
<liiğiim ka1dı~mı, bahuRus. isyan eden· teessürlerini , e bunun diğer vatandar 
lerin hunlardan hiri i~inde l'lığmarak lara ihret olması temennilerini ifade 
aşılmaz hir melce haJinde maksatları· ediyorum, zannediyorum. 

od'.1 taraf r idi. Rusya Buğ<lanı is~al ~eketlerine devanı ettiler. hu bahse ~e~eden kısaca iki tarafın 
eınırş ve dalıa ilerliyecekti. 1\Iukabele kun·etini kavdedelim. 
ederek harp W t w. "k · b' • 't nn' in yirmı' hı· R ı· ·ı· • d k' k 1 • • ~ an e ınegı gecı tırme· 1853 yıb ırıncı eş tmle ı cı ıetın e ı m \'et erımız 
~·~k lazımdr. Öyle olclu. 1ki gün ııüreıı rinci gu .. nii.. şövle idi: 43 hin pivade. 40 hatarva 
Jrtıınaılan so · · d k. T .. k t · k · : · k · ı· 2 ~ nra • I Ada bararyasm a ı ur ops~ı toptu unetı. 800 nızamıye aı; erı, 

- Harp ilan edilmi~.. km·,·etleri bir Rus npurunun yedegı· tabur nizamive süvarisi, 10 bin jandar 
TT~beri !;ıktr. ı ld ;; dört duba ile fııakçi önUn· ma sünrisi. İ2 bin başıbozuk sünri· 

,. f~ır ~ıüdd~t s~nra da "alı\· ali hali· ~=n age~~ekte olduğunu görd~l~r: . si. 105 bin nizamiye piyadesi, yekun 1 
S e~'l muheyyın ılannaıne'' ~ıkanldı. I Ruslar artık Türk kuV\·etlerını ıstılı l 78.700 idi. 
~ a r~zam .i\Iustaf a Naili Pa~anm im· 1 kar etmeğe başlamışlardı Karada~ Anadolu cihetinde 100 bin niza· 

Cası ıle ı,la~layarak Mektubii sa<lri ali lıarekiit de,·am ederken vapur nakh" mive 50 hin baAıbozuk asker bulunu· rıa muvaffak olduğunu ifade ederdi. Arkadaşlar, hakikatr Türk milletine 
Cumhuriyet ordusu ,.e zabıtım. hu oldu~u gıöi söylerken bulundu~ gi• 
hadi@e esnasında yaptığı takiblerde hi, bu kadar uzun süren ve Cumhuri• J · enı ının ımzası ile nihayet- yatı da haşlann~tı. r opçu arı • '"ordu Bu kunetler Erzurum ve Kars enap J• f ı· · · 1 Til k t 1 bu · • ~ 

f'Den alt 'k' · · d · k d h 1 ateıo ı · h b. • . ~nş 1 1 ımzalı ilannaınedc na talı:ımnıül e emı~·ere er 8 D'"' ~ ta hulunuyordu. 
bi~~i~~I ıla~ e.di.ldiği sureti kat 'iyede 1 açtılar. İki dubayı batırdılar. ıg:ı; Bundan başka 6 bin nizamiye. 8 

fr~ mekte ıdı. / iki duba ile vapur karaya oturm hin redif. 10- hin munzzaf aııker Se· 
lm-.!e olarak zihinlerde yerle~en ne vet kanunlannı behemf'ha1 yürübnM: 
kadar u~nım halinde dere ,.e ne ka· için ~sterilen azim, şiddet b11umda 
dar ~ıkrlmaz da~ nna hepsini Anka- bile zaviatm hinnetice hafi( olmasııı• 
ra sokaldan gibi baıtan haşa ~Ptmiş· <likkatinizi celbetmek· isterim. Sillli• 
lerdir. ·Alkışlar • Kamın götüren or· far çok müessir ,·e sililılan k'uJJanmaJC 
du, jandarma nef er1erinin ve ordudan için hiç bir teretldiit olmadığı halde 
bir neferin ayak basmadığı yer. in· isyan edenlere karşı silah kullanan 
mediği dere ve çıkmadığı tepe yoktur. ordu heyetleri ve Cumh'uriyet j_an~ar 
• Bravo sesleri alkışlar • ma"ı bir lıayatı 1'ur1annak ıçfn 

~m ~nnameden bazı par!,;alar alıyo . sureth-le kurtuldular. lim Pafanm kumandatımda Batumda 
''R Ha~p rasmen başlamış bulunuyor· bulunuyordu. 

• ll.'i\'fl derleti ile 111ii1U1zaatc hali re do. .ı d .. .. Ordu hirrok mağlubiyetlere uğra· 
1ı:n .w·bf"bi luıldl.-isi Rum 1..-ilisderinin Rıular. bu homhar~ınnan a uç ybuzl. dıktan sonra' 1843 yılında yeni ş~kli· 
t·e ruhlıanlarının ı'ınıı·,.0!':alı m"::'ıebı'· t f 1 'at ,·•rdıler Ye nıuka 1 d I k ,.,. . . r: ' - · ~,, c en az a zayı ... ni, nizammr almıştı. Piya e •r oyu 
:1 .. s~~~. ıusy~ ~el'l~ti Dhir nel'i taahhü· harekete hazırlandılar. mavi renkte elbise ~yiyor, sünri ve 
. "ı.rtm<' . ·.~terıp el'!eti Aliyenin Rus kumandanı General Danenhe~ı: top«;uda ordularma göre koyuma\i, kır '. :ı lJilıali!.-ıı : ra=ı olamaması kazi.)·e· Gen•ral Bulof ile yirmi iki tabur p~- 1 Cumhurh·etin ıslahat ,.e imar prog· ve korumak için içtinabı kabil 

ramma muhalefet eden hfitün en~I- olan bir saran ika etmemek itin son 
ler or1adan kaldmlmq ve program derece §elkatle, kuvvet itinde miinde• 
bir an (asıla \'ermelWzin ileriletiJ· miç olan fefkatlerdir ki, zayiat böyle 

~ıchr. . " • ·ı lı k t tt mızı. kah,·eren..1, açıJiına,•i renklere 
yade. liç alay süv~ ı e. ~re e e ı. "'. 

u~. ' . a ı emyenm O,\' (> lwrul.i· Şu talimat ve eınn ,. mıış ı. d Rus ordusunun kun·etı bE"şıncı \'e 
''°'a'tan t S · · b" ı 1 e t • temsil ediliyordu. . • . • • 

.:Kınd ... r.n ıh.~a. n bı.l\"urmu§ old1tj{u im· _ Dü~man ka11ımızda hazır ır. l 

...,Y<~rıtı kadımeyı bo::makbli hiç bir İlk mtwaffakiyetimizi burada göstere dördüncü kolordulan ile ~arpHi in 

dtı~~ıttC' kimsenin halınna bile gelme- ... Aman ,·ermeden şiddetle hare- rdildi~i \'akit 128.000 kişi i i. are-
trrın b" l b' d cegız. d"k kit @ahasında General Voronzof ku· 

d 
ıı <' oy e ır ma dei mulmrrere- ket ,.,. Tiirk ordusunu Tuna)'& 0 • 1 

mekte bu1unmuıtur. mahdut sahaya inhisar etmi,tir. 
Bugün orada yaprlmalita olan yol· B. J\f. MeC'Jisinin memnun olarağı-

lar, krılalar ve karakoUar, mektepler, na eminim. İıııyana iıtird eden aıiret 
hükfunet k"onaklariyle memleketin en reislerinin hepsi malıliemeye ,·eril• 
mamur ve en ziyade it içinde bulu· mi~lerdif. Umumi, tabii olan adliye 
.ilan bir muhiıiain manzaramı gqr" mahkemcainc veriJmi§Jerdir. Dunla. 
mekJe size, hepimize ıevli ver1e gerek· hakimlerin ''ereceği hükiim1ere göre, 
tir. • ~kif lar • Cnmh'uriyet k'anunlarmm kendileri 

en d f D l f · mandasında 160.000 asker top anını§· l 0 ayı Prı eti Aliyenin bütiin a- mek. İşte hede irnız ..• 
,~me teminat verebil<>ceği misilliı. Rumeli ordusu b~şkumandanı Ö· tr. '( Arluuı ı•ar.J 
*"-'l Ut:W devletinin m4lvzuubalıis edi - mer PS§a Şumnuda bulunurken, düf 

~it §~1>ehatı anza"mı izaleye kafi bir~=~=:..:.=---~-----:..:.:::........:.;~:_..~.;;;,_-;;.-______ _ 

'"retı teminden dahi istinkaf buyu~ 
~tınu~ olduğu ve bir devletin bünye· 
&ınden bunca milyon nüfusa baliğ O· 

~bir millrtin imti)·azatı me::hebiye· a; .. • 
• uzenne ahar bir devletle alıid ren· 

gınde t:cyahud kuvvetinde bir su
"eti tanzimi.ye icra e·rfpmek miitealılıid 
:!:!c~k devletin istiklôline ve hulmku 
,:kum~~ meş~uiyesine dolwnacoğı ci 
" tlP. boyle bır ıfe)in )'apılamıyaca· 
gı ... " .. 

J> Bunlardan sonra Ermeni. Katolik. 
rotestan ,.e Y alıuclilerin Devletialiye 

Düşünüşler. 

Realist edebiyata 
güzel bir örnek 

' y8;;•;abll 

Afokadaılar. muliavemet vaziyetini için iıaret ettikleri hükiim1eri. Jıikim• 
J;ertara( ettikten sonra, h"alk'm ferah lerin ağrzlanndan İ§ideceklerdir. 
ve serbestisi için takih edilen progra· '.Arkadaşlar, Cumhuriyet kannn!a• 
ma devam ediyonız. Bu vaziyeti size rmm ancd re(ahi, nmranı, iyi getJn• 
arzederken yum başmdanberi de,·am meyi h'edef tutan hilkiimlerini yürüt• 
eden faaliyette kaçmrlması miiınkün meli için ,;etin ıartlar içinde alınan 
olmıyan insan zayiatmm da neden ~a- müsbet netieelere erme~ için ... Cumhu• 
ret oldufunu olduğu gibi söylemek u· riyet idaresinin ku.vvedı ... oJdugu ~dar 
terim. Dün akşama kadar yani 17 ey- şefkatli ve adaletlı o1~ugu?u • ~oster
Jiile kadar Denim b'arekitmm baım· mek itibariyle Tuncelı bi<!.-.eaı en ~n 
dan itibaren ''erilen zayiat şudur. _ ve en mukni bir misal ol~uıtur. ·ııd-

Sııbay: Bir şehit, dört yaralı. _ detli alkışlar. bravo seslen. • 
laha "b' W• 'k d· afiı gı ı muamele giirecegı zı re· 

d~lınekte, ilanname şöyle bitmekte· 
ır: 

C! 1 "kk' · ı mu··cer· ı tig"irn tarzda eserlerin bir bilançosunu . ıanat tt' a ısı uzun asır ar d w·ı· b 
d b . ·· k'I ·b ·ı· ı'rinde npmaya çalıııacak egı ım - u U• 

Er : 2s şehit. 46yarah. ' Bay Haydar 
Rek.çi: Bir şehid, bir yaralı . 
Arkadaşlar Cumhuriyet kanunları- (Üııyatıı 1 incide.) 

"H ol er ldm bu lı·ararı bP°ğenmi't·ec<'k 
ıA;rsa ı·e lt>nbilıatı mulmrr<'rcnin hi· 
l Q ıll(ı hareket edecp/, olursa iıaatsı::· 
:( demek olac~ıntlatı ~ediden tedip 

lf11«caktı r. " 

8 
Rarp tebli~inden ~onra hir de "Der 

)~adet ,.e heladr telii~a nıalıallat aha-
16. ,, 
htıne buynıldu-i ali" hazırlandı Ru· 
l. rulduda, harekatı harbiyeye ,·eriJen 

d
. rarm f et\' ayı ııerifle de ıı-sdik edil-
ı"'· " 

\t gı Yazılmakta "hıı muharebe hiç hak 
t.t~ sebebi olmadı~ı halele De,·letialiye· 
it~ ~ukuk , .e istiklaline dokunmak 
d enıı~ olan bir deylet hakkında ol· 

8 
~ğundan dolavr saltanatı Eleniyenin 
aır dt" ı · .. 1 h · ı J • il') we ı mutc ıa e ı e o an nma 
elAtı do,;;ti ,·e me\'elatına kath·en ta· 

g;.~iir g~lmediği" zikrf"d;lrnek;edir. 
arbin netiC'esi ne olacaktı?. 

re ır sus ,.e ı1e ı ı tı ası ı. • ~ 1 lb k' 
h k J b• · 1 k tte ede- zun ' 'e güç işin yapılması, ıa n ı, ne 

ma pus a mış ır mem e e • . d w d. S d 
b

. ı · d .. · bir ham. kadar lemennıve eger ı -. a ece, 
nm hükümlerini yerine getirmek Jı;in kiyecle okumuf. ,ehadetname ahnq
aziz canlarını severek hu vatan ugru· tı. F ranıızca, Almanca ve Arapça ıyatm. rea ızme ognı genıt . · 1 b. d 

1 J.. d k çok ay· burada. yenı tıkmış o an ır eser en 
e yapmaflı uzumun a pe h I d · ... B k. Srtk • "T 1 

d 1 b. 1 'k . a ıse eregım: e ır ı nm a . 
m arımız ır e~ı tır. k ,, · · · hik" 

\ k b 1. 1 ı-ı· 1ayeııin· mla Salkml ısmını taşıyan aye· 
1 nra u rea ızm ıam "'" ' . 

declir ki. pek dar bir entelektüel zünt· ler kıt~hL . .• 
· ı .. k 'h · ·esinden dı· Bekır Sıtkı. hır çoklarmm sanabı 

renın u s ı tıyacı -:erte' ... . . .ı • • • • h' 
k 1 

_.ı biyatımıza lece••ı ,:ıhı. aornı ,-enı ışıttıren ır mu· 
şarı rı maım, o an rue ': .. . . ll( 1 

· • ] ak , .e büyiik harrır degıldır. ! ' ecmua ve gazete er-
~<'mıı pencere er ac:m • ( t b · d b · 
halk. kütlelerinin edebivata karşı ala· rl~ on seneden az ~ ... ır ~ha!"an] na:3 edrı 

. . • ik f'tmek müm" hıkayeler ne$rettıgı J?• ı. ._,.., e 
ka ,.e se,·ıtılerını tahr ''l\f ı k t Jıikareleri'. isimli bir eser 
k.. , b'] k . em e e 

tııı o a ı ere tır. 1 d k t Fakat miitenzi ,.e se.11· 
Fakgt realizm tabirinden ne an ,. .e çı :ırmış ı. 'd h" 1 . • d • 

? • •• ··"··müı bu mefhum• sız ç~lışması. onu e e ı mu utın a 
yoruz. f len surcfugu ., ... , .e de· ima dr.-mda tutan tevazu ve ÇE'kinıı;en-
ııanat adr altında yaba .. Cllıgrn. .... ı · · ] • ı f .. . .... . ııürü)mf'sıne Yol lıgı ve hn mu utın ma um o sn pro es. 
gersızl·gın pıyııs:ıva .. h · ·ki . ı "I r•t ]ıilelerine baanınnamr• 

k J ? ui 11uo esız . ~ one §O ı .. ıı ıı 
ııçmryara nm rr · n ~- f d"I J 1 • ·ik oldıı;;n ıııölırete Jıenüz 
1 •• ) b. d. d muda mı f' ı en o ması. a~ ,., ıı 
lOY e ır en ı~e e: makuldür. ermemiı:ı bulnnmaıımm aınl sehehitlir, 

dava kadar Vt>rmde 'e • d ·ı b·ı· 
O . .- d' k. alnız nıu:arn·e - em e ı ır. 
mın ı!:ın ır 1• v .. .d ·1 • . ''i\f le\et hikayeleri'• riddi bir 

1 • 1 .. ı·· fc'rlf're musaı . aıı ı em 

evlidlarmı huzunınuzda hürmetle ya· bilirdi. . 

ilk · ti 1318 de Aydm 
dir. Fakat bn ka11daımanm bir gaze- mem?nye luğu ohnut 
te muhbirinin yapmacık realizmiy- viliyeti maıye~memu~ Sefenru.: 
le Jıiç bir alakası olmadığmı hemen bundan sonra armankam• :kaJ tlerin-

1• • r kazalan kayma V e 
ilave etme ıyız. 18 B ·k· kazada eon· 

''Talkmla Salkım hi.kivesi". ''Bı· de bulunmuftur. u 1 1 

'k ., ''R 1 ·,, ''U •-- Jca·-·"·..,..lıkta bulunmuf, al-
hamm intı amı ' orç u ~ ovan ra1an yu-·Bh N ·ır k • 
dii,künü" birkaç sayıf anm içinde bizi ti sene son~ ter. ~n. azı 1 

aym 
unutulmaz tiplerle tanıştırmaya mu- kalı~ tayın edılmıfh. kam 
vaff ak olan en ustaca hikayelerden· Bır aralık Çorlu kazası kayma 
dir. l'tfetoddan başka ,;arbe lıiç, bir lığında bulun~uktan s~n~ !ra~zon 
ıııP.v borçlu olmryan "Bekir Sıtkı' nm vilayetile Canık sancagı uçunc~ ar 
"Ömer Sevfeddin"den bo§ kalan ve nrf mülkiye müfettişliğine terfi e_: 
~ok vaidl~r ,·ermiş olmasma rağmen mif bir 4!ene eonra muhacirin ve llfB. 
ne yazık ki. "F. CE"laleddin"in de ... dol· ir idaresi miidür muavinliğin~.' da!1a 
durarnamrş olduğu yerin en ıaglam sonra ikinci smıf mülk:ye mufettır 
namzedidir. . • liğine ve 1332 de Antep mutaaamf· 

ftı ~Unu kiın~e tahmin .. demiyordu .. 
el'ltere Ye Fransanrn fiilen yardım 

ere'·I . d kAk .. 

Prın. ıf"r tnr.u te 1 k ak •· kk·d·n dikkatini üzerinde ısrar 'ki' .. , .. d k lmryara . m sa· mune ı ı 
tı ı ag arı u;ın f' ,:> 'd k ı d duracak kmnette bir kitabtJ. 
1 1 . • ır.-rJe teyı etme a ur 
' ımızı c aıma mıea tir Fakat veni eserivle, muharrir. karşı" 

Çekof' u entemuyonal hır ~debı hğma tayin edilmif, bundan sonra 
şöhret yaomıı olan 181lal re,·h.~n ~e· sırası ile Urfa, Aydm, Isparta. Çatal· 
kir Sıtkıda da vardır. Fakat otekıne ca, Bolu, mutasarrıflrklarında bu-

bfitün hayatmı bn sanata ,·akfetmek I t G " ~rı e nıe~ u tıı. . • 
~ ayrı nıiisJirn olanlarrn endışesı da 
i\ ~ fazla idi. Ermeniler ha§ta patrik 

_.~0fl· kud::.i Ermeni patrik vekili .Ka· 
,. et. f sta'lhıı 1 patrik ,·ek ili Andrıya.• 
e h .... 

f a~·<lasız olmasa gerek · I h 1 hüshu .. tu .. n ol'"ınlaıımı~ ,.e bilvil· .. . . övle eser er u . mıza ..,. ~ " ı 
Ornek .olmak. ıçı~ . sıkı tarifinf' müe olarak C'fkına1'tadrr. Bu 114 sayr-

maln•r:ı: kı. r.-alıy.mın .-n . . 1 · ( ı k kitaprtkfa on di)rt J1ika,·e oku· 
1 k '·J hrraht>r. en htız ur a ı • . 

f P.ta 111 rh1lP'\ e · ·ı · . vonız ki edebivatmnzm acıklı vok· 
ı . . I ... cude ,r;etırı nıış 'e . • · 

1 . . h' d unmu§ ur. ela 
imkinmı vennit olan ~u u~n 1~. e Milli mücadele srralannda Bolu 
me,·cud olduğunu söylıyernıyecegız. 1 .. •. ··ı .. sonra Dahiliye 
Bekir Srtkı'n bir Çf'~of olmaktan a· {;k~lı~ ~=:r:u!uhaaehei viliyet 
hkoyahilec~k yeJ:ane,. fakat ne ... kor- m~~~ etine tayin edilmif, kı'!_ bir 

t(i tıtun kilise rahin!rri. tanınmış 
ti r.r.ı>rbr Mec:d·.- ubudiyetlerini bildi· 
la~ hir ariza takdim ettHer. Sadakat· 

f!lanııt en< ı~esıy e 'u . deh·ı· sullugu" nu da ı:özönünde tutarak. bir 
·'-. . ]arı tatmın e ı ır en sanatA.ar mızaç kacmr ~aheserlerimiz arasmda zikre· 

mahi}·ette olsun. d b'· dehiliriz. 

knn'" en~lın bundan ıbaret oldugunu dd Y ela b' ·ncı· ımıf mül· :.• mü et sonra ın 
sanıyoruz. k · e müfettifliğine nakledilmittir• 

Bekir Sıtkı'da bir tek kusur göstere· ıyl 337 d s· aliligı"''ne ve 13.39 
Ru ne,· iden ~erlere S?ka~. e J e .. 

1
• Be'<İr ~ıtkı tam bir realist rnetod· 

t 1 d ek rok ve ne ıtuze or ~ . O 
ya arın .. a P .•• % fakat, yeni türk la ~alışmaktadır. nun için 11anat, 
nekl~r gosterebılırı : . aka ceYa ,·e- hayattan ayrı tasan·ur olunabilecek 
edehm?!mda da hu ı~tıv... ':m bir meflıum değildir. Bütün ilhamla· 
recek eserlerin bulundugıınu unu a. d .. h d 1 • • 

· h Jkrmrzm dikkatine. rmı hatıraların an Ye muşa e e enn 
8 

- ]an muharrir. bu itibarladır ki. 

1111 hildirdiler. 

n f •k ateş 
tatıhUJıı ordularmm ileri hareketi. İs· 

Ut · ı~tı. Gerçı 

k ).. . e ıvas v 
ceğiz: Pe u nşaması· • ort senenın l b I rr· .. e tayin edilmir 
mahsıilü olarak önümüze konulan ela stan u va 1 ıgın 
On dört hikiye bizi tatmin etmiyor.. tir. 1 b 1 ]'Jj"' d IOD Merhum atan u va 1 gın en 
Bu kadar güzel bir kabilivetin bu ka· ra lstanbul Şehreminliğini ve daha 
dar knır kalmasına gönlümüz razı sonra Ankara Şehrem·nliğini YBP4 
olmıyor. Fakat muharrire hu yüzden mış bu vazifeden istifa ettikten IOD .. 

eni te bulunmaya da bakJmnız nr ra ı•nbul mebueu teÇihniftir. 



1 - KURUN 19 EYLÜL 1937 

B. M. M. Nyon anlaşmasını tasdik etti 
Topçularimız 
İzmir, 18 (Telefonla) - Burad• 

fiiyle bir ~ayia dol a~ma' a hn~ladı: 

faa Encümenlerinde rcüştereken 
tetkikine karar ve saat 16 da top· 
lanmak üzere celseye son veril· 
mittir. 

Bunu müteakip C. H Partiıi Ka-
mutay Gurupu Haıan Sakanın ;·~· 

yaıetinde toplanmıttır. 

Meclisin ikinci celsesi Abdüllia
lik Rendanın reisliğinde saat 17,25 
de aktedilmit ve hükumetten ge· 
len kanun liyihalarına ait Antak· 
ya Mebusu Cemal Tuncanın bat· 
kanlığında toplanan muhtelit en
cümen mazbatası okunmuf, hüku
metin teklifi üzerine kanun layiha 
larmın müstaceliyetle müzakeresi 
tekarrür ettikten ıonra Hariciye 
Vekaleti Vekili Numan Menemen· 
cioğlu tarafından atideki nutuk İ· 
rat edilmi!tir: 

Menemenci oğlunun 
Nntku 

Muhterem arkadatlar, 
lıpanyada bir seneyi mütecaviz 

bir zamandanberi cereyan eden 
kanlı hadiseler hepimizin teeuür
le takip edegeldiğimiı: bir facia 
halini almıttır. 

Zaman zaman harice sirayet ~t
mek istidadını gösteren ve bütün 
'devletleri büyük bir teyakkuza 
gemilerinin emniyet ve maıuniye· 
ıevkeden İspanya dahili harbi ıon 
aylarda bir de Akdenizde ticaret 
ti meselesini ortaya çıkardı. 

Bir aydan kııa bir zamanda Ak· 
deni~in garbinden ta Çanakkale 
Boğazı ağzına kadar muhtelif nok 
talarda muhtelif bayrakları ta,ı. 
yan ticaret gemilerinin gayri in
ıani bir ıekilde tirpillenmesi, bu 
hususta mütterek tedbirler ittiha
zını amir görünmüıtür. İngiltere 
ve Fransa hükfunetleri alakadar 
devletleri bir toplantıya davet İnİ· 
tiativini aldılar. 

Davete icabet eden altı Akdeniz 
ve üç Karadeniz aahildarı devir.
tin murahhasları 10 eylülde Cc:ıev 
ıe dvarmda Nyon "şehrinde top· 
landılar. Mevzuu müzakere hü
viyetini bildirmeksizin harekatı 
harbiyede bulunan ve bu hareka
tı beynelmilel kabul edilmit uıul
ler haricinde gayri insani olarak 
icra eden denizaltı gemilerinin İs· 
panyada mücadele halinde bulu
nan taraflardan gayri devletlere 
ait ticaret gemilerine tecavüz et· 
melerini menedecek tedabiri itti
haz etmekti. Bu yolda hareket e· 
den denizaltı gemilerinin pirate 
telakki edilerek kendilerine o yol
da muamele yapılmaıı konf eran· 
ıa yapılan teklifin esasını t~kil 
ediyordu. 

Malumu iliniz olduğu üzere ta 
l 9 uncu asrın ortalarına ka•l.ı.r 
korsanlık ve piratlik vakalan açık 
denizlerde seyrisefer emniyetini 
ıelbetmiı ve nihayet milletlerin 
biribirleriyle olan münasebetle· i 
sıklatarak medeniyet bütün insa
niyetin mütterek bir malı olduktan 
ıonra aradaki rabıtaların en ıyı 
yolları olan açık denizleri münf e· 
rit tecavüz vakalarından temizle· 
mek kat'i bir ihtiyaç halini almt•· 
tı. 

1856 da Paris muahedeıinde kor
sanlığın ilgası teyit edilmit ve u
mumi hukuku düvel kaideleri de 
pirateliğin menini esas olarak ka
bul etmit ve tatbikini her devletin 
kendi kanunların" bırakmıftı. 

O zamandanberi en müeaair tek 
tinde tatbik edilmiş olan bu hüküm 
ve kaideler ıulh zam:ınlarında de
nizleri piratlık denilen kurunuvu"· 
tai tecavüzlerden kurtan.,ıştır. 

Ancak hazan sulh zamanında d" 
öyle fiili harp hareketleri olur ki, 
bunlar piratliğin tam vasıflarım 
irae etmiyen ve neticeleri itibariy
le ayni zararları müeddi olan Vll· 

kalar şeklinde tecelli eder. Ve 
devletleri tedafüi tedbirler ittihıt· 
zına ve bu hareketleri doğrudan 
doğruya piratlik telakki etmiy~ 
sevk ve icbar eder. 

Bugünkü hadiselerin bir benze
rini 1873 tarihinde vukua J?elmiı 
görüyoruz. Yine ispanyada bu 
tarihte çıkan ihtilaf münuebetiy-

le açık deniz emniyetini tehdit .?· r 
den vekayi cereyan etmi! ve dev· 
\etleri bu tehditleri ika edenlere 
kartı piratlık ahkamını tatbika 
mecbur etmişti. 1 

Nyon konferansı da mesnedini 
bu hukuku düvel prensiplerinde, 
tarihin bu misalinde ve ayni za· 
manda da 1930 ve 1936 senelerin· 
de tahtelbahir harplerinin tanzi -
mine dair Londrada akt ve imza t!· 

dilen bir mukavele ve onu müey
yit Proseverbal ahkamında bul· 
mu,tur. 

Türkiye cum·huriyetinin yüksek 
meclisince kabul ve tasdik olunan 
3 • 27 numaralı kanun ile, iltihak 
etmif olduğu 1936 Londra Prose 
verbali denizaltı gemilerinin bir
takım tedbirlere müracaat etmek· 
sizin ticaret gemilerini batırma
yacağını ve bu hususta deniz Ü&· 

lü gemilerinin tabi olduğu hüküm
lere tebiiyet etmesi lazur.gelece· 
ğini müeyyit bulunmaktadır. 

Nyon konferansı, ispanya hadi
satı dolayısiyle hali harbin vücu
dunu kabul etmemek ve ispanya. 
da mücadele halinde bulunanlara 
muharip hukuku tanımamakla 
beraber Londra anlaşmaları esa&· 
larım bu piratlık harekatına kartı 
ittihazı her devletin salahiyc·t\ 
cümlesinden olan tedabir ile me7.· 

. cederek İspanya itlerine ademi 
müdahale prensibini lspanyat:la 
hali mücadelede olan taraflarda!l 
gayri devletler gemilerinin masu
niyetini temin edecek usullere is
tinat ettirerek teıbit ve kabul et
miş bulunuyor. 

14 Eylülde Türkiye d~l~,.,0 -1 Ha· 
riciye Vekili Dr. Araım İngiltere, 
Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yu
naniıtan, Romanya, Sovyetler Bir
liği ve Yugoslavya murahhaslariy
le birlikte imza etmit olduğu Nyon 
anla9maar yüksek tasvip ve tasdi· 
kinize arzedilmittir. 

Bu anlatma biraz evvel bahset· 
tiğim piratlık ,vaP,larına kartı a
kitlerin mütesanit olarak hareke~
lerini temin eden birkaç prensip 
maddesinden sonra alınacak teı.l
birlerin bilfiil cereyanı ne yolda 
vukubulacağınr gösteren hüküm
leri ihtiva etmektedir. Bu hüküm· 
lere göre, Garbı Akdenizde -Ti
renyen mıntakaaı hariç olmak ü
zere- emniyetin mürakabesi ka· 
ra suları dahilinde ve açık deniz· 
de İngiliz ve Fransız filolarına hı· 
rakılmıt ve Şarki Akdenizde de 
kara sularının mürakabesi her scı
hildar devletin kendi.;ine ve açık 
denizlerde -Adiryatik müstesna 
olmak üzere- anlatma ahkamının 
tatbiki gene Jngiliz ve Fransız filo 
larına verilmittir. Akdenizin fa:· 
kında bu filolar harekatta bulurı· 
dukları esnada sahildar devletler
den bunların malik oldukları ve
sait derecesinde bazı sıüna müzt-.· 
haret gösterecek ve bilhassa bu 
devletlerin kara suları içine k· :!.1r 
pirat ge-r isini takip edebilmek ve 
gene sahildarların irae edecekleri 
haklarına malik olacaklardır. 

Anlaşmanın tatbikatı esnasında 
bir yanlr~lığa meydan vermemek için 
akit devletlerin denizaltı gemileri 
Akdenizde bazı k:ıyıtlara tabi olarak 
seyrisefer edebileceklerdir. 

Nihayet, müddetle mukayyet ol· 
mayan bu anlaşma her nkidin bir ny
lık miitekaddim ihbar ile cekilmesi 
imkanmı derpi!! etmekte \'e bu tcık· 
dirde diğ~r bir ),erhan...,i akide de bu 
çekilme ş.?iiniinden evvel habe.r VtT 

mek smetile aynı zam;mcla taahhüda
tma nihayet vermek hak!:ınr bahşey· 
lernektdeir. 

Nyon anhışmasının skizinci madde 1 
si mucibince bu anlc-c:ma i)P heynel· 
milel taahhüdata hi bir vechile ha
lel gelmemekte olduğunu ayrıca kay· 
detmek isterim. 

Arkada~lar; 
"Nyon anlnıımaıarnrn İın7a~ı esmr 

srnda bu anlaş.mada yer bıılnıamış 
olan di~er ba7.ı nokh!arın miiz~k ..... c· 
sine devam edilerek m\.izeyyel bir 
itilaf daha akdine çah§ılacnrı takar
riir etmiıııtir. 

Bu ikinci anlaı:;mada birin--ic:inin 
. eczayı mütemmimesinden olmak 

üzere. bu gece Cenevrede aynı dev· 
!etler murahhasları tarafından imza 
edildi. 

İşte yiiksek meclisinizden tetkik 
ve tasdikini rica ettiğim ikinci metin 
de budur. 

Denizaltı piratlrğının. deniz üstü 
gemilerile tayyarelere de teşmilini 
istihdaf eden bu itilafname ··Nyon,. 
anlaşmasının hudut ve esaslan dahi· 
linde ve memleketimize aynı mi.ikel· 
lefiyetleri tahmil eder şekilde akit 
ve imza edilmiştir. 

Cumhuriyet hiikumetinin, büyük 
meclisinizce tasvip edilmiş olan siya· 
setine uygun telakki ettiğimiz Nyon 
anlaşmasile müzeyyel Cenevre anlaş· 
masını kabul ve tasdik buyurmanızı 
rica ederim. 

Hariciye Vekaleti \'e~ilinin İU\ha· 
tını müteakip Ba§vekil İsmet lnönü 
kürsiye gelerek aşağıdaki nutku söy
lemiştir: 

Başvekilimizin 
Nutku 

Nyon anlaşması Akdenizde kor
sanlık aleyhine manen ve maddeten 
akid devletlerin tesanüdünü ve teşri· 
ki mes~isini ifade eder. Karadeniz ve 
Akdeniz devletleri davetliler ve akit· 
ler meyanındadır· Almanya dahi da· 
vet edilmiştir. 

Davet için teşebbüs alan devletle· 
rin diğer bazr devletlerin İştirak et· 
memesi haline teessüf etmeleri hem 
bizim hissiyatımıza tercüman olmuş, 
hem davet eden devletlerin geniş bir 
anlaşma İstihalesi için arzularının sa· 
mimi olduğunu nazarımızda teyit et· 
miştir. - Alkışlar -

Korsanlık aleyhinde bir mücadele 
anlaşması masum bir hadisedir ki, 
tabii ve rahat haller içinde fazla dik· 
kati çekmiyecekti. Fakat Nyon anlaş· 
masının umumi dikkat ve hassasiye
ti üzerinde toplanması, akdolunduğu 
zaman gergin \'e nazik şartlar içinde 
bulunmasındani:lrr. 

ispanya meselesi uzadıkça, tarafla· 
nn ve mef ruz taraftarlarrr. birbirin
den korkulan artıyor. ispanya mese· 
lesi herhangi bir şekilde bitse lspan· 
yol milletinin mef ruz taraftarlarının 
hepsini mütehayyir etmesi pek muh
temeldir. Fakat, mesele bitinceye ka
dar Avrupa krizlere maruz görünü· 
Yor, korsan denizaltılarının faaliyeti 
şimdiye kadra geçen krizlerin en §İd· 
detlisini bize ihzar etti Fransa ve 
İngilterenin davetinde ve Nyon an· 
!aşmasında mündemiç olan azim ve 
karar ile beraber geniş anlaşma fikri 
had ve gergin vaziyeti sulh yoluna 
çevirmeye muvaffak olmuştur. 

Bunu mii~ahede etmek Avrupa 
için bir nefes imkanı ver.niştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Akdenizde ve Avnıpadn bir harp 

patlamasını biz Türkler biiyiik bir 
facia addedivoruz. - Bravo sesleri -
Türkiyenin doğrudan doğruya ve ilk 
sahnede bahis mevzuu olmadığı me· 
seleler ön\inde iken böyle bir dehşet· 
ten b"hşedişim bi" Avrupa harbini 
insanlar irindC' hepimiz için felaket 
saydığrmdandır. Avrupa bugünkü 
vasıtalar öni.inde bir yarım avuç ka· 
dnr yerdir ki. yeni bir patlamadan 
biitiin medeniyetini kül altında 
~ömmek ihtimali vr.rdır. Bu memle
ketin mesul bir \'azifedarı Ye beynel
milel miinasebette insanların mii§te· 
rek saadetine inanmış bir insan ola
rak bir h<lrbc mü!lİ olmak için elimiz· 
den geleni ynpmaya mecbur olduğu· 
mtı:zu zannediyoruz ·bravo sesleri al· 
kıslar -

Nyon anlasmasında bulunan kor
sanlık aleyhindeki mi.icadele fikri, 
kon f!"··an~a iştirak etmiye:'l yakın ve 
uzak hi bir ·erde tenkide uğramamış
tır. Siyasi itilaflarm neticesi olan iti· 
razlf\r da bile korsanlı~ı tasvip ve 
te~,·ik edeccl· bir miitale<l hiçbir yer 
de'l i~itilmemiştir. Bu umumi telak· 
kide !"Östermek l:izımdır ki, hu anlaş 
m;\ tabii "~ mesru bir miidafaanm 
ifadesidir. Tiirkiye bu flnlaşmanın 
haricinde knlan büyiik devletleri ve 
~enis muh;tled de kendi içerisinde 
tcu·•1•masmı İCT!1"'nni ecJ ... r. 

Nyon anla§masını hiçbir devlet 

aleyhinde olmayan bir meşru müda· 
faa vasıtası telakki ederek, hükumet 
arzedilen kanun layihalarının B. J\1. 
Meclisinin tasdik etmesini istirham 
eder. (Alkışlar) 

İsmet lnönünün nutkundan sonra 
kanun layihalarının heyeti umumiye· 
leri hakkında söz istiyen olmadığın· 
dan maddelere geçilmesi açık reye 
konularak kabul edilmiştir. Reylerin 
tasnifi esnasında Başvekil lsmct İn
önü tekrar kürsiye gelerek bir nutuk 
söylemiştir: 

Basvekilin nutkunu müteakı:> 
reis Abdülhalik Rencla yapılan 
tasnif neticesini bildirdikten son· 
ra mecJiı lkinciteşrinin birinci gii· 
nü toplanmak üzere İçlimaına nt· 

hayet vermiştir. 

Kabul edilen 
kanunlar 

Bozcaada civarında topçıılanıuız 
nıeçlıul bir tahtelhalıirin teri knpuntl 
kırını~. su yiiziine çıkma) a mechut 
ı·tlc>rt>k 2~ ta) fa h le c ir <'lmi~tir. Rtı 
~n) ianm clo~nıln~unu tcc.hit cdcnıc· 
diııı. 

1.ondra. rn ( \ . . \.) - Diiıı Gi-ntt 
ankl~rrnda lıir ta" arC'. Ff'arle aılın" 
ıl;tki f nıtiliz torpito mnlırihi ) aknını3 
alır :ı~ır lıoıııha attıktan onra Gijoo"ıı 
tJo~rıı ıı:itnıi~tir. 

Telefat 'f' lıacarnt oktur. 
Loııdrıı. 18 ( \. \. ) - \.omrt aılııı· 

ıl.1..i fııı: ' Jj .. nıulırihi il<> Glorinc. ta)" 

~ nre ~rııı;,jııin \rnlt:i nçıklannıl:ı to~ 
rıil l"'nrrıı:rwın n!!ramı, olclıı~n lıaherı 
ka··; ~ur'llt" t"kzip rdiJınt"ktrılir. 

Rıılıri f nL!ili7. ınalı:ıfili. h;;, lC' hir ıs· 
cırnı7 'ııl 11 h11lın:unrş 0Mu~11nu he' af\ 
r t ın <'kt rıli rl r r. 
.\"\J,\ . 'I \"\f" iLK T\T11fK\Tl 

Lo•ırlr,ı· rn (Rad,o) - :'\von 110· 

la,ıııa~rıl' fiiliyat alıa,mda .ilk olıı~ 
Ankara, 18 (A.A.) - B. M. r:ık tnthik Nll'n ( :\lit"ri) i .. nıini!C'1'1 

Meclisinin bugünkü toplantısıncla f'rnn .. ız lorpiclo ınulırihi olmw;ttır· 
Nyon anlaşması ve zeyli 364 ve Hıı Fr:ın .. •z tnm:ılo u General Frank0 

mezkur anlaşmanın maksat ve miı- l•ii',i•mC'tinin 1ı:r krm·azörii ıarafro • 
kellefiyeti hududu dahilinde kal. ılan Fran~ız grmilerine kar ,ı yapıl· 
mak ıartile anlatmalar akli için mak i tcnilcn talıan:i ·atı nırn~tnıİf 
hükiimete salahiyet verilmcsint? tir. 
dair kanun layihası da 371 reyle 1~Gİ J .tz H \ \ \ Kt:\ rE'fLERf 
kabul ediJmittir. T \KVIYE EDf LfYOH 

Ankara, 18 (A.A.) - B. M. Londra. 18 ( \. \.) _ knenizde· 
Meclisinin bugünkü içtimaında ki lngiliz lıa\'a kun etlerini takYiye c· 
kabul edilen kanun layihaları fUn · ılecek olan hr~ clrniz tnn aresinclrrt, 
lardır: ıııiirckkı>p lıirinri ı:rup. hu .. ahah :\fııl 

Akdenizde korsanlık efaline tıl\'a ıniil<'' rrrilıcn ha' alımnıı::ttr. 
karsı ittihaz edilen müşterek tedM Roma, 18 ( \. \.) -1tah an Mniı 
birl~r hakkında Nyon anlatmasına knınpaıwalarma Akılenize olan cfrl"' 
ve zeylinin tasdikine dair kanun ı · · ·ı J • • • 1. t ril• ı-rını IRt• rtnır erı ıc;ın ta ıma 'P . 

layihası: miQ olılıı~ıı lı 11hrri tr"'"' iicl <>tn11•ıni~· 
2 - İspanyada mücadele halin- 1 f et 

de bulunan taraflardan hiç birine Seyit Rıza mu ha e 
a!t olmıyan.tic~ret gemilerine, de· seheplerlnl anlatıyot 
nızaltı gemılerı tarafından Akdt· El"' · ı 8 (H "') _ Seyı·d Rızll" . d l .h ·ı-f .. b . azız ususı 
nız e ıpanya ı tı a ı munase etı- . f b b ·· d d m tti ftı· 
le vaki olan korsanlık ef aline kar- nm ıs ıhcvla fı tfugun e · eva ebep. letİ 

1 .. k db" I h 1 za mu a e e e sapmasının se tı a ınacak mutlere te ır er c.\:{ da d"" b · ı rirı 
k d N d 14 E l ··ı 937 t . arasın , tapu ve ıger azr ış e 
nı a yon a y u arı- d .. k ·· ı- k 1 ö( 

h . d T·· k' B"" ··k B ·ı e mus u ata maruz a masmr g 
ın e ur ıye, uyu rı anya ve t kt d" 

S . l" 1 . d B' l "k K il ~ erme e ır. 11 
. ıma ı rlan a ır etı ra ıgı, _..,.._._*""'•-~ .... -------""' 

Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yuna· ati hiikiiınleri kararlaştrnmı:larchr'. 
nistan, Romanya, Sovyetler Birli- ] - f .. lm itilifname, Nvon anl&~ 
ği, Yugoslavya arasnda imza olu nııMnı tar;ıamlar ~ e onun ı~ütemn1iıı1 
nan anlaşma ile buna müzeyyel ve dizii aılclohınur. . 
deniz üstü gemilerinin ve hava 2 -1 hu itilHfname f pan' acla roiı" 

• :ı rı 

kuvvetlerinin korsanlığına kar~ı cnılele halinde bulunan taraflar011 • 

tedabiri mutazammm olarak Ce· lıiç birine aicl olıınvan bir ticaret gtJl~~ 
nevrede 17 Eylül 937 tarihinde ay~ ine k·ar r "ı\kılcni~de hir deniziidil 
ni mütemmim ecazasından bulu- Jtemi~i , e,·a hava ıı;emi .. i taraf ınd1111 

nan anlaşma kabul ve tasdik edil- ıleniz mulıarehe j hukuku ılih Pli il1~ . t' 'h 1 
mı• ır • mu ııddnk olup 22 ni nıı 19:10 tarı • 

2 - Bu kanun neşri tarihinden J .onclr.ı ıımalıede .. inin ı iinı·ii k1~1111~ 
mut~berdir. da tndad ,.c 6 te~rinic::ani 9~6 tnrihi111 ~ 

3 - Bu kanunun hükümlerini J .ondraıla imza edilen protokol ile tt:. 
icraya icra Vekilleri Heyeti mc· , id olunan in. ımh·ct prcn~iplcri11i ıı~. 
murdur. · . ··dll 

1arı iıihara nlmak;;ızm bir dcnızıı 
Nyon anlasmasının maksadı ve Jıııı 

onun yüklediği mukellefiyet hudu ' ... ,.a lıa, a ıı;eıni .. i taraf ınclan ) aP'ı ·Jc 
d hT hilriiınl<> hiinımlar hakkında tal ll 

du a ı ınde kaln-:ak ,artiyle an- olnnur. 
laımalar akti için hükumete sala. 
hiyet verilmesi hakkında kanun 

rk11fl ;\ - Xvon anJa,.ma ına ıen' 

layihası: 
Madde 1 - Nyon anlaşmaıınm 

maksadı ve onun yüklediği mükel
lefiyet hudt.~du dahilinde kalmak 
şartile anlaşmalar akti için hüku
mete salahiyet verilmittir. 

Madde 2 - Bu kanun neşri t!l 
rihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun hü
kümlerini icra:va İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Anlaşmanın mUzeyyel 
metni 

~ • 11· 
aı;rk ılı-nizde tir.nri st>yrİl!efainin fıırlldr 
~ c•:inc i,tirak eılen 'c 1 inri nıaddt1 ıt 
.k .ı·ı . .ı • • d ·apı ıt 7.ı Tf'111 rn ~eraıt naırc~ın e ) .. 
--- . iicl'' lıir lıiicuma ahiri olan her dcnıı . 

geıni .. i, ·,j 
\ - 'E;;er lıiicum hir ha' a ıı;errı• • 

r. 11(11 
taraf ınılan 'aki ise ona karşı atee 

cakR·. L"" 1 • 1 • •• .. miEİ 111· 
- r~~n Hr c cnumstıı ite di 

raf mılan 'aki i e lıürunıa kar'ı ~eflııt 
\'asıtalarİ\ le ve icahı lıalinde on •;1ıı 
k • 1 · 1 · l " l 1 rrı• ara suları da il ın< e, çaıı;rı rna:, r e: 
kiin olan tak\'İ\ eye miiracaat ey 

1
' 

rek miiılalıele ~decektir. birl• 
\nkara. 18 ( \. A.) - Nvon anlaı;. L•t.ir.ak e~lf'n c]e,letlcrclen he~ ]ıııı1' 

1 • · ı Af • • ken<lı~me aıd Jın,,u larcla. kendı) 
11
.,, 

maı-ına nıii:r.cne ılı a name metni her .
1 

• • • h . ·ı-r e ru 1 
YC!;lıiatiılir: gemı f'rının ı, 11 ıtı a nRm 1 ~el( \kılerıizde ılcnizaltı f:Nnileri tara· ~iir<' lıattı harrkf'tlC'rİnİ tnnziın et cı 
frndan ika olunan kor anlık fiillerine lerılir. k ijır· 
kar ,ı hm..n .. i rnii~terf'k teclhirler lıak· h ııı ılncı~f'<lr nıutcher olı1111 k )lıf 
krndaki kararları Jıa, j olarak 14 e\"liil rı· rr.an 17.l"H ',. ingilizc•e ol ara~ ~CC' Jiil 
1937 tarihinde 'yon'da imza olu'uan ntı"lıa halinde Cene' reclr / 

11,Jıll 
l 'l37 tan7'.iın olunımı::tur. Bıı .11 c·ı r' anlaşmada. i~tirak t>dcn cfo, Jetler. de· n 

nizii,.tii gemileri \C)a lıa,a ~efineleri 'Milletlrr C:<'miH•ti kiıtiol'~i Jıııı• 
tarafından ika olunan hu ~ihi fiillC're rakma te' ıli n'nnal'aktır: . trııı·'M 
karı:ı ill'riıle mii~terrk tcdhirlr:.!Jttiha· Bih iik Hritnm a "' · nnalı 'f( 
zı iınkRnınr nıulı:ıfaza Ptıiklı·rini , c l\Tiit~~lıit kra~~ı~ı . :nul;:;ıırİ;~~ı~~11ı1 ' 9: 
ısimıli hu ,.ihi trılhirlne ,,., f'"ıoiil et" 'ır. r r,nha. 1 unan- lnfl. clıt' • ,. ,.. k. ~ 1 ,,. ,.~· ~{ıııı:" 
m<>k miiııa~ip olılıı~unıı nazarı ılikk:ı· iir ·~ "• Sm) el rr >lr ıı;~•· 

'.·a. tc alarak. lıiikıimetleri tarnf ınılan ıı- -=----------:--
SATI

.,,.,._... 1t 
ıııulii daire~inde me7.un hulıman a ağı- ı..J.n ırrıdB- • 
daki imzalar ı:ahiplcri 17 - C') Jiil • Dramanda Fethiye cııona ıctı) '' 
1937 tarihinde C::f"ne' rı-<lf' toplanıp numaralı üç oda. içinde tatlı fiti 

derhal ıncriyete girecek olan ben eçhi Ju ev be§ yüz liraya satılıktır. 



--..-----::==;...;;.--=---=~....;._-=--=-~------~------

Tarih k"'rultayı Yafın 1 

foplanhlara başlıyor 
l (Ü~tycmı 1 incide.) ekserisi dilcidir· Türk Tarih Kur~-

o an heyet bütün eksiklikleri tamam munun mesaisi ilim sahamızda bu· 

larnı§tır. Kurultayın açılacağı sa· yük alaka ile takip edilmektedir. ~~ 
lo~ muntazam bir tekilde tertip edil· z~.manlarda ~hlatbbel ve Alacaho~ 
ıtıış ve koltuklar kamilen alfabetik yukte Tarih Kurumu tarafında~ ya 
ola~ak numaralanmı~tır. pılan hafriyat 3000 ine~ yıldakı_ ?~ 

Kurultaya iştirak edecek öğret·ı Asya medeniyetini te~v.ır etmesı ıtı· 
ll'ıcnler de davetiyelerini diin lstan· barile c;ok ehemmiyetlidırler.,, 
bul kiiltiir direktörliiğünden, Gala· Şehremini Halkevinden: 

ll'ırşlardır. rını dinlemek üzere 20·9·93 7 pazar 

/ slanbul Komutan
lığı ilanları 

Defile/ Demırgolları ue Limanları işlrl'71e 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedellerile miktar \'e vasıfları qağıda yuıJJ 4 gurup malzeme 
Çerkesköyünde gösterilecek mahal- her gurup &)TI ayrı föale edilmek şarti le 4 - 10 - 937 puarteıi gilnu aut 10 

de bir pavyon kapalı zarfla ihalesi s da ı:aydaı_-paşada gar binası dahilindeki satınalma komısyonu tarafından açık 
Birincite§rin 937 cuma günü saat 16 eksıJtme ıle satın alınacaktır. 
d yapıl c kt M h k if ... _ Bu i§e girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat \'e ka. 

a a a rr. u ammen eş 1.11;- • 'ğ' 'ki b' J'kt k . . . . d ı. 
. ? • nunun tayın etti ı vesaı e ır ı e e sıltme gilnu saatıne ka ar .ıeomısyonn 

deh 304-4 lıra 64 kuruştur. Şartname- müracaatları lazımdır. Bu ite ait oartıu meler komisyondan paruıı olarak dagı
si hergiin öğleden evvel Komisyonda tılmaktadır. 
~örülebilir. İ&teklilerinin 2282 liralık ı _ 1000 metre kırmızı ve ye il renklerde i§aret ba)Tağı imali için şah 
ılk temanat makbuz veya mektuplan kuma§ muhammen bedeli 680 lira mU\',t kkat teminatı 51 liradıt. 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 2 - 5 adet 1000 Kg. ve 5 adette 2000 Kg. kuvvetinde rnuzaaf &tir'alh 
maddelerinde yazılı vetlikalan ile be- tamburlu çıkrık muhammen bedeli 1175 lira mu\·akkat teminatı 88 hra 13 k.ı
raber ihale saatinden en u bir saat ruştur. 
evveline kadar teklif mektuplarını Fın- 3 - 500 metre muhtelif eb'atta pirinç kafes teli 5000 metre murabbaı 

dıkhda Komutanlık Satmalma Komis· bağdadilik kafes teli muhammen bedeli 3840 lira muvakkat teminatı 28 lıra

tasaray lisesi direktörliiğünden al·ı ikinci tarih kongresi konu§mala· 

Kur.u~taya iştirak edecek 40 ya· tesi günii saat 1 ~ d~n .iti!>aren evimi~ 
bancı alımden sekiz tanesi daha diin radvosu ayar edılmıştır. Herkes ge 
§ehrimize gelmi§tir. Jebilir. yonuna \'ermeleri. (6201) 

Tarih sergisinden başka Kurultay 

drr. 
4 - l215 Kg. muhtelif cins ,.e eb' atta salmastra. 100 Kg. mastık manga. 

nez, 2000 Kg. döklimhane için grafit nıu hammen bedeli 2053 lira 75 kunış mu-

rlonunun yanındaki salonda istik· 1 ' ~ d' savaşını gösteren büyiik bir hari- Pronaganda servisi ilanları 
ta köşesi yapılmıştır. r 
d Bu salo~un 1919 dan 1925 e ka· !} J:J.. 

vakkat teminatı 154 lira_ 3 kuruştur. (6270) 

Jstanbul Belediyesi ilanları 
k~r ~uhtclı~ ce~h.e ~.arekatı ve Tiir Satıvoruz 81. AKS 1RAYDA Tı~k.Hap Kuyu-

t ~eı:ın ;azıyetını g~teren vesikala Jl _ llULUNMAt Jı'JRSAT Şıılı lu sokak 5 1"0.lı ılıpp 3 od~] tıtlıl Hepıine M lira bedel tahmin edilcıı Unkapanında Hoca Halil Aktar mahal-
da uıtına en yapılmış haritalar var ılc Bo tı arasrnda çok itinalı yapıl- 1 ıo(ı 1 yemek oduı küçük hır bahçe- lesinin YeniçeJme sokağında e-.aki 3 ye l?İ 20 N. lı evin ankazı satılmak üzere 

rr. ~.0" dalı modern \'e klibik kirgir )i lıu İ lıane catrlrktrr. Aynr ıdme açık artırmaya konulmuştur. Şartname si Levuım Müdürlüğünde goriilebilır. 
Tarih sergisi de diin yeniden göz· mış sc ız 0 nıiiracaat edilmesi. İstekliler 375 kuruşluk ilk teminat mak bua veya mektubile beraber 28 - 9 - 937 

dd~ g;-c;irilmiş ve eksiklikleri ikmal ~~atıhktır. E SA
7
'/l IX HANE_ 1ı _UCUZ SA.TILIK YALI_ Us- salı günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6121) 

c 1 mıştir. 7.! - ACEJ; ' küdar Paşa limanı rıhtım boyunda rıh· r İlk temmatı 
Kurultay 5alonunda sinema tesı·. Aksaray Langa Sepetı;:.i caddesi 59 tımda ban'-'o yerı·, bu··yük bah"'", ~·~ı· Ü v t Keti! bede ı 

ö d ı sarnıç J ~~ Jaı sküdar Valdebagmdaki prevan oryoru 
satı da vücuda t. ·1 · · No lı hane kargır bına 0 a 1' ' oda ınüceddet yalı. lbrah. ağa ge ırı mıştır · ' C 1 k l kt ik müessesesinin Kadıköy ım ya · kuyu. bahçe, ikı tara ı so ta , e e r 

Alman profesörUnUn \'ardır ( v. P. 164'h> 83 - SATILIK PiYANO Almını fiden yolunun esaslı tamiri. 67~,23 

865,28 
506,l57 
64,90 sözleri · Müracaat ayni yer . • Belediye matbaa binasının tamiri. 

marka Röziner çapraz teth kadreııf er. Belediye merkez binwnın Ust katında 
l Tarih kongresine İştirak edecek 7:J _ BEYOGLU CiHETiNDE - yapılacak tamirat ve tadilat. 1536,13 115,21 
~ a~ ec~ebi profesörlerden yedi pro· öO. 70 bin liri! arasında konförlü sah· Satın alıyoruz Yukarda yazılı tamirler ayrı ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmut ise de 
ı CSor dun şehrimize gelmiştir. Bun· lık apartıman aranıyor. 7 .. _ SATILIK MAGAZA ARANl· ~ili ihale- gilnUnde giren bulunmadığın dan pazarlığa Çt\Tilmi§tir. X~ıf evrakı 
ar Alman profesörii Hartman, Yu- 69 _ SATILIK ARSA - Suadiye YOR_ IatanbuJ SuJtaııhamam Tahta· ve Mrtnam~i Levuım Müdürlüğünde görillebHir. !atekliJer hizalarmda gos-

g?slav prof esörii Fehim Bayraktare· k l · t d be t~Jen ı"lk •·minat makbuz veya mektu biyle beraber ve 2490 N. lr kanunda ya-v1 l\1 f caddesi Şaşkın bak a ıs a.syonun a ~ kale \'e civarında sekiz bin lira arasm· ~· • ı.c 
1 ç, acar pro t-.sörü F etiç, Çekos· d zılı vesikadan b .. •ıra bu i• için alacakları fen ehliyet vesikasile 2 - 9 - 937 sslı 
ov k f ·· .. R b yüz m"tre a satılık kirgir mağuaaJ "9"" '!il f ~ · .. pro csoru i ga, Macar pro· • · günü uat H de Daim[ Encümende bu Junmalıdırlar. (B.) (6197) 

Deaoru Alfoldi, Alman profesörü 67 _ SATILIK ARSA - Ayaspa§a· 

k.o~fcld, Leh profesörü Prezevorts da denize hailsiz nezaretli arsalar O· 75 - SATILIK PİYANO - Zim· 
ıdır. tıhktır. merman markalı çift bir Alman piyL 
D ·· T k 1 nosu satılıktır. TakainJ Tulabqı Yaf 

le .~~. .~ ... ~t ~~·c:ın otelinde kendisi· 78 _ Bakırköy Osmaniye mahalle- hane sokak No. a5. (V. P. l6M) 
H goruştugumuz Alman profesörü sinde dördüncü ilkmektep karşmnda 

Diyarbekir iskan 
Müdürlüğünden : 

ki~rtman bize Türkçe olarak dedi 26 numaralı iki odalı hane acele satı. ---1-.- 8- r-a_y_•_n_ l_a_r __ - llAn -
lıktır. "V. P. 1690" 

. - Berlin üniversiteJi Arapça ve 84 _ SATILKI KÖŞK: Göztepe İS· 
~9•1.&rn &rift; ve kültürü profesörü- tuyonuna dört da:Jcfka meaatede 12 o

hm. Türkiye ile ve Türk tarihi ile da \'e müşte:nilitiJe çam \'e rneyYa a
~a ben meşgul olmaktayım. Türkiye ğaçlarını muhtevi 4 dönüm bahçe da· 
're undan evvel iki defa gelmİ§tİm. hilinde ve bağı havj köşk satılıktır. Bu 
alnız f stanbul görmekle kalma· köşk Ankarada bir arazi ile tebdil edi-

dırn A . · Ynı zamanda Ankaraya, iz· lebilir. Servise müracaat. (V. P. 1742) 
rırc, Adanaya, Maraşa giderek köy- ____ M_ U_f_e-fe_r _r -lk ___ _ 
ı ~re varıncaya kadar gezdim. Köy- 80 - Mübadele. Ankarada gün geç. 
tı •rle hasbrhal ettim. tikçe kıymetlenen bir araziden mikt.ı-
Y 'T·· k. ~ enı ur ıyeye dair muhtelif ma· rı kifi \'ermek ve mukabilinde lstaıı. 

70 - TERCOJIE VB DBRS - Blı Ku.uı 
Türk genci İngili.ıce ve Fraurzca ter. Merkez; 

., cüme yapar ve derı verir, evlere gider. 
Ergani 

77 - TUrkçe, Franaızca ve fnrilizet Osmaniye 

lisanlan bilen ayni zamanda ev itlerin. " 
d d . . anJ bir Bilmil en e ıyı ıyan genç dam dö s·ı 
kompanilik arayor. Releranı verebilir. s:ı:: 

82 - ALAFRANGA - ALATURIU tlerkez 

yemekleri çok iyi bilen birinci ımıf aş. 

çr mektepler ve sair yerlerde. 
" 

Xöyü 
K&ıib&Ş x 

Satı 

.Me.rkui 2 
Harbeto 3 
.An bar 3 
Merkez 2 
.A.llo 3 
.Kibi 3 
Yeniköy 3 

Bır eviD 
Adedi Bedeli Yekün 

50 416,14 23SOiOQ 
50 •65.10 232M.OO 

15 630.21 9328.15 

35 520.21 18207.35 

80 583.21 46656.80 
15 590.90 888.1.50 
35 491.63 17207.0lS 
12 45G.~2 5478.24 

6 458.52 2739.12 

298 155742.21 11 jeler neşrettim ve etmekteyim· Bu bulun havadar semtlerinde münasip 
ı: er, Tarih Kurultayında "eski Tür bir ev almak istiyorum. Yalı olması 
ıtıye ile y . T'· k" d" ı_· 

Beyuıtta Eminin kahvesinde Bo. 
lulu Ali Ria iıJ•k enı ur ıye arasın a •ır milreccahtir. 

~ a a bulunup bulunmadım yolun· 
~ b• e·u 

J( ır tez. okuyacağım. 
b .~na~tımce, Yavuz Selime kadar 
tnlı&tmkünden başka bir Türkiye 
t cvcuttu. Türk kavimleri mevcut· 

~İ· F"akat millet teşekkiil etmemİftİ. 
ı... •rnden sonra ise, Osmanlı impa· 

VAK iT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

ı _ Evvelki illrumızm birinci mad de1inin pazarlık müddeti 16 EyJUlde bıt
tifi halde Wip çıkmadığından do~ayı heyeti ve~Uenin 19 - 12 - .1935 tarih v~ 
2, 3711 sayılı kararnamesine uvf ık an on bet gün mOdd.etle Y~.ıden ~lık 
la münakuaya çıkarılan yukarıda ya.alt do~uz ~erku.dekı. ~ goçmen evını:ı 
Birincite§l'inin dördüne müsadif pazar teaı günu saat on ıkıde ihale olunacak· 

tır. 2 _ Taliplerin bu müddet içinde her mcrkeıdeki evlere köy be kby veya de>· 
kw: merkez için birden pcyleri kabul olu nur. . 

ler yapmak iıtiyenler 3 - MUteahitJife talip olanların ~imdiye kadar en az 10 ~ lıral~k it 
·"torlu" h"J•f tn gu ı a et olup, Osmanlr 
li cnıleketi bir İslam memleketi ha· 
}';; girdi.w Atatiirk, eski Türklerin 
tn . 11arnadıgını yaparak kuvvetli bir 

1 - Mobilya, e~ya vesaire satmak ve· 

ya almak istiyenler, Bu hizmetlerini kolaylıkla ve emnı·. tıklann& dair vesaik ve koyacakla:ı peylere \'e alacak lan e\'lenn bedelı ke-
yap · k d k un! te inatlannı mal andı· 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi. aıçı, İfÇİ 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
lar. 

yetle çarçabuk görebilmeleri için ıiflerinin miktanna göre ıhale gilnilne a ar an m 

(V AKIT PROPAGANDA SERViS/) ğına yatırını§ olmaları elr.emdirD. "'k· tak· Müdüriyetinde yapılacağından 
ı et .. d f 

old vııcu a ı;cetirmeğe muvaf ak 
d b ı ı l ı ı k ·· biz 4 - Pazarlığın son karan . ı:5e ır an 

n .. e u § er e m~ ? ma ur.ere raiti öğrenmek ve WIUIU daire.1inde su retlerinı almak jateyenler D. Bekir İ8· 

l'a u. Yeni Türkiye, Osmanlı impa· 

l'~oklu~unun mabaadr değildir: iJk 
b- r lerın asri ve mütekamil ~ekilde 

3 - Kiralık, l!:~İık e•ı, apartıman. dük· 
kan. mağaza arayanlar. Kirilamalr, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak it • 
ti yenler. 

buro vücuda getirmiftır. :ein :MüdUrlilğilne ve kazalarda Biamil, Ergani, Osmaniye, SJJvan kaymakıım-
Bir Telefon hklaruıa müracaat edebileceklerdir. 

il' d d ka .. evamı ır· Bunun hakikatına 

l'utıkrn. Osmanlılar. memleketi bir 
ida r olarak değil, Osmanlı olarak 
"G te ettikleri için bir Türk milleti 
le~lıda getiremediler .. , 

Protesör UnUn s özlerl 
ı Halk evlerlnde 

4 - Ders vermek nya almak ittiyen· 
ler, 
S - Otomobil almak aatmak nya İf 
!etmek istiyenJer. 
6 - Radyo almak Ntınak veym tamir 
ettirmek iıtiyenler. 
7 - TercürrJe ettirmek veya tercüme-

Bir mektup 
Bir Kart 
Bir adam ıöndererek 
•eya biuat relerelr semıillliıJt 

tem11 etmeJidJrler. 

Vakit P ........ Seniai 
Vakit Yurda Aabra Cad. lı....._, 

Poeta lratwu 743 T.WO.. 24370 
Telpel: Pro,Nıpncı. Vüat bey .eh Profesörü Prezevorski de §U 

arıatta bulunmuştur: ----------------------------

tek-.. On sene evvel fstanbula gele· Dr. Hafız Cemal ıı-• f O ru 
de basari atika müzesinde tetkikler- LOKMA~ REKDI . Necati Pakşi 

D OKTO R 
Necaettln Al•Ngun 

Her giln nbahlan ıekiz buçuja 
abaınlln 17 den 20 ye kad1r Ule 
li ;ayyare apartmanlan ikinci dıire 

3 numarada hastalannı kabul eder. 

Cuınarteli ıünleri 14 den 20 ye ka 
dar haıtalamu parasu, Kurun, Ha 

ber okuyucullnnı dakupon muka

bilinde muayene eder. 

d .. klılunmu•, do.'rt ay kadar •ehriniz Dahiliye Mütelıa•••.. , . 
'" :r :r r Haatalannı buılin Abalt 10 dan 

tek aAln:ııştım. Sonra An karaya gide· Puardan bqk• ıuaıerd• 611edeıı 8Cor• akpm l O H kadar ICaraldJ1 Tünel DOKTOR ı·= 
1 ' 1 h da b Mal C2.3 tan e ya) kadar letaDOUlda Ofvu • , 
lıtıd ışar öyük hafriyatın u· 1 kıbtnrafndto meydanı Mıbmudıyı caddttı No. K 1 .. 

1 "ololJ'rrı• .· Ben bilhassa On Asya ar )'OIUDdıt no.ı numaralı buauA 112 de kabul eder. ema ozsan 1 
it" b taJ k 1 e<I z;aıı. cumarteal ~ 
· Jısıl 1 1 K u aruıı abu er. Salı •e cuma ailnleri aaat 14 den O lo& Operatör l~i11 ''A. e meş~u o uyorum. ongre ıen ubalı ·-o~12 ..... uert bak.iki fukarayı g ro 6 • 

l'rıiv . nadolu bronz asarının ehem· aıabııuatur. lluaycneban• .. .. telefoD H11111111Jı8•z•ellk•a•daıar-pa111r•am .. dı•r111._____ BevllJ• muteh•••••• . 
1 ~ ctı,, mevzulıı Almanca bir tez mrıll J<ı,ıık teıetno: :.!HM~ Karaköy - Ekaelaiyor mağazası 1 
tn~~tladrm . Bu tez bilhassa Etilerde 1-.=.--.-.-.--.=.:.:.:•.:.:.,•_:•.:ll.:•:...ll~~-.-1!'-'!-.-~-~-.-.-.-.-.-., lh 8 I y~mda. Rer gOn lSğleden t10nra 
1 ı-ncil'k 1 kk d k 8 Dr. ••n •m mr- ı · 2 den ~ ,. kııd"r .,,.,, t1?;~~ 

a ..J,1 ~ 
1 

la ın a hazırlama ·ta nstz Hekim 1 1 
"t.t~tdırn ~ir kitabrn hulasasıdır. uu Gonokok Aşı•) 

\~Ya' cvrıne rıit madencilik Ön Dı. ŞükriJ Ertan · · ı Diş hekimi iWiiiiliımn ·/ 
hi~Ctt n:~dcniyetini aydrı1latacak ma· Cilğilloflu Nuruc-amanıve c:.ad Nl Rı>l"?~ldLiu ''e ibtilitlarma k&rfı i P'ERIT RAMIZ i/ 

l ec.ın., (Cağaloflu Ecı:ıneıi vanrn-1.ı ı pek tesirli \•e taze qıdJ:-. Divan~ Sc ahatten a\'dct ederek hutalannı 
ı::ı chi!tanda TeJefon. 2Z.S68 lu Sultan Mahmut tflrbt-,ai. No. 113. .~ kabule bafl&Jnıftu • nf 

' KURUN 
ııan 

tarifesi 
İlin aayf alannda santımi 40 Kr. 
Resmi ilanlar 30 .. 

Dördilncü aayf ada 100 ,, 
Oç ve ikin<'i sayfalarda 200 •• 
Birinci aayf ada 400 u 

Baslık ilinlar t500 " 
Ticari mahijelı haıı olmıyan 

küçük ilinlar 20 kelimelık beş ~e
f uı 120 kuruştur. Eskıden mu· 
ka\·elesi olan müşt~rılerimlzın 
nıukaveleleri muddetınre fark •· 
Jınmaz. Uıun müddet de\'anılı 
ilanlar tcnzilita tibidır. İlin \'er. 
mek hususunda yalnız 'c münha. 
sıran V AKIT YURDU altındaki 
Kemalettin /ren ılin bürosuna 
muracaat edılmelidır. 

Telef on: latanbul • 24370 



s - KURUN ' TCJ EYLOL l9"31 

~--.. ··---•GECE L-G ONS EL ' " ' ' · ~· ."'!. . -:· 

Kız- Erkek VUCA CJLKC LiSELERi Orta-Lise 

(Eski : i N K 1 L A B) 

Kuranı, Direktörü: N®~D@~IllYJ HaınnHdlD lbDOklYım<elrll 
Resmi Okull~ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat ( lu abilir. lsteyen!ere 

mufası:al tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Te.efon : 20019 

,. ... ' •{ ı_ ' • 

Yatılı 

Eski Feyziatl l . . . . - .. . .. . ~ .;,: ~ ~ . 

BOGAZiÇi LiSELERi 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana- İlk - Orta. - Lise sınıfları 

nk kısıdan itibaren yabancı diller 

Yatımz 

Talebe kaydı için her güa mektebe müracaat edilebilir. !steeynlere tebe müracaat edilebilir. İsteyenlere 

Mi Arnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Telefon - 36.210 

•' VEFAT 
Merhum Müşir Alyanak Mustafa 

Paşs. mahdumu ve merhum Çürüksulı, 
Osman Paşa damadı Sadıkzade vaı1u
ru kaptanlarından Fikret Alyanak ıl~ 

' Trabzon inhisar memurlarından Os
man Al~·anağın babaları ve diş dokto
ru Übeyt Ölçerln kayınpederi Harbiye 
Nezar~ti Nezaret Dairesi Müdürü u
mumiliğinden mütekait (Şevket Alya
nak) berayi tebdilhava bulunduğu 
Trabzonda kısa bir hastalığı müteak!p 
Allahın rahmetine kavuşmuştur. 

(23206) 

Vsküdar Sulh 1 inci Hukuktan: 
Kadıköy Mührüdar Orta sokak sa. 

atçi Karabet apartımanında bir No. 
da Nazire ve Şehime; 

Davacı Atanın aleyhinize ikame ey-

1 
Harici Askeı i Kıtal 

atı ilanları -İzmir Hava kıt'atınm göstereceği yerde 
48443 lira 6u kuruş bedeli keşifli k<>' 
runma ve aslahiye kapalı zarf usuli)'l9 

münakasaya konmuştur. İhalesi 28 • 
9 - 937 salı günü saat 14 de 1zroird6 

-ınşlada Müstahkem Mevki Satınalnta 
KomısyontL'1da yapılacaktır. Teminli.• 
tı muvakkc.ıtı:: akçesi 3634 liradır. şart:
nR.mP, keşiiııame ve resmi hergün J\~· 
a.isyonda g~rülebilir. İstekliler 'fı• 
caret odasında kayıtlı olduklarına d:!' 
ir vesikalarını ve bu işi yapabilecekle· 
rine dair İzmir Fen Hey'etinden ibalr• 
den laakal sekiz gün ev-vel alacakları 
vesikalarını göstermek mecburiyetin· 
dedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerill' 
deki \'e şartnamesinde yazılı vesiltıılB
rı tekmil mektuplarını teminat muval<' 
kate mektup veya makbuzlarını ihale 
saatinden bir saat evvel İzmirde ki~ 
lada Müstahkem Mevki Satınalma !\O. 
misyonuna vermeleri. (404) (6149) 

Bir metresine tahmin edilen m"' 
tı 24 kuruş 25 santim olan 85 santi~ 
eninde 120 bin ili 167 bin metre çJ' 

maşırlık bez ile bir tanesine tahrni.Il e
dilen fiyatı 250 kuruş olan 15 bin tıı~ 
vün fanile ve beher kilosuna 245 kut 
fiyat tahmin edilen 15 ilan 20 .bin 1tilO 
yün çorap ipliği kapalı zarfla alına~~ 
tır. Çamaşırlık bezin teminatı 3037 1 ~ 
ra 32 kuruş ve şartnamesi 205 kU~ 
yün fanilenfo ilk teminatı 2812 lir8 
kuruş ve şartname 188 kuruş yilll ~ 
rap ipliğinin ilk teminatı 3675 li.r3 \ 

~ır· şartname bedeli 245 kuruş. Çaınsı; ~9 
lık bezin ihalesi 30 - 9 • 937 perşeıxı , 
günü saat 11 de ve yün fanilenin iJıS 
lesi ayni günde saat 14 de ve yilll çtJ' 
rap ipliğinin ihalesi de ayni günde 5" 
at 15 tedir. İstekliler 2490 sayılı ~~ 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde Y~ 
vesaikle teminat ve teklü mektupl '( 
le birlikte belli gün ve saatinden ~J 
saat evvel .Ankarada M. M. Ve:kil 
Satınalma Komisyonuna vermele~' 

(401) (ô>~ 

• • • 
ıtUO 

1 - Demirköy alayının 14000 &3-' 
sabunu, Alpullu alayımn 35000 ki.1° 

-·------~~l;-==~~=IUi~;:--=~~~~:-;~~=--:=a--=-=~[İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiliiiUiiiiiliiiiilniliiiİİİİİİİİİİİİİİİİIİİI! lediği üç kıt'a senetle alacağı olan 193 Emniyet Umum Müdürlügv ünden 

1 
- l liranm 33 rrasını almış olduğundan 

manı. . ııı.l& 
2 - İhaleleri ayrı ayrı paz3.l" 

Vizede yapılacaktır. ,.11'?.l) ' Levazım amiı liği geri kalan c160) ıiranın tahsm dava-
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde zabıta memurları için ı·la""nlaı l sının ilanen vaki tebligat üzerine malı· li 350 1- adır 

3 - Sabunun muhammen bedeli ov" 

ra samanın ır . iJ11' 
maa kasket 1493 takım elbisenin dikim işi kapalı zarf usulile 20 - 9 - 937 pazar- kemeye gelmediğinizdcn gıyaben icı·;ı 4 _ Sabunun ilk teminatı 452 l 

tc:· ·:nü saat on beşte eksiltmeye konulmuştur. ••••••1•••-111••• --• kılınan muhakeme sonunda: Medarı samanın 27 liradır. ,.1 
Askeri okullar için yirmi yeuı birı tatbik imz:ı bulunmadığından istiktap 5 _ !halelerı· ı Bır" ı"nc"ıteQrin 9J - Beher takım elbise ve kasket için 750 kuruş fiat tahmin edilmiştir. ·· 30 9 9 · 7 ';i 

altı yüz kırk çift yun çorap • • ;j için gazete ile ilanen yapılan muamel~- ·· ·· t 16 d d 
;.ı - Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak i~teyenlerin Emniyet Umum perşenbe günü saat 16 da Tophane.:ıe 11. !?"ıyap kararının tebligwi üzerine müd- cuma gunu saa a ır. ifitc' 

~ 6 - Şartnamelerini görmek 11rr MüdUrlüğü Satınalma Komisyonuna müracaatları. İstanbul Levazım amirliği Satmalma detinde itı·raz etmedigw iniz ve mahke- P yenlere hergün Vize Satınaınıa. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 839 lira 81 kuruşluk teminat mak- Komisyonunda kapalı zarfla elfsiltmc- meye gelmedı"gwı.nı"zden istiktapdan ka•·- · kted" ,.. misyonunda gösterılme ır. n46) 

buz veya mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü si yapılacaktır. Tahmin bedeli on heş m.ış ve vakı'ayı kabul ve ikrar etmi; (4l8~ 
K b:n iki yüz iki liradır. llk teminatı ..,,~dolunarak mezku·r senetler mucibiıı- --------------maddelerinde yazılı bedelleriyle birlik te eksiltme günü saat 14 de kadar o- c• - · • 

bin yüz kırk lira on beş kuruştur. Şart. ce bakiye yüz altmış liranın h_ er iki- - Birinci sm1' Operatbr ft 
misyona teslim etmeleri. (3146) (5845) · I" · d .. · ı F V V .4 

name ve nümunesı ~omısyon a goı iı. nizden tekerrür etmemek suretıyle ke- l) r • C A ER TA ~ 
lebilir. tsteklilerin kanuni belgeler!~ 1 · ··t 1 ·1 t· d ı r .,...,l. d" ag" 

K d k •• K E tıı·· il o· ·~ f R ı · d fa etı mu ese sı e sure ın e a ın... 1\ Umumi cerrahi v~ sinir, i.Dl a 1 oy iZ ns us ıreH ur Uğün en: teklif mektuplarını ihale saatinden blr müddeiye verilmesine ve masarifi r."i- CP.rrahisi mütehassısı 
Enstitü ve Akşam Okulu talebe kaydına devam edilmektedir. (6258) saat evvel Komisyona. vermeleri. hakemenin size tahmiline temyizi ka- p . T F k""lt . S Ati•~ 

(125) (608'"') .. .1 . d ans rp a u esı • -~o.1? 
- bil olmak uzere 1~ - 9 - 937 tarı ım_ ~ Erkek kadın ameliyatları, d~ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonaodan: 

1 - Bir kilosuna üç buçuk kuruş tahmin bedelli otuz bin kilodan elli bin 

kiloya kadar kuru otla bir kilosuna alt mıı para fiat tahmin edilmiş s:ı.mn.n r..

çık eksiltmeden pazarlığa tahvilen 6 B. Teş. 1937 çarşamba günü saat onda sa

tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak Komisyondan alınabilecek olan bu pazar

lığa girmek isteycnler:n yüz seksen ye di buçuk liralık teminat makbuzu ile 
belli gün ve saatte Komisyona baş vurmaları. (3436) ( 6281) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı lleşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan baş 1~a; 40.COO, 25.0QD, 20.000, 15.000 
10.000 lira:ıi< ikrc- mi~ e'er~e ( ~ 00.tOO ve 50 000) 

lir ah:< iki adet mükif a vartdır. 

Dikkat: 
- .a.. 

Bilet alan herkes 7 -birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini deği§
tirmİf bulunmalıdır. 

Bu tarihten soru a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •• 

• • * 
Askeri okullar için on dört bin al

tı yüz on adet yün fanila 30 • 9 • 937 
perşenbe günü saat lG,30 da Tophan•?· 
de İstanbul Levazım amirliği Satınal

ma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt. 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli otuz 
iki bin sekiz yüz yetmiş iki buçuk llra
dır. Şartname ve nümunesi Komisyon. 
da gö!'ülebilir. İsteklilerin kanuni ve. 
s '.kalariylc teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Komisyon~ 
vermeleri. • (126) (6083) 

Askeri okullar için 5'1980 çift pamuk 
çorap 30-9-937 perşenbe günü saat 15 
de Tophanede. İstanbul Levaz1ılı 8.mir. 
liği Satınalma Komisyonunda kapa•ı 

, zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmiu 
bedeli on sekiz bin yüz kırk üç lira 
kırk kuruştur. İlk teminatı bin üç yüz 
altmış lira yctmişaltı kuruştur. Şartna
me ve nümunesi Komisyonda görüle. 
bilir. İsteklilerin kanuni belgelerilc 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. 

(128) (6085) 
• • • 

Müteahhit nam ve hesabına 250 
adet Çadır direği 20 • 9 - 1937 pazar. 
lesi günü saat 15,30 da Tophanede 

gıyaben karar verılmiş olmakla tarılu estetik _ "Yüz meme karın bU 
iland~~ itibaren se~~~ ~ün ~~ -rmd,1 ruşuklukları., 'Nisaiy; ve doguıı' 
t";nyııı dava etmedıg.nız takdırde mci· mütehassısı' 

kfır karar .,kat'iyet kesbedeceği tebl;f Muayene: Sabahları Mn&&!IOOI 
olunur. (2 .... 149> 8 den 10 a ).{atlar IJ U i 

istanbııl Asliye Altıııcı Huku1c M(lh- ö<FJeden sonra Ucretlidir 
b a~ 

1ı-emesinden: 

Faik Toklaf tarafından Taksimde 
Tarlabaşı caddesinde Anaçeşme sokak 
18 numarada Hüseyin kızı Ayşe Me
lek aleyhine açılan boşanma davasınm 
tahkikatında müddeileyhin ikametga
hının meçhuliyetine binaen davetiye
nin on beş gün müddetle ilanen tebli
ğine ve tahkikatın 2 - 10 - 937 cumar
tesi günü saat 11 olarak tayinine ka
rar verilmiş ve davetiyenin bir nUsha
sı da mahkeme divanhanesine asılmış 
bulunduğundan muayyen gün ve saat
te İstanbul asliye altıncı hukuk mah
kemesinde bulunması aksi takdirde gt~ 
yabmda tahkikata devam edileceği 
tebliğ yerinde olmak üzere ilan olunur. 

(23205) 

Lv. Amirliği Satmalma Komisyonut~
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be. 
deli 375 liradır. 

İlk teminatı 28 lira 13 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi Komisyondı 

görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko_ 

Beyoğlu, Parmakkapı, Ruı:nell ~ 
- No. ı Telefon: 44086 ~ 

• J.,-i1'ıP' 
Vskildar Sulh !nci Hukuk na 

ğinden: ııııJil 
Paşabahçe rakı fabrikasında. 

oğlu Ahmede; piııi"° 
Karınız Aliye tarafından aleYdıııııid 

sulh teşebbüsü davası ikanıe e Jl'.lııJt' 
ve adresiniz meçhul oldu~~~ıı te1r 
kemece on gün müdetle size ıliLilJl'lııJllCf.' 
ligat icrasına karar verilerele sJcılJ1' 1~ 
mesi de 4 - 9 - 937 tarihine bJf2314S) 
olduğu ilanen tebliğ olu.nur· ( 

Yİ 11~' 
ZA JJJ\!J~ 

Üniversiteden almış oıduğU '-ı.tlC' . ,,. . ve IJ uıc· 
yet cüzdanımı kaybettıg~ı ds.Il 11 ı> 
güne kadar yenisini aıaca:~Jll (232<! 
münün kalmadığını bildirıriJil~~i tÜ 

Fen Fakültesi KirnY3 Jtl lftlı111 
!ebelerinden 931 :N°· 

UraY 

Sahibi Asrın Us 5e\fe"~ 
misyona gelmeleri. (132) (6182) Neıriyat genel dircktörüR. f\, 


