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Akdeniz konferansı toplandı 
Litvinof, hükômetinin ItaJyaya mukabele 
edeceğini, SovyetRusjranın kendi şahsi men
fa a tJ erinin muhafazasını beynelmilel bir 
teşekküle emanet edemiyeğini söyledi 

·--·················-·· .. ·····: . : 
j 

................................. 
lardı; Sovyet Rcsyan1!1 !talyaya ver· 
diği nota konferansa ıştırak etme -
mek için bir vesile hazır1amı~trr. Me 
selenin ademi müdahale komitesin -
de miizakere edilebileceği hakkında-

1Akdenizin Garp kısmı Fransız 
Ingiliz Şark kısmı- Türkiye, Rus

ya ve İunanislan tarafından 
ki ifadeye gelince, bazı telgraflarda 
işaret edildiği gibi İtalya bu teklifi' 
ile bir tenakuz vaziyetine düşüyor. 
Çünkü Londra ademi müdahale ko
mitesinde Sovyet Rusya c:!::ıhi dahil 
olduğuna göre mesele orada müzake 
re edildiği takdirde yine ftalyan dele 
geleri ile Rus delegeleri bir masa et -

muhal aza edilecektir. 
- .. 

rafında kartıl8§11lq olacaktır. Londra 
da toplanacak ademi müdahale ko -
mitesinde böyle bir karşılaşma diplo
matik bir mahzur değilse niçin Nyon 
rh toplanan Akdeniz konferansında 
ltalyanm iştirakine ma11i teşkil ede • 
cck bir mahzur oluyor? 

Şimdi mühim mesele Akder · 
konferansına iştirak etmeyen ltal.· 

ASIM US 
(Sonu Sa. 6 Sil. 3) 

--~---, 

K orıf emns rl'isfiğine seçil<>n 8. Dclbu.• 

Cin-Japon harbi en 

1 
Şiddetli safhaya gird~ 
aponfar, 4000 zayıatl& hezırnete ug·

radllar hir muhripJeri batırıldı 

Nyon: 1(J A.A. Bugün saat l 7 de Akı· 
deniz konf~ransı Nyon belediye daire 
sinin büyük salonunda toplaımuştır. Kon 
feransm m!,.;te§ebbisi olan Fransa ve fn 
;iltercden başka içtimada Bulgaristan, 
~hsır Romanya, Sovyet;er Birliği, Türki 
ye, Yugoslavya ve Yunanistan temsil o 
lunınakta ıd.i. 

Teknik memurlar Milletler cemiyeti 
genci sekreterl:ği tarafından konfcra:ıs 
emrine verilmiş bulunuyordu. 

&ngh ee.atrk ~y, 10 (A. A.) - üç buçuk 
ı!aki 1 

• hır sUkündan sonra Pootung'- A • tJ 
l'j ar: Cin bataryaları ile Japon gemile- na rşıs er 

Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

Yeni Emniyet 
kadrosu r1.1 te~~ndaki dilello akşam gruba doğ- . 

i .. ~ıu::j:a.şbı.amıb~utı~.. h. d _ Austurı·yada Nakiller, laglnler ve 
~lltek ır o su, ne ır en :ışagı J b l ı · 
te .. te olan Sandvich İngiliz harp s k l Blan U PO IS mektebi 
bırnı;sınin üzerinden aştıktan son~ ov yet ODSO OSU• namzelleı 1 
lla d.~Po~ nakliye gemisinin yarubaşı- .. 1d •• •• f Ankara, 10 (Telefonla) _ Emniyet 
İle ~Uşınuş~W:· Japon konsoloshanesı 00 0 urmuş er Umum MUdilrltiğü yeni teşkilat kanu-
"a'·ı· ::,nıo amıral gemisine de isabet ·· ta ·nı · 

il uun Santander 10 'A. A.) - Havas nuna gore şu yı erı yapmıştır: 
'l"okyo anı10ıştır. Eski Ankara polis memuru Kamil 

teı..1. 1 . • (A. A.) _ Japon harp ajansı muhabirinden: . . Er G . t .. 
··• erı p Nasyonal;•tlerı·n v --tan. brık. den.•- zuruma, azıB:n epLen Ali Ankara-

lloL•-ı ' anton nehri boyunca asknf "' ,....., Dahil. 1 d 
ll'-<t aıı: bo zindeki kuvvetleri. Asturı sahılle.rın ya, ıye memur arın an Hamdi u-

~Gk Uf mbarctıman etm:ştir. Bıı·- fi . bo mum müdürlük ikinci şube muamelat 
t•~ ak 0emı·ı rd ı k dekı" bı"r cok askerı· hede erı mbar ~. e e e yangın ar çı mı~- m ı - a Harbiy s dıman et.:nişlerdir. Tayyareler, Gijon emur ugun • e mezunu a -
d .. Jaı>on don . J . üzerine beyannameler a~rak . halkı lahaddin, mülkiye mezunlarından Şev· 
Urısvato anması ıle tayyare erı teslim olmag~ a davet etmışlerdır. . ket, Namık, Muammer, Fahreddin, Zi-

lltişlerd· v limanını bombardıman et ) A ya Üçüncü Şube muamelat memur _ 
lı 'l'oıcy~r. 

10 
Salamanka 1 O (A. A 

1
- h s~- Juklarına, Dahiliye seferberlik şube! _ 

~·- ,..... .. 

B. Eden lıalyara ateş piisl.-iiren B. T,itııino/ 

SIVASTOPOL 
önünde 

Her yazıyı yeni bir zevk. ve al aka ile takip edeceğiniz ~tan l:ia,_ 
heyecan, entrika ve tarihin gizli hadiseleri ile dolu yeni tefrikamız 

Bugün başladi. 
ilk yazı 
Rus Çarının Türkiyeyc karşı beslediği siyaseti tebarüz ettırmeKte

dir. "Hasta., ve "ölü,, telakki edilen "Devleti Aliye,, için düşman mem 
lekettc entrikalar dönerken lstanbul acınacak bir halde idi. Bu meraklı 
ve ibret verici yazıyı da 

Yarın okuyacaksınız 

Sıvasfopol önünde 
Tefrikasında bu heyecanlı ve meraklı hadiseler arasında Türk nefe 

rinin harikulade kahramanlıkları m görecek ve yarattıklarına hayran 
olacaksınız. 

Kara Fatma 
Bu isim, Sivastopolda harp ed en kahraman bir Türk kadınıdır. Si

vastopo) destanından bir par par ça: 
Bet altı gün sonra geldi F atmai gazı 
Nisalarkahrama nr serefrazı ·'l<>ekova' .. ~A. A.) - Ja~onyaru~ ria cephesinden bur~y~ ge f~ y=n~J Sonu Sn. 6 su. 4 

~b bUyuk elçisi, Tumen nehrı lere göre, y934 teşrınıevve ıs 
fıtıc1a11 ;:.ın açıkJannda Sovyetler tara da rol oynamış ol~lardan Ber~assu ı-nımııım111111uıı•11111H- nuıınnınımmnıı 
tellıileri ~~ad~e~ olunan Japon balıkçı no Tomasm idaresınde anartıstler,/{aıadeniz mektup/Bil 

Japo •. ~ ısesıni protesto etmişfr. Asturiada idareyi ele almışlar ~e bul . • . 
rııur "e 11 bUyijk elçisi aynı zamanda kö- rasrnm istiklalini ilan etmişlerdır. Ba.ş~uharrırımız Asım Usun on 

Beş altı yüz kişi ile geldi ol an 
Kamusu hep süvarii namdaran 
Onların namı var Türkmen ilind ee 
Kılıç belinde kargı kollarında .. 

l>oıı ille t>etroı maddelerinde çalışan Ja Anarşistlerin dün akşam .Sovyet bınncf mektubunu dördüncü 
l'ttı1 el& nıurıarın tevkü edilmiş olmala· konsolosunu öldür ümşolm bmb mb sayfada bulacaksınız 

Pl'oteato etmiştir. konsolosunu öldürmii~ "',J··'·'-··· ,.;.:.. • •wua a 
(Sonu Sa. 6 ü. 2) ]eniyor. 

Onlar çok kırdı düıman döktü kanda 
Şehit oldu karindaş kahramanın .... 

Beşinci sagıf ada okuyunuz 
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( Alman casusluğu etm~şf " bir f :;_ 25 milletin iştirak et.fiği k~~feran· 
ilngiliz zab!tinin ı ıra •ı sa Hasan Saka reıs vekıh oldu 
~ıtınııııı 111ınnıu11111ııııı11 ı11ııı11ııı1111ııııı111 ııı uıımıııuııııııııııııııııtınıı1111ıııııııııı 11ııımıı1111ıınn ı;; 

B. Fazll Ahmet münevverlerin işsizliği hakkında 'Almarl\rt lı<"sıılHntı '""~" lııf,· 
<'den İrı~iliz ::.tıbiıi \ormmı 
/loillif• - ..., tı•ı •rırı' i11 l 11g:li:. 
cc "TJrıi/, l~ksprc>s .. ~cı:ı•te in 
O<' inıi::ar ı•tmı·~r ha~larmı 
iı :raflmwc/1111 diirı lıiıirıc :.,; 

ni nnl:lı•tmi.,tih. 

Diinl•İİ maİ.alt'tl<' / tı"il:: :n 
biti, m<' lcğirıi ı ·e l:en<Iİ<:İni 
A / mml\ a lıeça/Jma ca"usl ıı~n 
~cı heden luılrti rulıi '') i ıın 

lcıımı~tı. 
lle11i4 lrıgi/i: ordımmrl• 

ihen Almatı l•mı nlos/uğuııa 

miiracaat edİJI imarı ·""' 
nr:ı lıi::.mct f'fmi:;hen. miira 
Cflat ına im l<ılc a mad ı"1 ıırırıı 
g(jriincP, lngili: :abiti Ste 
1 cırt bir m~:.urıiy~t dPl'rt':ıindr 
l:all.-ıp Bcrlirw gitmi~tir. 

A~a~ıyrı naklattiğimi: il.inci 
11uılmlc. Rcrlirıdc harbiye 
rıc:areti ile na ıl tema Pttğirıi 
anlatıvor. dmıam ediyoru::. 

Beri ine ı;ilİcrken başımdan hiçlıir 
fe) geı;:rnedi. akin 'e lıadiııeııiz bir 
e) alıatten onra, küçiik bir otele in 

dim. 
Bn otel, imdi (Kielcr - Hof) 

adını laı;•} or. 
Yapncağıııı lıiiıiin i,.lcri, aı;ıktan 

a1:ıga yapmağa karar 'enni~tim. Ne 
) aptığnna 'e ) aptık larııııuı hilalıare 
ne gibi neticeler doğuracağına ehem 
mi yet 'errniyordurn. 

Oıel clı•fterinc Joğnıdan doğruya 
keneli i~mirni kay,lettirdirn. Orduya 
men up oldu;unm ) azdırclım. Böyle 
lik1e iizcrirıcle faaliyete geçer.eğime 
alıne lınzırlaıırnıı:: h11hın11) ordu. 

Berlimlc hiç kim~~~ i tanrıııayor 

<hım . ) alnız Olga lzrocl iı::irnli hir 
yahudi kızına ta' iye edilmi~tim. Be 
ni ona tav i) e eden Londrada tanı§ 
mı§ olduğum lıir İngiliz kızıydı. 

Olga ile arkadaşlığım esnasında, 
zamanımın hü)Uk hir kı mını Ber1i 
ni gezrneğe Jıa rettim. Almanca konue 
ma ını bilmediğim için OJga hana kla 
'uzluk <.'eli yordu. Bu 'aziyet, Olganm 
arkada:.;lığından bıktıi;ım zaman a ka 
dar de' anı etti. 

Fakat Olganın delaletile, l\lütead 
dit diğer kim elerlc tanışmıştım. On 
ların 'a ıtasiledir ki, Alman hayatının 
claha St'rbe t taraflarını gönnek im 
kanını huldum. 

Duydıığmıı nliık"a clola) '"ile lıirçok 
garip ) erleri gf"ıdiın. Çiinkii hen. hu 
lıa) atta rnürnkiiıı olan her eyi gör 
nwk ) n:.arnak i tcrinı. 

~~ ııı zamaııcla bir alman film ak 
tiri il<.'. hirçok eğlence )erlerine git 
tim. Bu kadın gayet C\imli 'c alınan 
lnrc,ı pf'k tnkclir edilen tipte bir san 
"ınılı. BPn <lf'. uzun hnyuınla, çok l'ık 
;i) İnf'n hir tip olarak göriinıliiğiiın 
cilıetJe lıcr ikimiz nereye gitsek dik 
kati <·e1hcdiyordnk. 

Bir kere lıir lal'ar lokanta ıncla 
kc> fiııı pek ) eriııd<.' idi. Çigan müzi 
~iııc, lıir rap odİ) i tı"•krar ~tınclerini 
fÜ j lf'dim. 'Meınrıurıİ) elit> ı;alılrl:ır. 
ı; ı.tiği ımnaıı, nıiizi,.., 1'11 lı·rin ne i~tc 
J.iklerini gar on 'a ıta ile orılmn. 

::,aılece kahve iôyorl arılı. 
Fakat kapıdan .dıı:arıya çıkarken. 

lıütiin han do R) ağa kalkıp. , ohrrnıırı 
iki )tınma iki kar ılık]ı .. ,r~ olarak 
tlizilmczler mi? 

Ben şa~ırııır lıir 'azİ) t'ltr. fakat 
~ıer çalgıcı)? C\ imJi lıirf'r giiliirıı e) iş 
ıhzal f'trney ı unutını) arak ' e hir "an 
<1an. ·arı~m ) ıldm ı•lindcn !;eke.rck 
sn ıştrm. 

Sonradan hir arkada~ iiylecfi, lıan 
do. o sırada lıerıdt•rı lıclki df' 'iiz mark 
kadar hir halı~ı) ımııt <>di) ornın~ ... 
Tam zamanında 'e i alwt le ım ı mııı 

v ~ ~ 

oJdııgunıu nnlad ıın. 

nu aktiri le Berliııi flola.,mak hı 
lıaf hir e) di. ÇiirıkU nereye git,.ek, 
onun fotoğrafının a--ılr olduğunu ı;ö 
riiyorrlnk. 

Ihı film ) ıldızile. hen ] 9'.?9 ene in 
ffe mektup1n~mı:.tmı. 

Bir gece, mektep nrkarla~larrnulan 
hirile, hir inema) a ı;itmi tik. Gü te 
ri1en, b ir alman filmi 'e O) na) an yıl 
dız, ınuhte§em 'e muazzam bir alman 

Türk noktai nazarını izah etti 

Almanlara casıl$1u1; etmiş olan lııgiliz 
Zabiti Baillie Stcwort 

kndırıı idi, nrkaılal\1111, lıu kaılma 
lıa) ılılı. lll'ıı ılc hn kadının imzalı hir 
fotoğraf mı elci<.' e<ler~ğiınc <lair onun 
la balı e giri~tirn 'e fırııat ka~ hetnıe 
rlen h~mcn bir mektup yazarak alman 
arti · tine. Alınanyaya kar~ı olan ılu) 

gularmulan lıararet l e lıalı~ettim. 
Mektnlnıımlu tliyorıluın ki: ' 'Gele 

cek harpte siperlerde iz alıııanlarla 
) anyana. lıarlıecleı·e~iıııizi nnıarnn. 
O ılefn in~aallalı do l cle~il , uıiittefik 
olunız.,, 

Bnna ce\ ap olnrak. arli t kızclan 
ga) et giizel hir mektup 'e lıir kac; 
tane tle imzalı foto~raf aldım. 

Almanyaya adım atar atmaz, keo 
dimi imha etmekten lıafka hir~ey 
olrnıyan plı1nı11Hla, <lalın ileri gitmek 
yoll arını aramağa lıa..Jndım. 

AJınanya, Avnıpanın orta rnda 
müdafaa ız bir lıal cle)di. Keneli ini. 
an l'ak. etraf mı kuşatan ,Je,·letlerin 
metocllarını taklit etmek sureti1e ye 
niclP.n k un etle{\(lir~hildi. Dahili me 
tocllar, yalnız ca u hık tarikile öğr~ 
nilehilirdi. 
Bulunduğum otelde, Berlin hak 

kmdaki maliımatm toğunu otel mü11 
talıdim1erinden iiğreniyordum. E,,,ki 
bir asker olan kapıcı, nıiikemmel in 
gil izce konu~uyordu. Bir giin kendi 
sine lıarhiye nezaretinin nerede oldu 
ğunu sonlum, öy lecli. 

füteakıhen, A lman a keri makam 
larile mulıahercmı ga)ct lıa~it o1 
muştur. 

Den, n e yupı ığıııır takclire rııalıal 

kalmadan c·11~1111hığa atıldım. 
Alman makamlarının hana c•lıf'ııı 

ınİ)el \'ermeleri garip görüıwhilir. 
Fakat her ~olu ara .. tırımıları \C lıir 
şey çıkurrnnğa ~alı~ıııaları. o yollar 

dan hir ,.ey çıkacak '") a çıkrnıyacak 
ta ol a. onların qızirelcri,lir. Belki 
ıl~ ~nim, tirııarlıaıli') ı• k:ıpalı lal'ak 
hır deli olup olmad1;11111 da merak . " etnn:lerıl i r. 

Terırnı;ırııı, lıi~lıir 'a ıtn)a 
(·aat etmı~ısizin doğru<ları 
yaptım. Alrııan ıniiflafaa ııı·zan•Iİnı· 
telefon ettim ' r. ingilizct• hilen l ıiri 
ile komı~nı:ık İ'<lt·d i~iıııi ~ii' lediııı. 

'T 1 rı • e efonda hir kaılrn c. i rcrnp 'erdi, 

Fakat a lmanca nrı l arnaıl ,;-;11111 tekrar o 
rılf'rf'k irı1?ilizre hi l ı·n lı ;ri .. ilc· konu~ 
ınak İ lPrııı>kte "'rar rlliııı. ~ilıa\ et 
hiri gel<li. lık i" olarak. onun aliika,ı 
m f'l'Jl ıcclf'c:ck lıir ~<'~ } a p nıak 
) ordııııı. 

'f elt•fona gelen adanı onlu: 

- \• i,.,tiyor 1111 117. ? 

Paris hususi muhabirimizden: 
Parlamentolar birliğinin 33üncü kon 

foransı eylülün birinde Pariı.te açılm:~ 

ve müzakerelerine başlamıştır. 
Bu konferansa 25 millet parlamcno 

una mensup dört yü~den fazla dele~e 
ı t irak etmektedir. Konferans Lüks'!n 
burg sarayında Fransız ayan reisinin n~ıt 
ku ile açıldıktan s6nra eski Fransız m::ı 

arif nazırı B. Maryo Rostanı rcisı:~" 

ve muhtelif delegasyon şef!erini ve '>u 

meyanda Türk delegasyon şefi Trabzon! 
mebusu Ilasan Sakayı da reis vekillikle 
rine seçmiştir. J 

Hasan Sakanın reisliği altında mebu5 
Mustafa Şeref Özkan, İrfan Ferid Alp 
aya, Esma Nayman, Zeki Mesud A!saa, 
Fazıl Ahmet Aykaçdan mürekkep obn 
Türk delegasyonu konferans mcsaia:nc 
faal bir surette iştirak etmekte ve ruznal 
medeki muhtelif meseleler hakkında p:ır 
lamentolar birliği Türk grubunun müta 
lealarıru izah etmektedirler. 

Ruznamede ilk ve en mühim madda o 
!arak birlik umumi katibinin dünyaııın 
siyasi ve iktisadi vaziyetine aid raporu 
nun münakaşası vardı. 

Bu raporda Türkiyenin son bir s~ne 
içinde gerek bogazlar meselesine aic! 
Montrö mukavelesiyle ve gerek' Hatay 
:stiklaline müteallik u.::laşmalariyle elde 
ettiği siyasi zaferler ve bu vaziyetleri':'! 
elde edilmesi hususunda takip edilm~ş 
olan dürüst ve sulhperver usuller teba 
rüz ettirilmı~tir. 

Delegasyonumuzun şefi Hasan S1'•il 
raporun münakaşasına iştirak etmiş ve 
söz sırası kendisine gelince, konferans :e 
isi, onu parlamentolar birliği tarihinde 
hususi bir mevkii olan ve 1ştirak edrn 

terin hiç bir vakit unutamiyacaklarr f s 
tanbul konferarwnrn reisi diye takc!im 
etmiştir. 

Şi.dletli alkışlar arasında kürsüye ;ı 

Hasan Saka, beynelmilel siyasi ve ikti 
kan Hasan Saka, beynelmilel siyasi ve 
iktisadi vaziyet hakkında noktai "aza 

rımızı hüla~a ettikten sonra Atatürk Tür 
kiyesinin sulh ve cemiyeti akvam idea 
tine bağlrlığmı ve bu ideal uğrundak: 

hizmetlerini iyice tebarüz ettirmiş ve 
müıterek emniyetin tcaiai yolunda t;e 
rek balkan antantı ve gerek geçenler 2e 
imzalanan Saadabad palrtı dolayısiyl~ -'Y 
nadığı büyük rolü anlatmştır. 

Hasan Saka bir taraftan umumi kjti 
be, Türkiye hakkındaki •Özlerinden diğt'r 
taraftan Fransız gurubuna ve Fransız 

hükiımetine gösterilen misafirperverl ık 

ten dolayı tefekkür etmiş ve Türkiye- ile 

Fransa arasındaki dostluk ve kUltür ra 
bıtalarına ipret eyliyerek alkışlar için 
de &özünü bitirmiştir. 

Konferansın mesaisini. dahili işleri- f 
ni ve birliğin bütçesi ile müstakbel fa. 
aliyeti programını tanzim eden Kon· 
s eyde Türk grubunu Mustafa Şeref 

Özkan ile Zeki Mesud Alsan temsil et· 
mişlerdir. 

Umumi raporun münakaşasından 

sonra ru1J1nmenin diğer maddelcr:nc 
gcçilmişt r . Mıtakavi iktisadi paktlar, 
iptidai nıaddclerin tedariki, münevver
lerin işsizliği, mebusan ve ayan azala
rının ne gıbı işler ile meşgul olup ol
ınıyacnkları mcselelcı "<. ll'. Miinevver • 
lcrın işsizliği mesclesınde delegemiz 
Fazıl Ahmed Aykaç Türk noktainaza. 
rmı 11.ah etmış ve konferansça tasvibe 
mazhar olmuştur. Diğer maddeler hak
kındakı müzakereler devam etmekte
dir. 

Pazar günü Versayda Fanı ız r<.isi
cumhurunun rıyasetı altında bir içti
ma yapılmıştır. Bu içtimadan sonra re
isicumhur delegasyon şeflerini ve bu 
araıla Hasan Sakayı kabul ederek gö
rüşmüştür. Konferans esnasında Ro
manya mcelısi mebusanı ile meclisi 
ayan reisleri küçük itilaf ve Balkan 
Antantı delegelerine sergideki Ro • 
manya pavyonunun lokantasında bir 
öğle 1.iyafeti Vt!rmiı;lcrdir. Bu ziyafet 
ç~ıl: samimi ve ncş"cli olmuş, delegas
yon ıeisleri nutuklar söyliyerck her 
iki antantın sulha hizmetlerini tcba • 
rüz ettirmi.,lerdir. Türk delegasyonu 
reisi Hasan Saka'nın nutku çok alkış
lanmış ve Türk milleti ıle onun ulu 
Önderi Atatürk h.ı.kkında yüksek te· 
zahürlcr gösterilmesine vesile tcşkiJ 
etmiştir. 

YUNANLI GÜREŞÇiLER 
İzmir, 10 (Telefonla) - Yunanlı gı.! 

reşçiler yarın Atinadan gelecek ve buıa 
da merasimle karıılanacaklardır. 

T ÜRKiY E YE LKEN 
BIRINCILKLERI 

İzmir, 10 (Telefonla) - Türkiye y el 
ken birinciliklerine ba~landı. Oç gün c" c 
vam edecektir. Bugün Burhan (ht.m 
bul) birinci, Hakkı (lzmir) ikinci, Şe 

ref "İstanbul'' üçüncü gelmi§lerdir. 

FUARIGEZENLER 

İzmirlO (Telefonla) - Dün fuarı 
59419 kişi ziyaret etmiştir. Yirmi giintie 
426207 kişi gezmiştir. 

NAZiLLi KOMBiNESi ÇALIŞMAC.\ 
BAŞLADI 

İzmir, 10 (1'elefonla) - N2.ı:lli !:om 
bincsi dün çalrşmağa ba~lamış ve ilk haı 
madan bir top oradan geçen tayyarcmit 
le buraya getirilmiıtir. Bu basma fuarda 
teşhir edilecektir. 

Bir taraftan fişek 
vızıltıları devanı 

ederken 

Japon radyoaunda 

Kurbağalar şar
kı söyliyecekter 

Bi.itün radyo meraklıları 16 eylül" 
aabırıızhkla bekliyorlar 1 •• 

O gi.in ne olacak? Avrupanın b~ 
viik bir şehriade büyük bir sanatk81 

konser mi verecek? Yoksa meŞh\11 
bir musiki eseri ıni çalınacak? . 

Dinleyeceğiniz parça meşhur ~ır 
musiki eseri değilse bile tuhaflığı 1~ 
barile her feyİ gölgede bırakacak bi' 
eydir. 
Japonyanın kurbağaları size şat· 

kılar dinletecekler : 
Hakikaten, Japonyanm kurbağa.; 

lan pek meşhurdur. Bu eararenS1 
memleketin her tarafını kaplaY"" 
sulardan başka, yanar dağların ~ 
bıraktığı kara parçalarını da gölle!· 
nehirler kaplar. Bir çok Japon tıtbl0 
larında gorülür : Şemsiyeli Japon ki 
dınları yarım daire şeklindeki köprı'' 
lerden geçerler. 

Bu köprülerin altındaki sular yal· 
nız yeşillikleri ile değil, garip mu~ 
lcri ile de mehtaplı gecelerde aflk~ 
çeker. Be yeşil su1ann musikisini ter 
kil eden şey kurbaialann viyak~ 
landır. 

Fakat, Japonyadaki kurbağaı.ıf' 
son derece garip ve ahenkli bir ,e' 
kilde bağırdıklarını söylerler. Hİ 
Sangomi ismindeki nehrin kurba~ 
n, hep bir arada, öyle gar!p ve g~ 
bir konser verirlermiş ki bunu dlP";' 

meğe dünyanın her tarafından 

yahlar gelirmiş . . 

İşte, 16 eylül günü radyo lie biJ • 
tün dıinyaya dinletilecek olan koli' 
sen bu ndıirdeki me§hur musikitiıı!Jl' 
kurbaıiaların konseridir ... 

16 eylül pcr~embe günüı bir tsfl: 
dala koyulan verici radyo aleti )<ıJf 
baları iirkutınedt-n, onltmn t<t y11T11 • 

başına ka far gidecekı oradan on laJ'ltl 
şarkıları makineye alınarak T ok>'0 

radyo istnwonuna naklolunacak: bll 
radan da dünyanın her tarafına 11~ 
redilecek .. . 

..ı..J-ı 
Fakat. Avrupa ve . merik~DP 

ı adyo ve musiki meraklılannrn 1!'3 ' 

ki neleri Tokyoyu alacak kadar k0 "' 

vetli değilse, bu konserden rne1hrt1ftl 
kalmamnları Hn, bir gok Alr•tt.,· lt1 

·ı· A .k d . ,ftırı gı ız ve men an ra yo ıstas_rD• 

bu harikuladt- konseri ( ! ) T okvodııfl 
naklen alacaklar ve ne§redecckler • 
dir ... 

Japon !laati Avrupa ve Aoıerik~ 
saatlerinden farklı olduğu için, k011 

. ·ı ··A ,..,.,e 
serın ne ~aman verı ecegı ,•ru..- lı 

Amerika radyoları tarafından garP 

dinleyicileı e ayrıca bildirilcce1<tir. rt 
Kcrbağa ko:tseri dinlemeğe heı 

-
1·ml _____________________ ____.,_ 

SarayburnundB 
hafriyat .. 

Cok. rlıcımni,·et l i rııaliırııat \Prel 
''"~lı~~i ' ". h iri,.,ilc giirii~ınck i~tı·ıliği .• Er~u~n:ıda on bin .~ira sarfed iler ek meydana getir ilmeai kararlaştırılan 
nıı o~ lrıl ıııı . rn 1llı ab!d~ ıçın açılan musabaka di.in bitirilmi~tir. Yalnız T ürk heyk eltrat· 

Tiirk Tarih Kurumu f stanbol fil; 
zeleri umum müdürü Aziz Og3~ • 
ba~kanlı<Yında ve Türk Tarih l(or.,-0 
mun un Trakya 1.:.' :yatı direktOel• 
arkeolos:: doktor Arif Miifid Mal'l9bır 
in teknik direktörlüğü altında Sıt • 
hafriyat heyeti teşekkül eder~~ ·.,dı 
. ..,v-,,1 ..... unda Topkapı müzesı ıçı 

Tı• l t>foııcl:ıki ıu lam, lıf'ni i~ı in up la~mı.~ '.~tırak ett~ği müsabakada birin ciliği Ali Had in in maketi, ikinciliği de 
elıııt>.ğe a' 11~1 1 . fakat hen. si)) li) ı•c·p Zuhtunıın maketı kazanmı§tır. 
ğiın ı>eylP.rİn te lrfonla aç ı~a ' urııla Netice umumi müfettişliğe bildirilmiştir. Birin ciye 1000 ikinciye 500 
cak §eylı·r o l ııııulığrııı aıılallırn. 1 lira verilecektir. 

- Aneak lı iri ile huhı:ı;ur aııı Resmimizcie jüri heyti ile birinciliği kazanan m aketi görüyorsunuz. 
oıın üyliyehiliriın. dediııı. '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Telefonla konu:ı;tıığum aclanı çok 
zeki idi. Benimle şalı en huhı;:ıu·ağı 
nı temin etti. 'ereden telefon etti"i o 
rni onlu. Untcr ılen Lin<len'<le lıir 
telefon kö kiinclcn konu~ttığunıu 
~övlcdirrı. j 

- Brandenbu rger Tor~daki revak 

laruı altırıda lm l u:.alıın, ıledi. 

Sonra kcnıli in in fİİ) le hir tarifi n i 
yaptı. 

- Bı-- ıı , mmn boylu ' e esmerim. 
Ba{; giizliiktcr takacağım. Sol elimde 
bir gazel~ hulunncak. 

Telefon ettiğim yere ) akın olan 

Branderhurger me' kiine doğru } ürü 
d üm . 

Garip hir . ıra hıldieetlen ~onra 

ı·a:ı 11 hık rne )eğime haşlıyorum. 

(l'AR/~1 : Baillic ıevart alman 
r.a.~usilc nasıl har~ıla§tığın ı an latacaJ.). 

bir l-ıafrivata başlam11tır. I 
Divanı muhasebB 

kanunn ·v1t1' 
Ankara 101'Telefonla) -· D~P'" 

muhasebat teşkilatı için haZJI' file'• 
kanununun projeaini hükumet 
lis açılınca ıevkeclecektir, 
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Gecen ıl "S 
\'azan: s. Gezg• n HABERLERi yıldönümü 

t: rnniüet'! ırrı,.yı t m bug~n 
l!eçti, Onuk. Aradan koca bir sc:-e 
l'azd k un çalıştı 7 1 masalarda 
a;>ak ı ' onun dolaştığı ofolarda 
der;· sc:s'erim!zi dinledik Etrafta' 

«> 1fmış h · b' 

()rt:ı t • '( 1 rİS<tİ< f n 

cnun .. 1 ıç ır şey yok y dmz 
den 1u er YÜ7.ünc!cn, tatlı sesin· llıahrud ç:ık gönullJ duru"'und:m Eiııdrouu,. ıkınci los-

,., ın~z. ~ rıudünıceldi 
nıın 1 

• • I<'.rn örn i diye tam-ken :rı lbıle, ış p.tccini doldurur· Ortn tedı ..... 1 -dr .. su ctrafmdo 
l'liki.inı~ı d r. O, c.:.zetenih en e.ğır Y pılan clelisnıe'.cr al:ıkaclarlara teb-

cle b' ll omuzlarında taşıdığı hal- !iğ edilmektedir. 
J ' ır k rr --i'{ J • ·;n re'en eni listPye N()re: 
'atdı d o sun. tc .. ıni çı • ı:. .,, J gı uyulma d T Bll"sa kız b~rctn•en okulu rulıiYCll 

.. e y z .ı. cvazuu gü· Ilı h"cu •tatlı bir ş Y yaµmak ona • ' ~:·,.,. i'~r,.tm,.ni Ar.. Cibali 

Kültür kongesinde 
Kongereye iştirak eden Sadrettin 

Celal döndü 
Cencvredc toplanan ;;p:~.;.;.~-""· 

kultiır kongresi} le 

Pariste toplanan ilk 

tedrisat ve halk •er 

biyesi beynelmilel 
kongrelerine Türki 

ye .ıamıııa Ünive;si 
ıe pedagı ji profeso 

riı B. Sadreddin Cc 
''V s u. Rum orta okulu Ti"rkı;e ö~retmenli 

lar AKIT" d" "KURUN'' d l ğine. lzınir KArş:yaka orta okulu re 
dr?~nü en •• ~~ d!diıımcdcn n: {~1 ·im öğretmeni Rıza lstanbul Cağaloğ ıaı iştirak ctmistİ. 
d':! b nun olumcnJn yılclönüm.. _ lıı orta okulu resim öğretmenliğine. Kongre on beş gün 

Ç 
Unu kendi J d' d un Edime kız öğretmen okulu taril den fazla sürmüş ve• 

tinku . .cen ıme sor um.... . değiJd: on~a ıstıd:\~ kuıtla 
1 

e'ksikl w .. coğratya iiğrctmeni Nadide C.ağaloğ bay Sadıcddin :·ı.. 
ıı~el 1 :w.E~e~ t~zgahına yac::amak ~l!m evvel ıapas~gla:rdr. Gul~r hı orta okulu tarih coğrafya öğret • lal şehıimizc :!on 
~· ... e •::.ı, ıht y ç gibi ;ki dord yüzü terli alnı ve yorgunluk bıJ · menliğine, Kayseri lisesi riyaziye öğ müştür. 
ıgı Cİrrneseydi. belkı' d -t ~h.c mez ~özleriyle hepimizi uğurla - retl!"eni Cafer İst~nbul kız öğretrren Cenevre kültür ko·ı 

"" J ' ~ ını arı e ~ ı · l d J k I · · .. w J'ğ' 1 "'a ed k . mış ve kağıt yıgın arıy e o u o u u rıya71ye ogretmen ı ıne. z • gresinde mem:e 
JtuYaca~~e Fbır şey yaratacak, do· masası önünde tek başına kalmış· mit ortn okulu reaim öğretmeni Hay kctimizde son seneler zarfında yapılan rini gösteren Türk sergisi açılmı tır. 
Renç J ı. w aknt gazetecilik, bu h .. f ake.t §a~m:ık neye yarar? Acı riye Taksim orta okulu resim öğret terbiyevi yenilıklcrden ve bur.Jann objck Sergide okullarımızda okunulan tiırlü 
tayara{lay~.al gı, .damla damla har - gerçek 9aşkınlıgwımız üstünden a - menliğine, Bi~a orta okulu fen bilgi derslere aıt talebe i!lleri göstcrilmi•t r. • •u cett B.. ük' b 

1 
')' T tif olarak tahsil vcximi etrafında izalıat :s .1 

tllğJ,.y '" d 1• uy ir hızla gvır bir silindir gibi geçmişti. si, biyoloji <>ğretıneni Hıfzı aksim l'ı'' ~ ama ı. Köpür .J' "S .. d t k l b' I .. .. w 1. ~· verilmiştir. Sergi digcr memleketlerin terbiye murah 
nın e k cmeaı. ır - Bugün ondan yureklerde ost rır a o ·u u ıyo oJı ogtctmcn ıgıne, hasları tarafından alaka ile karşılanmr 

t\ıın. Zav.nfı° kbu kbayıbma acıyo· sevgileri ve bir tek henüz yerine Konya orta okulu fen bilgisi öğret • Kongre sonunda bir de talebe cs:rle tır. 
&liten a ıcı sa ahlara kadar konmayan meza,. taşı kaldı. Yuka neni Liitfi 1-!ayclarprşa lisesi tabiiye ----------------------

~Uği.i ça~ışmalarmdan sonra, dön- nda söylediğim istidat tarafı ol· ö<:rretn•Pnl'.Tine, Konva kız öğretmen Akdenı·zdekı• ., f, ...ııılııı..~55:S5:E İfülir cvınde eserleriı.in üstüne masaydı belki onun yalnız genç- okulu fi>;k kimya öğ>-etmeni Mih • ., - :; 
bit k, onlara gönlündeki ateşten liğine ~cırnakla kalacaktık. Fa- riinnisa ÜskiiC:nr orta okulu biyoloji kazalar ,,. && & L & & 
~.A ıvılcım v ~ I . . ı· w• d öwre·m,.!lliRine tayin c-Jilmi !erdir. 
••ıt d' ermene ça ışırmış.. kat bugün o verımsız ıgın e ya· C k n h d I . ~tke ı~orum; ~ünkü_Sırrı, tevazuu sini tutuyoruz. Eğer ruh, vücudden . ul•arda :•"'" v. zryeti . r'lll il •• Ol sa.fil'! a es11 • 

• fııtanbul Mıuırft mUdUrlOğünUn bulun_ 
duğll ld naflıı ıı zar U blnnaı p k ha p 
bir hal l'}liştlr. Bunun için bina lı bir 
geklld tamir edil c ktlr. 

\'ıı .. dklık, çekıngenlik derecesı' b b k .. takil bir varlıksa ili, okullann yem ders yııı sın•f \az..ı 1 /eı no~teımege haf.:/adı 
• ırrn E ne am a§ a, mus , v ti · k··ı .. d' k .. 1 .. w.. { d · •'7 v ~ak Pekıştık. se.rJ.erini saklar, an- korkarım 

0 
bu vakıtsız sönüte biz· te eb:ı ·t~. 1tur ~ ıreb·t~r ug~ı .larn!\ıln an/ Son zamanlarda Akdenizde vukua gc 

t. . ya ın bırımç dost •. Z il S es ıt ~cıı mr· e -ş a'1n' s ır h ınnn J b" . k d . k ı d" "tır f;k· d una gos· den çok yanıyordur. ava ı ırrr t el' . , .. k ld k f en uyu enız aza arı uilya para bor 
tıfti~ .. dır anıtırdı. Hayatı gibi ya orada da rahat yok demek. e I m :re gore h~r b u I a a:_ smı salarında olduğu gibi sehrimır para lxır 
hiltırtu e gösterissiz, gürültüsüz, ~~t' :~;,.,, .ve ka- tP!e e a ınac-..agı tes sasrnda da büyük degiş:klikler yapma 
titerksız oldu. Birgün matbaaya iTiZAR 

1 O ~ nıı: olacaktır. _ ga sebcb olmuştur. Ve evvelki borsa mua 
en: Musiki münakaşası tarafında dün 2re -ran mu vJnHğl melelcrinde görillcn hareket dün bir.ı:: 

ti~ lia~erin VC.!"mı bizim Sırrıcık bu siitunda çıkan yazıya Hakkı Siiha . im.iham bit'I daha kuvvetlenmiştir. 
crdı ı G b' 1 lk . O . . d 1 P . b k il H • 1· ' dedile • ezgin imzası ır yan ış neticesı n.ı.~ersı!e e y :nlma~w·.a ~ nn. orlp ~rıs . ~rsa~rnı . o a~an. u.~ı ur.-
~ r. Hep şaşmıştık. Bir ak- o.larak konmamıştır; öziir dileriz. okul ogretmen muavinlı~ı ımtılıanı trıhvıllcrı u1crınc bıraz dl ş lrluk ol'TI•ış 

(

• . bit~işti.r. ~lınnn n~ticelere g~r~ rİ· tur Buna sebc~ Par ıe cvvell:i gun 25!.l 
n ' . d J yaz,ye ımtıhanına p.ır,.n ı ı ! rnıd,.r frank olan, Um Turkkrın, ilun 250 f an 

• M murlar \ z biti r ıı:ın bUtOn \ kru t 
ı r Anknrnda binalar yaptırmak Oz re t t.. 

kfkat yapmaktadırlar. 
• :M il.) VckUI Fuad A r lı lıl l ve 

crkAnll bir toplantı )aparnk vokAJ t mu. 
t nlllk 1 ı r hakkında görU§JllU tur. 

• Kard ~Mı ırrn kralı Faruk kOçUk ~a ta 
k ndl ıne süt nln ilk yapan J<avnlnlr A) 
~ c kocaall ıuzrnı sarayı kralld lk m t t. 
mck Uzl'.'ro MıBJm aldırmıştır. A)lla ~ ı 

batkı cv~cıı ı gtln M rra hıırck t etmi Ur 
• Yeni O kUdar v h vali trıım\ ,>ları 

n OdUrlUğün ta;> in d 1 n ki D \let D r 
Yollama Umum MUdUrO İbrahim k n J 

1 
1 ver~ J ( e (~ (J e \T<l 1 n c ( J e il r ll ( 's e J e ~niı:·z ~ir ki"i mı~vrf:ak olmuş tabi ga c!iic.tug.ı l aberidir. ~u?dJ .. ba ka .

1

rı 
ıyc ımtıhanmda lııç kımse kazanma- ların kı} met de yuksclJıgı rtrafmda d ... n 

t 
• h d rr• .. •·r. borsada b.r habeı dolaşınışuı 

a 
ı:n başl:ımı tır. n vermeyen o• Yaban.::ı ve az:l'clarda Bu.yükseklik dcv.am. cttıı:;i tak~irdc, • Sinemaıann yan kapılan otomatik btr 

Yabancı \'e a ... ohıllarıı11n orte Amerıka ve Fransa ılc ış yapan mucsse t:cklld açılrr ~e k panır bir hal konula k. 

t 1 
• • • k•sımlımna ai t öğretmen kadrosu tas seler sarsılacaktır. tır. 

Ç 
en e r 1 n va z 1yef1 dik edilm,.k iiezcr"' diin dkşaın Anka Dün b·rinci tertip Türk borcu tahvil • Ku\•arshan l:!akır ocaklnnnda sat bakır 

raya p,cinderilmiş:ir. lcri 13.95 den, ikinci tertip Türk borcu e:!de cdilml'ğ lıaolanmıotır. 
~ ll,k . tahvill<ri 13.45 d<n satdm•ıhr. M<rk" • Emln6nll llo ŞIJll anwndA l~ly<n b ıon 
;tıtôı~run bır akşam gezetesindc sa / rın tercumcleriylc mcşğuJ bulunduklar bankasr hiss~ senetleri 91.25, Erğani t.ıh tramva)lar bund n sonra ŞIJll garaj! nüne 

1
lt Uken beyanatına ragwmcn Üniv'"r nı ilave de Jazımdır. Samalyada mehtap a 'eml vi!leri 95 dC'n muamele go"rmu"!ltu .. r. Ana kadar set r yapac.:ıkbr. "- cJ ' H. · f ~ :s • Emniyet umum mOdUrU ŞOkrOnOn ~arı 

''<lljl!Q oçeqtlerin imtihanı bır mesele Digcr tar<ıftan haber aldığımıza göre ıımıyeıet al aınatya n<lhivesi dolu Dcmiryolu tahvilleri de 41.15 den vckllllği esn mda t mlzlfk işleri am ıesının 
h c devam ctm kt d' . .ta.rafın. dan 18 evlül cumartesi rre

0

cesı' ı · ·· - D · b h ·11 ı "0 ı k ı t B ~ <:.\>"elce c w e ı~. tezlerıni tcşrinicvvclc kad~r teslim et J c ~ua~c c. go~muştur. un u ta ;ı ~ı maa an • raya çı arı mı§ ı ı dı) 

b

.adtos de yazrldıgı gıbi Üniversite m'ycn doçentler " teşrinievvel maaşları ıçı.n .bır mf'htap eğlencesi tertip edil- uzcrıne hıç bır muamele olmamış, bır 1n §imdi bunu eski halin indirme ı dOştlnm k. 
it Unda bug" mıştır· ·ı· ı· 629 k b. d'l . . tcdlr. 

tc kısmı . un. mevc~t doçentle.rir. n.ı ala~ıy~cakları etrafrnc!a yapılan neş gı ız ırasına. ~ruş t:~ ıt. e ı m!'tır. 
1

_ baa,., do' Ünıv.ers.ıte talımatnamesır.~ nvat tizcrınc doçcntl~r .,akanlı g-a mü O gece Darütt • .lim musiki heyeti ta Bu suretle dun de bır fngılız !ırası bır J u • Mııllye \ kAlcU bir tamimi • )ar v '<l ·• J '"' f d 1 k J olarak orduya lltıhnk eden lhUynt suba) ıann 
i bcrab çe~t ımtihanmı vermiş olma',.: racaata karar vermişlerdir. rn m an a aturka şar ı ar çal ınacak, ruş daha noksanına satılmış bulunmak l'Ugilnc kadar olan aaıı ,azıto m ıannın 
llltilta er bır kısmı, henüz böyle bi:· Bayan Hamiyet şarkılar söyliyecek . tadır. t11mamen v rll c ğinl v eğer bu m aş rOL 
Aıa~Vermemişulunmaktadırlar. HirJnt~I müfettf~llkfe tir. Yatak,• vağonlar .-rketl be maaş! rından nzııa Ost tara!ınm Mllll 

;eı., .. n ~~•rfar ara.,nda yapı.ğnn" bh S p O r f Ş Jt• T f 8 undan başka orta oyunu oyn. • direk! llrU ,ehrlmlzde · todaraa ' kAI Uno ki " ' rJ bildir mı • 

cnıer bic ıcesmde, vaziyeti ydkından bı A k (T J 
11 

b narak, denizde yarışlar yaprlacnktır. Seı 111·8 Bagvda ~a kadar ur . 
....... b ıc Şunları söylediler: ~ ara, e efonla) - a er/lkUsat Veklle'I mu .. uj • lu o 1 ~ya ile Tilrl 1) arasında C\\ 1 

<le o .... 
0
scntJcr 1 aöustos 1934 tarihin aldıgıma göre, birinci umumi mü- s.eşarı uzatılacak mı? yapılmı§ olan bir anlaşma In\Jclbln Ttlr 

r... ·•ive · 
0 

f tf l'k · d'l'k ·ı k D' ge'dl tebaasının Yugoslavyada bırakmı~ olduğu 

b-·~rı bı'r .rsıte kadrosuna alındıkları Zcl e ış ı ~ım ı ı ı k olara ıyar· • Beynelmilel yataklı vagonlar şirkerı b k · M B' cmlAk Yugoslav,>& hOkOmeUncc aııtm alın. 
~'. ••re~;"tihan talimatnam<Slnden hiç e ır, arılin, Muı, Bitliı viliyet· ır rnUddeıtcr.'.>erl Alnıanyada bu g<n<I dlr<ktörü B. Sot §<hriml" g<lerrk m.,b. n" pamıann atAkodulara '"' ı ı ıı 

1 l'llatna habcrlerı yoktu. Ve böyle biı feri merkezlerinde birer ıpor ıa· lunan iktisad vekfıleti mi.isteşarı B. Ankaraya gitmiştir. \ azifodar olan koınJsyon aıa klılarıı p ra 

9 

J\nCok Q .de meV<ut deglldl. hası ya!'ılmuına karar vermiı .• •e Fon Der Porteıı ~_ı:n ~ehrinıize gele- Söyl<ndlğln< gör<. Irak hükUmeti, yr ><rlno ""'"' ''" k lmk4nlann• am lmnak 

l 

ay ı_.,d ıı:vcrsitcnin kuruluşundan bunu hır an önce kuvveden f nle rek Parapalas ' :e ne ınmiştir. taklı vagon servisinin Bagdada kadar tadır. 'il 1t., ar k 1 bb 1 · T • Esnaf c mlyeUeri mOmcmılllerf dOn ti. 

1 
l?]uş 

01 
sonra böyle bir lı.izufl hasrı ç.ı a~~a yo unda tefe üı e.re gı- ayyare Piyangosu bugUn uzatılmasının istemiştir. Şimdi Suriye le carct odasında bir toplııntı )apmı ıar \ 

tc ırı ltadilcak ki , talimatnam!:ye. doçent rışmıştır. Bu letebbüı, parh baş- çek llyor nU:ıayct bulan bu servisin diğer bir yol mUhfm karsl'lar ıttıhu etmişlerdir. Esnaf 

•b,. ro.}a d h'l kanlarının ıpor ı·ıler·ıne vakından T . l B d d b ~ ı b ıtn ı b t d"vl h "ren a ı olduklnrı seneden i ~ ayyare pıyar. .,osunun b . . k a ag a a ag anması ve u suret.c lircdi \eri ıı, r esna u zt kurulması 
a" uç ders s · · k' · ala"kal 1 'mlı' bı'r le 'd b ._, eşıncı e merkezler arasındakı' seyahat n k da bu k

0

"' rıar m ''lU\ınd dır 
'' Ver..... cnes nı mutca ıp ımhi anma arının verı • § 1 esi ugiin sar. on ikide A · · 

1 ısm:rı ... " • S!li. ·•ıeleri rn b · · h .. ·· l k d srı sıne t b" ı J a .. .. ·ı • K11~0k snnaUnr erbabı Cumhu ı t b 
" 'i Phe . cc urıyctı kondu. za uru ıayı ma ta ır. ma binasında çekilmegw e ba!ll k o o us e yapr m sının onune gcçı mesı .... r > .>-·•cı sız tar , ,. anaca • d.. .. ..1.. rammda Çar rkııpıdıı bir s rgl aı:ae klar. 

"": a ediierneırnaKtn~ım~nin bu fasJı m:ı Spot /ef:.ki/allnda be- tır. utunu uyormuş. dır. '<x z u tu b k 
1 

V Yataklı vagonlar şirketi genci direkti> 
'hırı elttörJc ber ~ . r ;ı an ıgmın dt>n muaf /im/et inden .Bu. k~idenin en biiyiik ikramiyesi rünün bu hususta Ankararun noktal ,11 • Jktl t' kAleU A\rupadıın yapıl it 
.. b den ger . a er hır k m:syonuıı tl'tt • • cllı hın lıradır. Bundan ba<11kn bı'r tal pll'r ihracatçıların e 'ab \ rııı m • 
" ~rnı t N' / :ı d dl' k :s zarını öğrcnmiye geldiği tahmin cdilm.k d 
t{!>dU Va;:"Yetc 't'ır. ıtekim dcçentler l S /18 e e ıeCe cok büyiik ikramiye ve miikafatlar bur ol uğtınu bildirml~Ur 'tı • • he . ırnz <tmlyo•;a •. Sadm B , . .,dır. " iS< d< bugün bu rlvay<ti ı.,;t <dmk • Takofmd ..,.,...., alt bir ar• ' • ~ 
t\ı 

1 
Ot z 

1 
"h cd'I . Ankar<\, · (Te:efon'a) - u malCımat elde cdilememi§tİr nıııktan 8u,.lu oç klfl'o flA\ct n va. 

h c var.· ı mcmı b ka bir k 1 ( k · ı 1 .. ., Q ders yılı batında liıe ve orta o u - e ı en n•ımar arı sıraya kon. fş Bankasının lJnU sıı ı mlndo wrı dahn tc\klf edllml&ıtır. 
lin ıınt )arın beden terbiyesi öğretmen muş bir halde yarınki sayımızda bu - • BUtUn mcml..-ketto 20,liDD rad•o k > 
t 1 

ıı ve n ~w 'mdı·'-: 1 k Emniönündc 1• bankasının onu asfalt " 

1 

r 2 r i 
1 

'\ kadroları belli olunca spor tcşki- ara smız. 7 ınMlr .. Dunun on bine ~akını tstıınbuld 
t 1 ul 'l" !:'.\tında mu·'fı't olabilecek bazt be- p 1 f 'f 'J olarak yapılmağa başlanmıştır. Asfal • Ulr mUdd t evvel çocuğunu ok a bı 

il h rn . ro• y eş~ trn altına mıcır denen kürük taşlar dCi 1 erı m h ıu c tevfı 1 t b · · .. w ı · k 1 ]; ilan vo zavallı ya\'nınun <llUmUn beb t 
dır uc c!c len er ıyesı ogretmen.rrıne 0 u Bir muddcttenbcri hasta bulunan ş: kiılmcktcdir. B:r ay zarfında burası ta Hrcn Emine fılmlf kadm l4 oy h I 

ltadt · Yani bu d r Y 1 nı 'ol 'urmamıs !ardaki işlerinin dıtınd3 teşkilatta hir mutehassısı B. Prost iy leşmiştir. 1 mamlanacak. alınacak neticeye göre krım edUmlştir. 
be 0suna ocentJcr'n 'Ün versit• vazife verilecektir. Bu ög~retmen- k' · k d k lk k ı tab alınm 

1 
. ' 1 gune a ar a aca ve ça ışmıya ba~ şeh:-in digcr yerleri de asfalta rcvrile 

•· er b . 1 arı uç sen• olmaı..ıa ler Ç k 1 d n ve Kı'lyoı ı k ]; "a~· u ıtıudd . ' "' , ap~ urı arın a ıyaca tır. ccktir. 
(fc :fcteriyJe . etı~ l.ıır yrlınr askerlik kampından geçmiş ve ıpor iJlerİ· Bay Proı~ işler'ni bitiremediği için Of b// b/ •hl• 

• Tarih J<urultayına lollrak de k n 
orta, lise ~ ünlvenıltc <lğrctmeıılcrln n «. 
mlrh:rl KllllUr Bakanlığı laratmdan t ı 1 

edilerek dOn chrlmlzo s!Snd rflml Ur. l) ezıe•iyl g ... çırm şler ve tabiatiyl: ne emek vermif bilgi ve görgüle- memleketine dönmesini geri brrakmı!I omo 
11 ıgaı l 

<le t' to,.,,: !"kadar olam.aıruşlarfür. rinden istifade edilebilecek zevat· ı.r. ' Çiğnedi ~~ r tercu n doçentlerin 'Ünh-ersite tan ve Gazi terbive enıtitüıünün{ Dün gece Tüı-- gelen 2396 • Trak)a somrUkl rinde t lklkat )ıı • 

1
1 " da ;'"" vaz·y<tlnde d, bulun y1iksek beden terb)yeşi kısmından bae!rc tboi, voleybol. dağe>lık gibi numaralı ıoför 1-:~in idaresinde m•k Uz ,. CUmrllk v lnbl "'" \e ' 

ı lernd 0 ru dea'J'ı. mezl'n olan de~erJi spor .i-lğretmen I sp~rlarr teknik icapları ve §artla- ki otomobil Şen behfrnin öniinde Ali Rana T rhan ile GOmrUk lluha! ·, n.: Pek <o u h irili "" vermlı ferinden seçilecektir. Üğretmen· rına uygun bir surette yapmak ;1; karlı tarafa ~eçrr:k isteyen HaSAn llmom homand ' C ' "'' ' 

'lı lc-r·,
1
; 11tkrin tezlerini lı mlz bitir ferden bilh·\Ssa ıp:>rda henüz çokı İııteneceh ve bunlRra genel merkez ndında bir ihtiyara çarpm ış nğrr su- dan b r 

t l'il huc d b rer ~ ı olan bu iki ileri g idemiycn merkez lerde, atle- ce n:ıuntazam birer ücret verile ·ı rrtte yara lamıştır. Yarnlı 1 las=ın lıas/ 
ntlcrırı b.ı r kit.ıpla tizm, futbol , bandbal, hanJbol, cektır. tahaneye kaldırılmıştır. nu tır. 

g rly bır 1 ıl. 
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Tefrika numarası: a1 Yazan :Felks Bavman 

"6-H 47 5,, . Plllkalı oto
mobil; birdenbire 

sırroldu! 
leıter Gilliı, 1934 ıene- kında izahat verememek aczi ıçe

sinde 3 martı 4 marta vas· ı.·isinde çrrpmıyordu ! 

Başpehlivanlık 
ın ı' isa baka ları 

Dinarlı Mehmedln 

miissba kaıora glr
miyecej{I anlaşılıyor 

Eminönü Halkevi tarafından tertip 
edilen Türkiye ba§pehlivanhk müsaba 
!arına bugün saat on altıda başlanacak 
tır. 

Baş, başaltı, büyük ortaya girecek o 

lan pehlivanlar müsabakalardan evvel 

tartılacaklar , wnra aralarında kura çeki 
lecektir. 

Bugün Mülayim ve Tekidağlı baş i 
çin seçilen hasımlariyle güreşeceklerdiı 

Yarın da iki rakip birbirleriyle karşıla 
şacaklardır. 

Dinarlı Mehmetten haber yoktur. D• 

narlı dün akşama kadar Halkevine mü 
racaat etmemişti. 

Dinarlının bundan sonra şuna buna 

meydan o!tumasına ehemmiyet verilmi 

yecektir. 

Raıadeniz mekluplaıı: 10 

Rizede elişleri 
Hasırdan yapılan rna nı u laı ı ın il fi 

sanHt halı ne nasd g·PtİrPhiliriz? 
VAZAN: Asım us 

le:len gece, Minneapoliste "6 - H - 475" plakalı otomo· 
bir barda, yanında Con bil! Bundan daha hususi bir oto • 
Çeys bulur..duğu halde o·. mobil mevcud olmasa ~ 'rekti ! O 
tururken, sarhoşlukla kav·; kadar hususi bir otomobil, ki ar
ga sıra:;ında T eodor Kid- ı tık umumi hiç bir yerde göze ili· 
der ismir.de bir müşteriyi ı mi yordu. Sanki ev içinde veya 
rovelverle öldürdü. Kaçan· bahçede çocukları eğlendiı·en bir 
Carın peşinden koşan diğer oyuncak otomobildi de başka ye
müşteriler, ancak, hareke· re yollanmıyordu! Hülasa, "6 -
te geçen hususi otomobil· H - 475" plakalı Kaliforniya oto· 
deki Kaliforniyanın "6 - n:obili 3 - 4 mart 1934 gecesi, 
H - 475,: pliikasını seçe· Minnea9olisteki bar kapıaı önün· 
bildiler: de göze son defa görünerek, Ame-

Türkiye baş pehlivanlık müsabakcıb. 

rrna girmemesi de Tekirdağlı ve Mü•d 
den korktuğunu meydan a çıkarmıştır. ., 

Ri::wrlı> [ l · r l r ı r l ynp1 mı wsır ısı.em e ı·e h'O ıw,· ar 

Konservatuarda talebe 
kaydı 

Konservatuvar talebe kaydine baş 
lanmıştır. Bir teşrinievvelden itiba • 
ren tedrisata başlanacaktır. 

Rizenin keten be.l I 
]eri meşhu rdur. B ıı 

bezlerden teri çekel 

v~ cildin teneffüsiine ı 
hızm~t eden en güzel 
ve c:rı s•hhi çam3 
şrrı yapılır. BunJarııı 

l:!r::ı ı y2pılır. Bunlarr.ı 

kadın çamaşm ve bluz 
yapmağa mahsus ola ·1 
ipekli ve Jaha ince 
cinsleri de 17ardır. 

marada çubuklar haline getirirler ~jo! 
sepet, koltuk ve sair mob:ly;;ı yapına~ 1 

ı;in kul!anılmeık üzere bunların kiloS:ıı:~ 
yüz altmış, yüz seksen kurqa satarlar· 
Bu cins eşya için bir ser.ede ~zim rııtt"J 

Bununla beraoer, bu seçif, büs- rika Birleşik hükumetleri hudutla· 
bütün de ehemmiyetsiz değildi rı içerisinde sır olmuştu. Nam ve 
Bu plaka bilinince, otomobil kaçış :nişan,ı ... Hayır, sadece nişanı silin 
halindeyken ele geç\rilebileceği mİftİ; namı, hemen herkesin Jisa.· 
gibi sonradan da seyri sefer idare- nmda ! Ne esrarengiz bir otomobil 
ıinden plakayı tescil ettirenin kim di hu! 

Gazi köprüsü inşaata 
Almanyadan gelen Gazi köprüsü dLL 

balarının belediyenin Balat o.tölyesinde 
montajına başlanmıştır. Unkapanında •. 
köprünün diğer dem;r tesisatına da ya 
kında başlanacaktır. 

olduğunun öğrenilmesi, failin tes- Mart sonunda, Gillis tekrar Re
bitine ve belki de yakalanmasına noya geldi. Tanınmaz ha]e gelen 
yol açardı. Açabilirdi. Bu: itibarla, otomobiliy]e zabıta memurlarının 
hemen polise malumat verildi. gözlerinin önünden geçtiği halde 

Birkaç dakika içerisinde vaka- en ufak bir ~üphe bile uyandırma
dan malumattar olan polis, me~- mış olmasına rağmen, dolambaçlı 
hur Tempoyla, bütün yollarm tu- yollar takip eden:~k, şehre bir göl
tulması, "6 - H - 475,, plakalı ge gibi girmeği ıhtiyata daha mu
otomobilin durdurulması kuman· vafık b~lmuştu. Dostu Çeyse ge· 
dasını her tarafa vererek, bir ?ince, o, daha ihtiyatlıca davran· 
taraftan da, Kil":rorniya seyrise- mak düşüncesiyle, onun otomobi· 
fer idaresinden, bu plakanın kime Jine binmemi§, trenle yolculuk ya· 
aid olduğunun tcsbitine girişti!. parak, dostundan daha evvel şehre 

Şimdi, bütür.yoJlar<!a zabıta ayak basmıştı. Kendisini bekliyor
memurları faalivet halinde! Me- du. 
murlar, "6 - H - 475,. plakalı Hatta bir haylı sabırsrızhkla 
otomobili arayorJad hekleyiı ! Fakat, zabıta memurla-

Acaba bu]abi!ecekler ve bulur- rmdan bir tehlike gelmesi ihtima· 
hrsa durdurabi!ccekler mi, yok- lini değil! Zabıtanın o sırada ken
sa? ! dileri için bir tehlike teşkil edemi-

Gerek Lester Gillis, gerek Con yeceği, artık yeni bir misalle belli 
Çeys, bu vak'a üzerine yapılacak olarak, k<.'ndilerine emniyet ver • 
şey nedir ve nasıl yapılacaktır? mişti. Hayır! Sabasızlamşmın se
Biliyorlardı. Onlarca, bu, tecrübe bebi, başkaydı! 
ile sabit bir ıeydi. Ve bunun vuku- Lestere, kavuşunca, .kısaca şöy-
a geleceğini derhal kestirmişlerdi. !e dedi: 
Pek tabii olarak! - Her birimi7, 10,000 doları 

Ve kendileri de mukabil ted - r.eplerimize indirebiliriz! 

ögıe nc§riyatı : Saat 12,30, Plikla. TUrk 

musikisi ; 12,50 Havad1s: 13,05 Muhtelif 

plf\k neşriyatı ; 14,00 SON. 

Akşam neşriyatı : SRat 18,30 PlA.kla dane 

musikisi; 19 30 Konferans: Doktor Fahret. 

tın Kerim (Melctepler açılırken) ; 20,00 Ce.. 

m al Ka.mil ve arkadaşları tarafından Tt!rk 

musikisi ve halk şarkıları; 20,30 Bay Ömer 

Rıza tarafından arabca. söylev; 20,45 Bel_ 

ma VE' arkadaşları tarafından TUrk mmıikiı;:i 

ve halk ,arkrlarr (Sa.at ayarı); 21.15 Or. 

kestra: 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve 

ertesi ~linlln programı; 22,30 Plll.kla solo. 

lar, opera ve operet parçaları: 23,00 SON. 

Yeni Neşriyat 

Resi mu çocuk bakımı 
itizar 

Deniz sıhhat ve içtimai muavenet 
mi.idi.iri.i doktor Mazhar tarafından 
neşredilen bu kitıp piyasaya çıkarıl
mrstır. B;lhassn çof:uklu aileler~ tav· 
siye ederiz. 

ZAYİ 

bir almakta hiç, ama hiç mi hiç - 10,000 dolaı ! Hem de her 
gecikmedi]er. Mukabil tedbir ola- birirr.iz ! Bu, 20.UOO dolar, demek· 
rak yapılacak başlıca şey, gayet tfr ! Bu iş, nasıl miimkün ?. 
basitti. Otomobilli, bambaşka bir Çeys, mutadı üzere lakırdıyı ağ- Ayvalık ortaokulundan almış oldu
ıekle sokmak, tanınmıyacak hale 2'ında geveliyereJ,, ağır ağır, an - ğum taı::diknamemi zayi ettim. Yenisi-
getirmek ! l"ttı: ni alacağımdan hükmü yoktur. 

Aksi takdirde, polis kurşunlariy ( Arkmıı rar.) 218 mmıaralı Nedime ileri 

~:~~!~~ ~:1:e:t:.~:;~e ~anınmıya- -:e=-e-y~l-e_r_b_e_y..:__i __:_d_i_k..:_i_:._ş_y_u_r_d_u_n_d an bu 
Akıllara hayret verici bir maha- Se e m e 1 a 

retJe, ustalıklı sevk ve idare edilen n z un o~ an 1 ar 
otomobiJ, bütün yollar, güya zabt· 
ta memurlarının ıııkı kontrolü al
tına konulmasına rağmen, hiç bir 
arızaya uğramadan Şikagova var
dı. Lester Gillis, dcğruca Klarens 
Liyderin "Okli Oto Konstrakşm 
Kompani" ismindeki firmasına uğ 
rayıp, ctomobilini garaja çektirdi 
ve otomobilin şekli, esaslı suret
te değiştiri]di. 

Polisin bütün araştırması, neti
cesiz kaldı. Bütün gayreH, bosa 
gitti. Zabıta memurları, be;: b~
~una, gözlerini faltaşı gibi açmı§
lar, yol kenarla:ına dikilmisler, 
Kaliforniyanın "6 - H - 475"1 
plakalı hususi otomobilini görmek 1 

ümidiyle bakınıp duruyorlardı .. 
Böy]e bir otomobil gördüler, a::r.a 
ancak ..... rüyalarında! 

Diğer taraftan, Mbter Ceyms 
Racersin kim olc!uğu, nerede o
turduğu da bir türlü anlasılamadı. 
Kaliforniya seyrisefer id~resi, bu 
" t" 1 . . . b']' za ın ya nız ısmını vere ı ıyor-

fakat "Centilme'.1
10

İn hüviyeti hak· 

B<'rll'rb,.yi dild~ 

Beylerbeyi dikiş yurdunun bu sene ~.ı 

tirme imtihar.ları Üsküdar sanat mekı l! 
bindt yapılmış ve imtihanlara altı öğı·e 
nici g'.rmiş ve altısı da kazanmıştır. 

Kazananlar şunlar.dır: Kamiran tbrd 
him, Ferhünde Adil, Server Mustafa, 
Caver Cemal, Emine Osman, Avnitadxr. 

yıırdu me;:ımları 

Yurdun iiçüncü senesi münas: b.'.!tiyle 

mezun olan talebenin hazırladıkları rnu

1 lar, pijamalar, çamaşıılar, mantolar v~ 
kostümlerle tuvaletlerden mürekkep h!r 

de güzel sergi açılmıştır. Serg; halka bir 

hafta açık bulundurulacaktır. 

Fakat ne kadar y2 

zılt k: hariçte bu kad-ıı 
rağbet gören bu bez 

Hariçten hasır koJtuk Ieri almak isti 
getirilmiyerek dahil yenler kchyca 
de jmafi için fikirle bulamazlar R ize 

rini ıöyliyen Şevki kadınlannın evle 

Akbürü rinde el tezgahh 
rmda yaptıkları bu bezler çarşıda. mu 

ayyen yerlerde değil, elden satılır. Hat 

ta bir müşteri satın aldığı bu bc~ ... .:a 

memnun kalır da tekrar almak isterse 
onun asıl yapıcı ve satıcısını bulamaz. 

Satandan adres almak isterse buna da 
muvaffak olamaz. Çünkü Rizeliler ara. 
srnda hu türlü bezleri yapmak ve sı.t 
mak adeta içtimai haysiyete dokunur 

bir iş gibi telakki olunur. KP.ten bezleri' 
ni yapanlar ve satanların kim olduğ ıı 
bunun için söylenmez. 

Rizenin yeni valisi Nuri Türkkan b•J 
çok garip ve yanlış telakkinin önüne 

g~çmek için Rize Halkevi vasıtasiyl.:: 
b.ır mükafat tesis etmeğe k.uar vermiş 
tır. Bu mükafat keten bezi yapanlar ar.,ı 
sında birinc]ik ve ikincilik kazananlıt 
ra verilecektir. 

Rizede inki_şa.fa çok müsait olan ikin 
ci bir sanat daha vardır ki o da Mısır 
yapragı ile hasır koltuklar, oıun c'.alvalar 
mas:!lar, sepetler yapılmasıdır. Ha;ta R; 
zeli. ~~man Ş.evki isminde bir teşebbüs 
sahıbı ı~ şeklınde örülmüş mısır yaprad:: 
farını Rızeden getirerek bu sanatı İstan 
butda Galata kulesi sokağında (Çocu't 
lan kurtarma yurdu)nda kimsesiz co 
cu!dara öğretmekte ve i§letmcktedir., 

Karadeniz seyahatine çıktıg~ım .. gur. 
lerde bir tesadüf ile bu Rizeli Osman 
Şevki Akbürü gcrmüştüm. Bu zatin 

sözlerinden anladım ki Rizelilerin yap 
tıklan hasır koltuklar Avrupa<lan gelen 

ve Roten hasır koltuk denilı:ı1 rakiple;ı 
ne karşı mac.lesef çok zayıf ve aciz bir 
vaz:yette bulunmaktadır. Bunun seheJi 
de Sermayesizliktir. 

Ufak b!r sermaye yardınu,hatta nihayet 

5, on bin lira ile har:çtcn bu san.ata malı 

sus bir iki makine getirilecek olsa mem 
lekette yepyeni bir sanat şubesi kurul 
m:ı'.• imkanı v<ırdır. 

Roten hasır koltukların çubuğu Hin 
d:standan gelir. Her memleket ilk ma-1 

<ie olarak bu çubukları oradan alır. Pi 
yasada mamul ve gayrı mamul olarak 
satılır. Bu maddenin ağaçx esasen kalı~ 

dır. İptida bir makine bıçağı ile bu ağa 
cm zan;ır çıkarırlar. Koltu't, iskemle, 
masa ve saire yapmak iç:n kullanılaıı 

bu zarların kilosunu iki buçuk, üç lira 
ya satarlar. Ağaçın zan almc!ıktan son 
ra geriye kalan kısmını da tekrar ma!{t 
neden geçirirler, bu defa muhtelif nu 

1 k t • h . d' - . ~ ~' c e .ın ance ver ıgı para en a~a., 
rım milyon liradır. 

Rizeli Osman Şevki Akbüri.i bana şo1 
k demişti: dJ 

- Ben çocuTı.lan kurtarma yurdılfl 

kir ve zararı kendi hesabıma çalıtıl~ 
rum. Çocukların hallerine göre her bifl 
ne 50, 60, 70 kuruş günde1ik veriyorıı11' 
Ankara haı>iıbaneıinde de hir atöl'I'~ 
vardır. Avrupadan ge!en Roten çııbıl 
lanna muadil clarak Rize ormanls'

1
-

da ağ?ç buldum. Bu ormanfarda toP~~ 
!"'' altında bulunan sarmaşık dallan a' 

kidir. Bun lan çıkararak tıpkı RoteJI: 
buklım ayannda koltuk ve sandalrı' 

ptlabilir. Hem Avrupalılar Roten ç/ 
larrm kimyevi vasıtalarla bevazlatı# 
B • R' . , ~ 
enım ızc ormanlarında buJdıı 

aarmatık dallan ise natürel olarııl< b" 
• ı1ş 

yaz renktedir. Sonra kestane ağaçl'.111 
dan yapılmıt yarma çubuk!.ıra dıı '11

, 

k. • ·- ·ı 1~ "k" ·ı t.ıJif• ımyevı vasıu. ı e aıaatı ıyel vcrı c11 ~ 

Avrupadan gelen kiloıu 160 olan çııtıl(J 
fardan yapılmıs hasır koltukların tıP • • e 
s.ı yapılır. Ancak bu iş için bir ,.,,aı.ı; 1 . B k' . eııt uıteı·. u ma ınelerı Avru!'adan 1 . 

• • • • ·.tıf• 
mek nıhayet beş, on bın lırahk bır 1• • 

Eğer belediye, yahut bir hayrr cerııİYetl 
•. ıer 

bu makinelerden getirtmiş olsa yuı 'f 
ce çocuk, bir çok işeiz bu memlekette 

1 

bulmuş olur. Be:ı bunun teşkilatıı11 '/,_ı) 
ı:nağa yardım edebilirim. Bu sanatı ıtı~ 

Ç"ıı~!l 
lekette yaymağa hizmet eder.im. u # 
o vakit elli kuruıa mal olac11k nıafze 

ile Üç liralık koltuk, ıandnlya, şepet 'f'ı 
-' 1ce pılıı.caktıl". Aradaki farktan me11Ue 1, 

istifade edecektir, o zaman biz meı11 
kete haricten hasır koltuk getirrne~iı-,i 

Bilakis harice mevaddı iptidaıYe 
kendi memleketimizin olan koltuk~''. 

1 · . b' tetı.ı sepet er ihraç ederız. Bu yolda ır •Jcİ 

lat yn~ılırsa beş yüz çocuk ile gürıde 1 

··ef 
yüz koltuk: yaprfabilir. Böyle bir."'.,~~ 
sese hiç olmazsa günde 300, 400 )ı..S 

:ıarur. .. teri 
Osman Şevki Akbürü'nün bu soı 

ne şu malumatı da ilave eddinı: 1'1 

Hopada clişi olarak yeralundal'I çta~ 
rılmış bazı çubuklardan, vaJıut 8 .~ 
köklerinden fevkalade nefis sepetler d) :ı 

ra · 
pılıyor; bu sepetler bu sene .ı\n1'S 1'3 

yapılan elişleri segisinde mükafat 

zanmıştı. ·ı ıci 
B d · · k ·abilifl un an şu netıceyı çı aı k se 

eEşi olarak sandal ya, masa. kolttl t:rıı!l 
pet ve saire gibi eşya yapmak sana 

8 
tı 

ink;şafı için, bilhassa Rize ve ııcı:rıJıf· 
raflarında hususi bir kabiliyet v biıt 
Bu kabiliyetin inkişafı için beŞ: 0~rııt' 
lira değil, kırk elli bin liralık bır 5 

1'et 

b·ı 'h . b rnerıılt yeye ı e ı tıyaç varsa unu 

hesabına temin etmek lazımdır. 0ııı1' 
Bu sermaye ortaya konduktall 

5 
t "e 

da sePe 
gerek Rizec~e, gerek Hopa ·r 0tı:\ 
koltuk gibi eşyayı yapmakta rn

3111
• ,ef 

bl" 
ları bir yere topla.maktan kolay . 
yoktur. 



SWASTOPOL 
letrtka Numarası: 1 [Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur] Yazan: Niyazi Ahmed 

Ça.r .Nikola masa başında doğrular~k İngiliz 
sefırıne şöyle bağırdı: 

önünde .•. ~ Mühim bir ticaret merkezimiz 

Gaziantep 

''r·· k . h h. ··ı h·ı· ur .. ıye irde n ıre o e ı ır; 

Ölüleri ise diriltmeğe 
iktidarımız yokdur,, 

(? ikincikanun, J 853. 
ıran D" H l tıiiv . uşes e enin muazzam bir 

İtıs aresıne davetli bulunan yüzlerce 
de an, çılgm bir eğlence havası için • 

Kerhoştular. · 

tıun a~:n ka~~a.haları, Çar ordusu • 
knU Yı..ıksek unıformalı zabitlerinin 

Darı arasında diniyordu. 

~el b~vetlilerin hepsi neseli, hepsi gu" 
it .. . -

ve 
0 

gı~n. geçırdiklerinden memnun 
dı. an ı çınde mesud görünüyorlar. 

tıe ı~H~n.arda ~adehler Carın şerefi 
t'tt:ır:ı da' rken. g?zl.:r Çan. arıyor, o • 

fa neşesını gormek ıstiyordc. 
Ca-.ı k~t Çar nedense n"şeli deO.iJdi 

c. erı · · · b "" 
tinde ~!n ~çın~ . a~anlar, Derinlikle 
lad,.. ınu~~ı~ bır ıhtıras ateşinin par

gını gorurlerdi. 

Yanrnd t · ı· t· . l°UkJ a ngı ız se ırı vardı. Yum-
bq~ arrnı sıkıyor, bazan gülümsüyor 
diyen ~~rgunlaşıyor, fakat mütema: 

n soylüyordu: 
Çar Nikola P<'ter8burg'da 

Gnziantebin ılı'lıili tnşı mı ;:i.irii rı ii ~ii 
Gaziantep (Hususi) - Ga:dantep şar 

kın ve cenubun önemli bir tecim vç en 
düstri kurağrdır. Fıstık ve deli tütün 
gibi zirai hususiyetleri, sanat hareketle 
rinin genişliği Antepte iktisadi buhra 
nın fazla tesir yapmasına :nani olmu~ 
tur. 

Bütün Türkiyede yalnız Antep ve 
mülhakatından bazılarında yetişen ve 
yetiştirilen Antap fıstığı ile yine münha 
sıran bu mrntakada ekilen ve elde celi 
len deli tütün yılda bir buçuk milyon li 
ra varidat temin ettiği gibi üzüm ve hu 
bubat da o mikdar getirir. 

Sanayi şubeleri ise şehre her yıl mil 
yonlarca lira girmesini sağlar. Yalnız 

Alaca ve sair dokuma işlerine tahsis e 
dilen ve faaliyette olan tezgah sayısı üç 
bini mütecavizdir. Ayrıca büyük hir 
mensucat ve ikişer bin iğli ıki ipik fab 

rikası, müteaddit sabunbaneler. bJ!<tr 
un ve elekrik fabrikaları vardır. 

Yalnrz sanayi şubeierinde çalrşanlr.ı 

rm mıkdarı kadın erkek olmak üzere y~ 

di bine yakındır. Bunların aile et~• 
dt da heıaba ketıhrsa aıağı yukarı yir 
mi bin kişi sanayiden geçiniyor ve ka 
zanryor demektir. 

Antebi trene bağlryan Narlı iıtaıyo 
nunun günlük ta§rdrğr otuz yolcu ve al 
tı vagon yüktür. Bu, elbette mühim hir 

iştir. Nakliyat kamyonlarla yapıld:ğı . 
çin maliyet fiatları artryor. Narlıdan An 

tebe uzatılacak bir hat iktisadi bilnyevl 

bir kat daha geli§tirecektir. Narlı bu de 

rece ehemmiyetli bir istasyo:ı olmasına 
rağmen ne bekçi ne de rampa teıkil!tı 
bulunmadığı gibi büfe ve otelden de 
mahrumdur. 

l'tırb:/n?i~tere hakkındaki hissiyatı • teıebbüsierden hiç birşey tevarüs et· 
tilte; ır~1ınız; ~ki hükumetin, yani in medim. MemL:ketim o kadar geni{ı 
~Gnı e. 1 .e be~ım, benimle İngiliz hü ve her suretle m . kii öyle metindir 
'ııttıi~~nın .. mumkün olduğu kadar ki malik olduğ:ır dan zi} .:de nüfuz 
~d rnunasebatta bulunmamız la ve iktidar istemL·. !:l:!nİm için akla 
~tık~~· Bu lüzum, hiç bir vakit bu • mugayir olur. Siz.:! herkesten evvel 
llıUtt~itadar hissedilmemiştir. Biz 'en diveyim. ki bizce en büyük, hat 
~ti h~kkolunca: A~upc.mn garp ci- Lı yegan~ ~ehli:;e elyevm pek c .Jim 
Q".'kaları mda .~ı~ bır .. gaile çekmem. olan devletimizi bir kat daha gcnif
trı nm du d kl · k )etmekle doğabilir. Artık Türkiye • 

saade etmiyeceğim . Size öyle bir ni 
yet isnat etmek 5stemeııı. Fakat böy 
le ahvalde halisane, açıktan açığa ko 
nuşmak daha iy: .:r. Bana gelince: 

!şaretler: 

Japonya abluka 
edilirse! 

Yazan: Sadri Ertem 
ehemmiyetli buluyoruz:. h l)>eı.,· d' şun u ~:-ı pe ehem 

QQ a~·~zb~r. Devleti Aliyeye gelince: den bir korkumuz da yoktur. Şimdi
~ J" ır mes l d' B ye kadar istikl.;Jini muhafaza edebi-
b ti§a?'I b' h Jde e ır. u memleket, Iecek derecede iktidarı vardı. Şimdi 
l.ıtıd · ır a e olduğundan, bize 

Ben de orada asla yerleşmemek taah 
hüdünde bulunmağa hazırım. Lakin, 
mal sahibi gibi yerleşmemeye. Eğer 
şimdiden ihtiyati tedbir alınmaz ve 
her şey olduğu gibi bırakılırsa, bir 
zaman gelebilir, ki beniı lstanbulu iş 
gale mecbur edecek. 

İngiliz sefiri, f ngiltere kabinesinin 
Türkiye aleyhinde taahhüde girmeğe 
razı olmadığım bildirdi 

Bir Va:şington telğrafı insana hayrete 
henzer hisler veriyor. Amerikan amiral 
Jık mahfellerinin yani resmi Ame:i!ta 
muhitlerinin fikrini hüJasa eden bu h3 
ber San deniz kıyılarında İngiliz: Ameri 
kan iş• birliğinin nasıl akisler bırakabi 
leceı;ini anlatıyor. 

İngiltere \ e Amerikanın zecri bir ted 
bir oJmak üzere, yapacağı hareket !:ıu 

yük fedakarlıklara, masraflara, kah•d 
manlıklara ihtiyaç gösteren bir ıey de 
ğildir. Çar: 

ln~n1. pek _ç?k müşkül8.t gelebilir . ., artık kimsenin rahat ve huzu~nu bo 
~vr; ız s:fı.rı vaziyeti ilk sözlerden zabilecek bir halde değildir. Şimdi 

!'lıI§ gıbı sordu: bizim menfaatimiz noktai nazannca 
'" ........ H 1 r bundan daha iyi bir şey İstenilemez. 
't "' aşmet i mparator ... Sözleri • 

t"'' "':Jr~ra k ı· Türklerin taassubundan veya taarru 
l '"'\ki . ema 1 me::.nuniyetle zatı harbiyesinden korkacak zaman -'tqkı edılecektir. Fakat T·· k' 

- Peki dedi. Cereyan eden konuş 
mamızı hükumetinize biJdiriniz ve 
tebJi2ini münasip görecekleri cevabı 
telakkiye amade olduğumu da yazı • 

Şanghay üstünde, içinrle, sokakları 

arasında döğüşen Japon ve Çin kıtaları 
adeta İngiliz, Amerikan sermayesi fü; 
tünde cenk etmektedirler. 

Panama kanalı ile Singapurun kapaıı 
ması Japonyayı büyük okyanosta petrol 
suz, kömürsüz: bırakacak ve ticaret:r:i 
gerçekte bir kaç .ayda mefluç bir haie 
sokacak bir vaziyetin ihdası demekt:r. b· l('tıd k' d. ur ıye da değiliz. Şu kadar, ki bu devlette 

it 1 8 
•. 1 en ışeleri İzale edecek 't<ıç so .. 1 bir buçuk milyon hiristiyan var. 

Çqt d hz soy emez misiniz? Ben bunların menfaatini muhafaza 
....._ er al cevap verdi: f d ..... T·· k ile mükelle im. Bu, bana muahedeler 

ir. a· ur iye işleri beMa.d bir halde le temin edilmiş bir haktır. 
tıtrıı~~'l'. aniatmaI'YlZ. B:ıkınız. kolia Bugün sizce malumb ir mevkide 
~k h arasında bir mariz var. HefTJ bulunan Devleti Aliye, geçen gün 
el'i,... 1·~asta. · Eğer bu hast"', te•ebbu"s - d d" ~ · 'b· ı b' ·•ı ,.. ., e ıgım gı ı yavaııı yavaş öy e ır 
eı.v ve le. w • y b el eJ· . a cngrmız kararlardan z?.fa di.!şmiistür, !<i biz ne kadar has 
~htar?):kızden gidiverirse.. Büyük tayı taşımak arzusunda bulunsak 

hset ~lacak. Fakat size bundan • ve rica ederim inanınız kendisinin 
NC§ 7enın 5ırası değil.. yaşamasını sizin kadar ben de arzu e 

~r öt~ 1 3uvare kadın kahkahaları, diyorum.birdenbire ölüp koliarımız a 
p1tlerirı .usu~un yiiksek üniformalı za rasmda kalabilir. 01ü1eri canlandır • 
etetsbın eglenceleri ile geçti ve mağa, diriltmeğe muktedir değiliz. 

de ~iç k~rg bu ~ün~ unuttu. J:' ;:; .. r Türk dev:: ·: diişerbe, bir C:aha 
aileli. ll'lse, hıç bır ıeyin farkında "'-- 11<,.,.,ıtmak ic:' diişecektir. Bunun 
~l' için si:ıo:e şu suali soruyorum: , 

nız .. 
Ç.arın emeli ve arzusu acıktı: Tiir 

kiyeye sahip olır.ak .. 
fr:giliz sefiri de hükumetinin nok

tai nazarını açıkça söylemekten çe
kinmemişti: İngiltere Türk dostudur 
ve Türk dostu olmak azmindedir. 

Bununla beıaber lngiltere sefiri 
Çarın sözlerini hükumetine bildir • 
mek mecburiyetind.: idi. 

fngiltere kabinesinin verdiği ce • 
vap şu idi: "Türkiyeyi harcayabil • 
mek için hiç bir buhran yoktur. Mü 
barek makamlar :nesel~i de korku • 
lacak bir şey değildir fngiltere Rusya 
ile bu vaziyPtte bir1eşemez . ., 

Japonyamn, beyazlar sermayes:nın 

kesafet1i bulunduğu sahayı harp saine 
si olarak kabul etmesi ha.ddı zatinde t:n 
Jikclerin en büyüğüdür. Şanghayr henüz 
harp sahası haricine çıkarmak mfimld:r. 
olamamıştır. Bundan maada Çin sahi!Jc 
rinin abluka cc!i!mesi mescJes; İngiliz ve 
Amer'kan sermayedarlarının görcbileccl: 
!eri faciaların en büyüklerinden biriclir. 

Bu işin İngiltere ve Amerikaya göre 
sübjektif cephesidir. fkinci cephesi <le 
Çinin milletler cemiyetine aza olmak d:; 
layısiyle taarruz karşısında alınacak va 

ı:iyettir. 

Mütearize karşı alınacak tedbirler ar~ 
sında Japonyanın emperiyaJizm yolunda 
durdurulması meselesi de mevcut bulun 

Bu işi yapmak için büyük kuvvetl:ore 
de ihtiyaç voktur. Bir kaç düzine nill>et 
çi yüz: milyonluk bir mütearrıı:r okya 
nos ortalarında bir odaya kapatmı§ "il 
caktır. · 

Japonyanın böyle bir vaziyete dil~me 
si, ona ya cenubı Amerika ıı:ıhillerincien 
dolaşarak Atlantik sahilJerine çrkmavr 
yahut Okyar.os ve Hird de.ıiılerinin ce 
nupJarından geçerek Afrika renubun:!arı 

,Atlantik sahillerine ulaşmayı zarurl kı 
lar. Bu yollar bir devri atem seyyahatı 
için belki eğlenceli olabilir, fakat her iki 
yol içfo de gemilerin iki, üç aylık bir yrl 
culuğu göze aldırmaları iktiza eder. 

i ~lJ.n: geceyj nasıl geçirmişti?.. - Bu vaziy::L müdahale ec.~rek 
~h~ Sef' ~.erak eden bile yoktu. fn . ~·r Avrup:ı mu' ,rebPr:;ne mc::c!an 

f ngi)iz sefiri Lord Hamil ton ile 
(ar Nikola 20 şubat akşamı bir daha 
göriiştüler. 

Çar sordu: 
maktadır. 

Yolculuk için Jazrm olan en mühim 
şart gemilerin kömür ve mazot iht!r.i~ 
]erıcfır. Hiç bir gemi ilç aylık kömürünu 
beraberinde taşıyacak kudrete sahip rle 
ğildir. Büylik denizlerde büyük kömilr 
ve mazot istasyonları vücuda getir~ek 
icap C'der. Bu vaziyet ise büyük servete 
ve emin istinatgahlara sahip olanhrın 
harcıdır. Japonyanın ani denilebilt"Cek 
bır zaman içinde bu tesisatı vücuda ce 
tirmesine imkan yoktur. 

- Cevap aldınız mı? ~~arı ~:kkıle ?'an yana oturması bile vr .............. ~ .... ~ •. _,.~ince dr~W r,ıidir? · 
Aradaı atı ceJbetme•nişti. lnp.-iliz sefiri sormaktan kendini a-
h n ı,.__ ·· d h lamadı: 
'3e§ 8 k'ueş gun a a geçti. b h 

- Evet, aldım. EvvPlce tahmin 
ve zatr ha~met se:r.atinize arzetti • 
ğim gibi. 

Uzak şarkta insaniyetin, insanh-er 
namına harekete geçeceğini ve işleri hu 
zaviyeden derhal hallü fasl cdebiler.C'ği 
ni sanmıyoruz. Ancak had bir ıekle gi 
ren tezadlar önün:ie İngiltere ve Amsıi 
kanın daha enerjik tedbirler almalarını 
mümkün addediyoruz. 

l 4 'k~ ın gün. - Türk rlevleti çok defa u rrn· 
\oek'. J ıncik" .. .. lar ~eçirdi. Mah\·olacak sa!1ıld! Fa.· 
ı·ı ılı ln ·ı anun gunu Rusya baf • kat bir şey olmedr. Türk ınıJJetıne bır 

- Bunu maatteessüf haber aldım. 

1 e °'ö"r··gı tere sefirine C.ann kendi· l 
"" llı:ı k şey olmaz. ln!'!iltere ise Türk üğür. 

b lno- l ~nıe istediğini blidfrdi. k" d h ' ~ 

Hükumetiniz maksadımı anlamadı. 
Asri ehemmiveti haiz olan sey, has· 
ta öleceği vakit ne yapılacağından zi 
va::le, o zaman n :J yapılnayacağmı 
f ngiltc>re ile tayi:ı etmektir. 

Vaşington telğrafını da bu noktaı:la:ı 
Amerikan bahriye mahfel!eri Japllrı 

yanın böyle bir ablokaya ancak dört nr 
tahammül edebileceğini söylüyorlar 

''tı o::.ı tere f . es ı os 1aur. 
~· ~Yarırn b~e ırı suare O"ecesinde fngiliz sefirinin cevabı, Carın kılr krrk 

1tıt... · ır çok • 1. 11 · · b" · bi "ıış bul gız ı eme erın ı se - yararak an 'a ttrklarmm hiç ır tcsır 
c~kol<l)) bıı unuyordu. F ak~t alm_a • gösternıe-liğini açığa vuruyordu. 
eh tedb· l . konuşam_ya ıcabe ., Çar, biraz daha kurnazlaşt1: 

t-1 111rni,~t 7rın bir mukaddemesi gi • - Vakıa. dew, bu prensip iyi ama 
L k· Jetı vem:: . .. .. .. d b' _1 h _J d tt' ı::f ıncj .. " .emış gorunuyor u ıraz a?. a dfoıiinnü ve evam e ı: 
it ll'l\'fal{ + •L• J 

r.. S<ıfha d · a . tarının enteresc.:n - ~1'aamafih bizim an ac:mamız 
\J .. sr rr ı~ 
" ~lın C · ve paflette bulunmamamız azım • 
~ıL ~ ar N'k 1 ... l . d .. l\qtdr. H 1 o a haklavı avzmdan dır. ste sıze dr-stt'ne ve ırıer ane soz 
~. ..... er şeyi aç1kça söyledi: söylüyorum: ln:--ilter~}Je b~n. bu .?u 

·"~ı ,, "'ratoric-: Kateri.,anm dpdi, susta uvusabilirsck. dıgerlermın d~ • 
~~ll .. "" •~savvcrlarmı b"J' · · Bu şiind;ikl~rini. yapt•klanm ehemmı -
ıt -r b ı ırsınız. 1 • d..... . k 
b ~..ı-l' ·' u tasavvur} b .. 1 yetsiz ad ederim. Ne ıste wımı acı 
~ IJlfk ar u gun ere . E... 1 

~~?le., 1 • al etmiştir. yalnız ben, tan a<;rğ3 size sövliveyım: '?'er n· 
lı~ S'enı, nıeı:nJek ti . . . ) ,.,iJtert!' ,..iini;n L • inde lstanbulda yer tn h ld e crm varısı o • , . be b .. 8 e o fikirlerden yahut 0 )eşmek hülyasmda ıse, n una mu 

-- Fakat hastanın ölüm halinde 
olduğunu düşündiirecek hiç bir se
beb yok. 

- Evet, evet ölüyor. Fakat sizin 
hi1ktimetiniz, Devleti ı\liyede hPnüz 
ba71 hayat unsurlarının baki 
oldu~u itil·adına mütemayildir. Şu 
halde yanlış malumat almış demek 
oluyor. Size tekrar ediyorum: Hasta 
ölüyor. Biz böyle bir hadisenin zu • 
hur edivermesine katiyen razı ola -
mayT?.:. Mutll'ika bir ittifak yapma • 
mrz iktiza eder.,. 

Çc:ır verdiği kati kara::ı tatbik için 

hail vardım göreceği ümidini besle
mek istiyordu. 

Derin bir: 
- Ah ... Cektikten sonra: 

- l'!e olurdu, dedi, vekillerinizle 
mesel5 Lord Aberdin ile on dakika -
lık bir mülakRtta bulunmaklığım 
mi.imkün olsa kolayca aramızda bir 
itilfıf husule gelirdi . ., 

Fakat Çar buna imkan bulamadı
ğı gibi f n..,.iltere knbincs;nin de kara 
rıd'!-1işmedi. 

YARIN: Çar Nikola lngiliz ıefiri 
ile mülal{atlnr yaparken İstanbul ne 
halde idi? 

Bu miiddet bilhassa fn:iltere fçi:ı 
bir takım pazarların yeniden fethi ufnın 
da b:r vesile olacaktır. Naaıl ki Japon 
ya büyük harp içinde Avrupa ile mlira 
kalenin kesilmesi üzerine Hindiııtaru .re 
Avusturalva pazarlarına yerle§miı ve ora 
da teşkilatlnnmış ise yine mü ıakale yul'a 
rının kesilmesi üzerine bılha11a Hinıtis 
tandan uzalaşmaSI kabil olacaktır. 

B:.ı ablokanın en ehemmiyetli iti ticare 
tinin mühim bir kısmım Japon7ayay baı? 
Jamrş olan Hindistanın üzerinde müf's 
essir olacaktır. Abloka tahakkuk ed~rsc 
bu hadıseleri görmekte gecikmiyeceğiz. 
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Akdenizin 
muhafazası 

( Ü-tü 1 incide) 
Nyon belediye reisi tarafından söyle 

nen hoş gelicinz nutku•ıu müteakip B. E 
den aöz alarak bu konferansın toplanma 
ıı fikrinin ~lk defa Fransa tarafından il:: 
ri sürülmüş bulunması sebebiyle Fran 
aa hariciye nazırının riyasete seçilm::d• 
ni teklif eylemiştir. 

Delboı kürsüde 
B. Del~ alkışlara) ve reylerin İth 

fakiyle Akdeniz konferansı reisliğirıe 1 

ne seçilmi§tir. 
B. De!bos reisl'k mevkiine geçt;1;: 

ten ıonra !eçimden dolayı teşekkür .. t 
mit ve toplantının mevzuunu tayin e;-lı 
yerek demi~tir ki: 

Mevzuu bahsolan, Akde:ıizde tah1m 
mül edilmez bir hal alan vaziyete çalılilt 
surette nihayet vermek, bunun için IS 
zım gelen tedbirleri almak ve Akdenizde 
ıeyrisefain hakkındaki beynelmilel ~u 

kuka riayet kaidelerini takv:ye eylem~k 
tir. 

Akdenizdeki korsanlık vakaları aynı 
zamanda, cknizaltr gemileri harbi ha~ 

kmdaki 1936 protokolu ile tam bir tezatl 
halinde bulunmaktadır. 

Daha çok vahim tehlikeler doğurahi 
lecek olan bu emniyetsizlik vaziyeti de 
vam edemez. Umumiyetle bütün .dünya 
ca tanınmış prensiplerden ga; _. bir şı:y 
teklif etmek ve kararlaştırmak niyet:n 
de değiliz. Fakat bu prensiplere hürmet 
kaidesinin yeniden tesis etmek ve tica 
ret gemilerinin serbestçe ıeyriseferire 

mani olmayı istidaf c.den fiileri önli;e 
rek ve cezalandırarak seyrisefainin s:r 
beıtisini temin zımnında müttefikan ti: 
zumlu bir devre için lüzumlu tedbirler 
kararlattırmak icap eylemektedir. 

B. Delboı konferansı baıka bir esas 
üzerine istinat ettirmeyi talep ederek 
huıuıi ıebebler.den dolayı iki hükumetin 
konferansa İJtirakireddetmiı bulunmasm 
dan dolayı tee1eürlerini bildirerek demiş 
tir ki: 

- Bu mukabil teklif ka.bul olunma 
ırqtır. Zira çabuk hareket etmek lazım 
dır. Ve mevzuu bahsoJan madde ademi 
müdahale komitesinde kı.>nu!ulan m:ge 
le ile bir çok noktai nazardan hiç bir mü 
naıeobeti bulunmryan sarih ve muayye:ı 
bir meıelenin hallidir. 

B. Delbos, bundan aonra Akdenilin 
dünya ticaretinde ve memleketlerin haya 
tındaki ehemmiyetini ve rolünü hatır!at 
mıt ve ıözlerine şöylece devam ctmöş 
tir: 

AKDE İZİN EHE~lMİYETİ 
Akdeniz bu konferanııta lem il edi· 

len birçok memleketlerin hayatında 

kat'i bir ehemmiyeti haiz bulunmakta
dır. Deniz münakale yollarıııdan her
kesin serbestçe i tif ade etmek hakkr 
dır ve birçokları için hu münakale. hu 
yati bir ehemmiyet arzetmektcdir. Bu
rada, ('emaat aleyhine olarak husu~i 
serbe~tiler alma) a hiç kim e mezun 
değildir. Fransa \C İngiltere kcleniz<fe 
kor anhihn ilgai)ı hakkında ~ahuk hir 
anla"rnava \arılması kevfhetinin hu ... ., ,, .. 
günkü tahammül edilınn 'azİ) ele n i 
hayet ,·ereceğine' e ) eni lıacliscler telı 
likeıinin ı;nüne geç«'re~ine kanidir. 

Bazı clevletlerin konferafüa i~tirak
ten imtinalarmrn hu yolda derhal yü
rümek imkanlarını tahdit etti~i mu -
hakkaktır. Fakat Jriiçlüklerin fazlala~
maıu, ha~lanan i"i terk~tmeyi cle~i 1 

fakat gayretleri hir misli daha fazla
la~hrmayı aminlir." 

LtT\'fNOF K (' R ~ .. DE 

R. Dclhos iizlerini ııiiYlc hitirmi.-• . . 
tir: 

.. Konrerac, kendi ine clii~f'n pratik 
'e miic ı;ir malıi) etteki C!!eri ımn affa 
kiyetle intaç etmeyi kendi· ine hir 'a 
zire bilecektir~ 

B. Delho·tan ~onra B. Lit' inov ı:;ih~ 
alarak ezcümle demi) tir ki: 

"Akdenizde korsanlara müzaheret 
ctmi~ olan de, letin i ... mini hu konfe
ransta zikrP.tmcmek lazmıp;dir. Fakat 
bu keyfiyet. kor :ınlık 'ak'alarından 
'"arar "önnii• olan el~' lı-tlcri. hu ele\' 
ı~tin icmini ileri 6İİrnıcH mani ohnı· 
racıtk1ırdn". 

Son·et lıiikiııııl'Iİ. krıııli 1'alı,.i ıııc-
nanfnin mnhaf ;1.1.a 1111. nrnlı<lııt kahi· 
li) ~tle ~on eneler zarf mcla hirı;ok de-

fa sabit olmuş bulunan lwynelmilel 
bir teşekküle t>mancl cdeıniyercktir. 

Akdeniz konf er an ına gelince, kon 
feram;m, Akdcnizde ı<c) ri>:cfaine işti 
rak eden de\ lctlcrin ıncnaCiinin mii
c~:-ir hir !'urcltc hiınayr. .. ini temin ey
le) ecek tcclhirler alma ı i"ap c) lcnıck 
tcılir .• , 

B. Lih İtıo\ nyrırıı hu ıııe·elc tetkik 
olımurk«'n, yalnız denizaltı gemilerini 
değil fakat .tir.er harp gemileri ile 
tayyareleri de clii~iinııwk İl'ap C) ı .. -
mekte lnılunılui!unu tcharilz ettir 

EDE:\' SÖ'l LE\ OH 
B. LiL\ inof'un ııutkumlan !'mıra 
R. Eden kka hir nutuk ,..iiyliyf'l'ck 

davet edilmiş olan iki de' Jetin koıı
f eran t:ı hn lunrna\'I"IDıJan tlolaH le-. . . 
e!"eürlerini hildirmi~ ve hu <le' !etle· 
rin konferan mii:r.akerelerindcn ma
liımatlar tntnlııca~ııır ilih e E>ylcmiş -
tir. 

Hunun üzerine. B. Edm.iıı teklifi 
ile konfcraıı-. komite halinde loplan 
trya deYdlllI kararla~lırılnuş \e tali 
hir eelı;;c akdolunnrak ıııııfa.•~al nıiiza 
kerelere ha~lanıııı-;tır. 

ITALYA iV 1.'i/l, KARŞH .. ,1Dl? 
Roma 10 (A. A.) - B. Litvinofun 

Nyonda 1talyaya yapılan ağır hücum 
ları burada biç bir kimse için bir sür 
priz teşki! eylememiştir .. 

B. Litvinof, Sovyetler Birliğinin sab 
rının tükendiğini ve gerek tecavüzler 
devam eredse Sovyctler Birliğinın mu 
kabeleibilmisil tedbirlerini alacağım 

bildimiştir. 

B. Litvinofun bu sözleri ile alakadar 
olarak burada katiyetle tebarüz ettiril 
diğine göre, eğer Sovyetler Birliği, B. 
Litvinof un bildirdiği mahiyette hare 
ketlere geçerse İtalya, bu hareketleri 
mukabele bilmisil değil fakat tecavüz 
fiilleri olarak telakki edecektir. Zircı.. 

mukabele bilmisil ancak bir kabahat 
işlemiş bulunan eşhas veyahut devlet 
ler aleyhine olarak yapılabilir. 

TEBUC 
Nyon 10 CA. A.) - Akdeniz konfe 

ransı içtimanınm nahiyetinde aşağıda 
ki tebliği neşretmiştir: 

Konferans, ticaret gemilerine k:ır~ı 

Akdenlzde denizaltı gemilerinin ynp 
tıklan korsanlık fiillerine bir nihayet 
verecek harekete hangi prensipler talı 
tında geçilebileceği meselesini müzak~ 
re etmiştir. Ayni zamanda, elde mev 
cut deniz kuvvetlerinin bu işte ne su 
retle kullanılabileceği de tetkik o 
lunmuştur. Müzakerat müteaddid nok 
taların mütemmim bir tedkike tabi 
tutulması lüzumunu göstermiştir. B~ 
seb~ble bu akşam ve yarın sabah mü 
zakerelerde bul~"laca!;tır. Konferans 
yann öğleden sonra saat 16 da gayri 
resmi bir içtima hal nde yeniden topla 
nacaktır. 

AJ\.T>f;~i%iV lll il 1F JZ I 1 
Nyon 10 <A. A.) - Havas muhahi 

rinden: 
Akdeniz konferansı tarafından itti 

hnz edilmek iizerc bulunan mukarrc 
rata göre Akdenizin garb kısmı Frr..n 
sız ve İngiliz filolarını, şark kısmına 
belince bu kısmı da Türk'ye, Rusya ve 
Yunanistan filolarının nezareti altın.fa 
bulunacaktır. 

Harp ve matbuat 
Nuremberğ: 10 A. A. - Alman mi:~ 

buat reisi doktor Dietrih, kongrede sövle 
diği nutukta matbuatın bugün beynclmi 
lel hayatta bırinci derec"de bir rol oynadı 
ğını anlattıktan sonra Fransız devlet a 
damı Caillaux'un şu sözlerini hatırlat 

mr~tır: 

" Bugün sulh için en büyük tehli!.:~ 

matbuattır. Gelecek harbi o ilan cdec~ı.. 
tir." 

lzm!tte b'r cinayet 
İzmit (Hususı) - İzmitte korkunç 

bir cinayet işlenmiş, Llz Mehmet oğlu 
Osman ism:nde bir adam, metresi Hav 
vayı 8 ycr"nden biçaklayarak öldürmüş 
tür. 

Vakaya sebep Havvanm başka bir a 
dama kaçmaıı;ıdır. Kıotil v;ıkalanmı§ adli 
yeye tesJ'm -el ·rr 

Tehlike noktası 
(Üft)atıı 1 11cirlc). 

ile Almanyanın bu konferansta veri
lecek kararlara karşı nlacaklruı tavır 
'c hareketttcd.ir. 

Snn haberlerden anlaşıldığına gö • 
re lngiltere ile Fransa Akdeniz 
konferansına iştirak eden devletlere 
acık denizdeki korsanca hnreketleri 
t;svip edip etmeyeceklerini soracak 
lardrr: tasvip edilmediği yolunda ce 
vap aldıktan sonra 1 ngiliz ve F ransrz 
harp gemilerinin bu türlü korsanlık 
hareketlerine ~~arşı ticaret ge~il.er~~i 1 
himaye etmegı deruhte edecegını soy 
liyecekler. Konferansa iştirak eden 
devletlerden de bun yardım edilme • 
sini istt>yecekleri harp gemileri ile 
bu yardımı yapacak vaziyette olma 
yan devletler tarafından da bu husus 
taki himaye haklarının tanınmasını 
teklif edeceklerdir; Nyon konferan 
smdn. hu tarzda verilecek karara işti 
rak eden devletler beynelmilel kor 
sanlığa karşı harp ilan etmiş olacak 
lardtr. 

Acaba konferansta bu tarzda veri 
ler.ek bir karann tatbikatına karşı 
1 tal ya ile P lmanya nasıl l ;ırektte bu 
bulunacaktır. 

işte Akdeniz konferansına beynel 
milel siyaset aleminde ihdas edeceği 
en nazik vazyet budur. Zira İtalya ile 
Almanya konfer~nsın kararına karşı 
fiili bir muhalif yol tuttukları takdir 
de ister istemez bir nevi umumi harp 
meselesi meydana çıkacaktır. 

Asım Us 

Çin - Japon 
Nankin, 10 (A. A.) - Central Nc>vs 

ajansmJan: 

Hava işleri komisyonu, 14 ağustos 

tan 31 ağustosa kadar Çin kuvvetleri 
tarafından Chikiang, Kiangsu ve Anh
veide düşürülmüş olan Japon tayyare
lerinin adedini mübeyyin resmi erkanu 
neşretmi~tir. 

Bunlar 29 ağır bombardıman tayya
resi, 24 hafif bombardıman tayyaresi, 
5 avcı tayyaresi, 3 deniz tayyaresi, 
mecmuu. 61 tayyarcdir. Bu rakamla
rın sıhhati şununla teyid edilebilir ki. 
Çinliler şimd:ye kadar 81 Japon tay
yarccisi gömmüşler ve ortadan kL'..j'
bolan diğer Japon tayyarecilerinin 
mıktarı 56 tahmin edilmektedir. On h 
pon tayyarecisi esir cd'lmiş olup Nan
king'de mevkuf tutulmaktadırlar. 

İKİ JAPON MUHRİBl BATIRILDI 

Nankin, 10 (A. A.) - Cenlral Nevs 
ajansından: 

Voosung civarında şiddetli muhare
beler olmuştur. Japonların şiddetli 

ile sahra bataryalarının bombardıman 
ile sahra bataryalarının bombardıma
nına rağmen Çin hatları, son derece 
mukavemet gösternıi~tir. Şirndiyc ka
dar Japonlar Yangtspoo ile Voosoun
gun muhtelif mmtakaları arasında il
ti~ak teminine muvaffak olamamışlar
dır. 

İki Japon muhribi ile Japon ordu -
sunun bir gambotu Lotien önünde Çiıı 
tayyareleri tarafından batırılmıştır. 

SARINEHİR TAŞTI 

Tiyençin, 10 (A. A.) - Honan'da 

Yeni emn et 
kadrosu 

(( t)mıı J ııcidc.) 
sinden Cevad, muha ebe memuı 1 rm 
dan Nedım, lzmır ıdhalat gümru un • 
den Şefik, lla'ı.;a ~oll ıı m muru Tu 
gut, Polis Enstıtusiı memurluklarına . 
Akmeşe nahiyesi miıdürü H mı, An -
kara beled'yesindcn Fahri. Dahılıy 

muhasebe mümcyyizı Tahsin, Umum 
Müdürlük Birincı Şube mahalli id re
lerden Nevres, eski ı,~·:nı rlerdt:n F
min, Tahir, lkıncı Şube hukuk mczun
larmdan Muhlıs, Oçiınrü Şube a r -
sör memuru Alı, mU\czzi Mustafa. l -
sc mezunlarınd n D ;, n, K i ren 
nahiye katibi Cemal, Bur dan Ehem, 
1stanbudan Kemal 13 ı u mu -
melii.t memurluklarına tayın cdıldıler. 

Sivas ı olislerındcn 1 
mail Hakkı, A:;rıd n 9 numaralı C • 
mil Erzuruma, Borsa b cıkomi erı S·-ı.

id, İstanbul başkomı 1 ıındcn 1 l 
Hakkı. Kayscrı komı rı • 'urı polıs 
enstitüsü komı crliklcrinc, 1 tan bu 1 

komiserlerinden 3 Va ıf l rs::ı, Yo .
gat polislerinden Ömer Çanakkaleyc. 
Çanakkaleden B ktaş Yozgada. Kar 
başkomiscri Ragıp Bursay tstnııh:.ıl 
polislerinden 14 numaralı Süleyman 
Polis mektebi memurluğuna, Elazizde.rı 
Fehmi 1stanbul'a, Manisa muavini Kfı.
mil Urfaya, Çangından Hüseyin Ank -
raya, İstanbul muavini 121 Remzi Ma
nisaya, 1stanbul muamelat memuru 
Rıdvan Ankaraya nakledilmişlerdir. -Ankara l O (Telefonla) - muhte 
lif vilayetlerden lstanbul polis mektc 
bine seçilen narnzedleri bildiriyorum. 

Amasyadan Reşad, Burs3dan Saf 
f et, Kastamonu dan Cemal, İsmail, 
Kocaeliden Veli, Tevfik, Niyazi, Ha· 
san, Kütahyadan Mehmet, !'vlaraştan 
Mehmet, Ahmet, Sivastan Ömer, 
T rabzondan Fevzi, Temel, Mehmet, 
Mustafa, Rasim, Kahraman, Yusuf, 
Mehmet, Ziya, Hakkı, Salahattin, 
Kocaeliden Necdet, Balı1tesirden lb -
rahim. Amasyadan Zumacıoğlu. Ko 
caeliden Arif, Mustafa, Recai, Sivas 
tan Ahmet, Balıkesirden lsm3il, Gire 
sundan Hüseyin, T rabzondan Fehmi 
Tokattan Ali. Kocaeliden Mahmut, 
Ordudan Akbaş Osman, Elazizden 

Nazım, lspartad3n Mehmet, Vehbi, 
İsmail, Mustafa, Çoruhtan Niyazi, 
Boludan Hiiseyin, Çoruhtan Musa, 
Ispartadan Galin. lzmirden Süley -
man, Ihsan, Fethi, Enver, Diyarbekir 
den Ali. Balıkesirden Ahmet, Malat 
yadan Cumali, Erzurumdan Yuscf, 
Eskişehirden Mehmet, Erzurumdan 
Faik. Erzincandc.n Yalçmkaya, Trab 
zondan Seyfettin, Emin, Denizliden 
Şevket, Malatyadan lskender, Isoar
tadan Hüseyin, Ahmet, Naim, Ha -
lim. Remzi, Muğladan Osman, Balı 
kesirden Mehmet, Coruhtan yılmaz, 
~ · b-.~'1cbn Ömer, Boluc!an lsmail, 
Mustafa, Fahri, Mehmet, Recep, 
Mehmet, Malatvadan Ö~i.itı;ü. Koca 
eliden Özsoy, Eskişehirden Hüsnü, 
Ankaradan Mehmet Denizliden Meh 
met, Gümi.işhsneden Salih, Erzurum 
dan Temizer, Boludan Hayrettin, 
Tahir, Çanakkaleden RifaJ, Burdur
dan Mustafa, Yozgattan Erikel, Bile 

Genel 11uı may Başkatıl 

Fevzi .Çakmak 
l)ün Mersinde teza 

,,, 

hüratla k&rt:'ılandı 

Mersin 10 (A. A.) - Genel kUfII111Y 
b::ı kanı Fevzi aÇkmak bugün Adanı 
d n şchrımıze teşrif ettiler. Vali keı:ı 
dıl rını Yenice istasyonunda karşıJııd' 
Mers nde alay komutanı ve subayları 
ile kerı bır kıta belediye b:ışkanJ ,-e 
iiy kri partıde mılli teşekküller nıc 
ıpları \e binlerce halk tarafından h' 

raı ctluc istıkbal edıldilcr .. KendiJerıııe 
"' h r namına bir buket takdim edıld 
Muhterem m safirımiz öğle yemeği" . ııe 
kı ada yiyecekler ve gece .M.ersın 
ledıyes1 tarafından tüccar kulu~ündt 
s r f erme verilecek büyük bir zıya!· 
tc hazır bulunacaklardır. Yarın par 
t rafından büyük askerin şerefine bel 
dıye bahçesinde bir öğle yemeği verı 
ccktir. 

Polis enstitüsü 
Ankara, ı. (Tele fonla) - Clll"' 

huriyet bayramında açılacak }.fY 
kara polis enstitüsünün yalnız 0i 
ta kısmı ihtiva ede<:eği haberi do 
ru değildir. Hazırlıklara göre f' 
ta, yüksek sınıflar ayni zamal1

1 
~ 

işe başlayacaktır. Enstitüye s.ı 1 , 
nacak talebenin listesi hazırlal1 
dı. Bugün gelen umum müdür.0~ 
tasdikinden geçerek teşkilata bıl 
dirilecektir. 

lZMIRDEKI MAÇLAR 

İzmir, l O (Tclefonıa) - Istanbul"' 
Ankara sporcuları geldiler. Yann ( 
giın) Ankara - İstanbul, pazar gU!'ıt 
de Izmir - Istanbul karşılaşaı:aıd 
dır. 

-::::~ 
cikten Mahmut, Boludan Ali, vı;M 
kaleden Sami, Kütahyadan Ali., ~ 
nakkaleden Sanay, Ağrıdan fıw, 
Çankırıdan Yahya, Kırşehirden 1" 
zım, Erı.incandaıı Fuad, T oktıt 
Emin, Balikesirden Mehmet, M 
den Yusuf, Ahmet Suzan, Çan 
leden Secer, Cahid, Yandan Hüs~ 
Balıke;irden Zekeriya, Marclifl ıe 
Abdülmecid, Musa, Erzincandall 
kai, Balıkesirden Ali, Ahmet, lf , 
den aşid, Muğladan Cafer, Bo ~ 
dan Seref, Ahmet, Malatya da~ ~ 
dir, Giresundan Hamdi, Elazıı .. st' 
Durak, Mürsel, Giresunran f-1.'Jeıı 
yin, Muğladan Hasan, Koca~ .. 1'1 
Mehmet, Afyondan Hikmet, ~}il• 
rıdan Yakup, T ekirdağından rı~ 
Karstan Hakkı, Malatyadan Beh

0 
'. 

Erzurumdan Münir, Yozgatta? ~ıı 
man, Samsundan Şükrü, Manısa.ı# 
Mehmet, Burdurdan Hasan, TekNır 
ğından lsmail, Edimeden Şeref. • 
ri, Sefer, Niğdeden Fehmi, SaJJl~ 
sundan Yususf, Eclirneden Mus~eb 
Çanakkaleden Halil, EdirnedeH lid. 
met, Karstan Ali, lstanbuldan . 3 _Ab 
Edirneden Fethi, Fehmi, lsına~~hsP 
durrahman, Mitat, h:mirden ;;o>

Malatyadan Osman. 

15 ağustmıtanberi yağmakta olan şid- ~ 
dctli yağmurlar, Sarı nehrin sularını J.iıııtl 
kabartmış, ciddi tuğyanlara sebebiyet Hususi İdareden aylık alan cmeklı öğretmen ve memurlarla öksüzle ir~t 
vermiş ve Çin kıtaatının harekatını Eylül 1937 üç aylıkları 13 Eylül 1937 Pazartesi giinündcn itıbaren .. z aııJS. 
işkal etmiştir. Chengchov şehri ilt! Bankasından ver lcccktir. Emekli ve öksüzlerin nüfus ve aylık cnzd 
Lunghai demiryolunun garb mmtaka- riyle Bankaya müracaatları ilan olunur.' (İ) (6098) 
sı, sular altındadır. 

Londra. 10 - Gelen haberlere gör~ ] 
Şanghayda Japonlar büyük bir hezi- 1 
mete uğramışlar, taarruzları tamamen !stanbul Komutanhjjı llAnları 
akim kalmıştır. Japonların zayiatı ••••••••••••••m•••••••••••-....-
4000 ölü 8000 yaralıdır. t ııııY' ' 

İstanbul lfomutanlığı garnizonun da bulunan kıtaat ve mücsscsa tı.ıll' 
Bu büyük zayiat karşısında taanuz en 

natmm ihtiyaçları olan yulaf satın alınacaktır. Mıktarlan ile muhanılll . ıı; ' 
durdurulmuştur. lan ilk teminatları ve ıhale günleri il(! ihale saatleri ve münakasa. §Ckillel'l 

Milletler Cemi
yeti toplantısı 

ğıda gösterilmiştir. . ıo.7# 
Cinsi Miktan Jl.JuJı.am- ilk tc- ihale Jhale Jlt'Şe,.ı; 

Kilo men tutarı minatı Gunu Sacıti _.,ıı ~ 
Yulaf 500,000 28,750 2157 5 / 10 / 937 15 Kar 

., ~50,500 20.ıs4 1512 s ı 10 ı 931 15.20 ,. '' uı. 
,, 72,000 4,320 324 5 / 10 / 937 15.45 Açıl< eıc; 
" 75,000 4,500 338 5 / 10 / 937 16,15 ,, 

Cenevre, 10 (Hususi) - Milletler Ce 
miyeti konsey.j saat on borde ilk hususi 
celsesini akdetmiştir. Celsede hiç bir mu "rU]ebil t 
rahhas İspanyol meselesini takdimcn mii Nümune ve şartnamelcrı hergün o ğleden evvel komisyonda. go ııJluıı 
zakeresini istememiş olduğun.dan Nı.:n İsteklilerin ilk teminat makbuz veya ın ektupları ile 2490 sayılı l< ,.ı bl 
konferansının ilk netlccsi beklenmek ü 2 ve 3 neli maddelerinde yazılı w ikala riylo beraber ıhale saatinden eı;Jllı.ı.1'cr 
zere salı günü saat 17 ye kadar tatil ed:i sn.at evveline kadar lC'klif mektuplarım Fmdıkhda J{omutanlık sntı0!2) miştir. misyonuna veıınl"J .. ; (60' 



1~~--- Beşlktaj: ~ld~: ~~I ş~a:ım:e:k:A:t:fp~~~~~~~-~--:-~~.~~x~~~~~~~~~~~~~-
Geceu . .. • Ankara Merkez hıfzıssıhha MDessesesl o K U L L .A R G UN E ş 1 GPndUzlU ı. 86~.~~:::n~a~:':!~m~: ~~:~!:!'.:.do~~:~; 1:. 

I 

K 1 Z - E R K E K sömi kok kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

T Yuva - IJk - Orta kısımları havidir. Almanca • lngilizee • Fransızca 2. - Eksiltme 25 / 9 / 1937 cumartesi günü saat 11 de müessese satımıl-
..._ cSOebe lkay d nna başOanmıştır. Acel e ediniz ma komisyonundayapııacaktır. 

3. - Şarrtnaıne müessese muhasip mutemetliğinden temin edilebılir. 

Y. 
a 

ttz;;; Kayı t muamelesi her gün yapılır. Telefon : 42282 4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin · ııoo lira 25 kuruş muvakkat r ... llıiİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiliiiil-;5~AlİR"'A~ÇCtH~A~NİiE~ee6Al:şSi1NNioiAa~H~OiRiiiH~O[jjRtCC~AlİDDEDiİEE8SalNMDiİEEmiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiii~:: !~7::r~d:;~esi ve ayrıca asgari 
10000 liralık kömür işi yaptığını tevsik etıne 

Erkekle k M ilk k y 5. - Muvakkat tı>minat hudut ve sahiller sıhhat Umum Miidürlüğii \"Cz-
il 
ı, 

·e 
t1 
s 
e 

r ısın ı : üni r Paşa konağında - Kızlar k11oıı ile ısmı eni yapılan binada ı::esine yatırılacaktır. . 

~ D Z H • L • ı • Yat 1 6. - Teklif mektuplarını yukarıda 2 nci maddede y~zılı saatten 1 saat re: n- a y r 1 y e 1 s e e r 1 1 1 
evveline kadar satınalma komisyon reisliğine getirilerek makbuz .mukabilinde 

ır~elk yatı SIZ verilir. Dış zarf:TJ mühür mumu ile iyice kapatılmış c)nıası ş:uttır. Postada o-
.A.n l lacak gecikml)Jer kabul edilmez. (3267) (6033) 

lllecbur·a,- Ik.: ~rta lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi lisan, 
lllii§t 1~1:· Munırpaşa konağı erkekler kısmına Münirpaşa konağı kar§ıaında leyli bir liseye lazım olan bütün 

enıılatı havi b'" ··k b h ' k t h · d'l · t· tisat t . uyu a çeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk ısma a ııı e ı mış ır. Kızlar kısmında ted· 
Je

3
j
11 

:nıarnıyle ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. Kayıd muame
......:- aşlanmıştır. Hergün sabah, saatlO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

lstanbul Tramvay Şirketi --;,evaum. amirliği 

Devlet Demıryol/arı ve Limanları işlt>tme 
Um11m idaresi ilanları 

Eskişehir \'oJ At~lyesi Elektrik 
Şubesinin Eksiltmesi 

1 L A N ilanları l:sta Eskişehir D. D. Yolları yol atelyesi elektrik şebekesinin yapılması kapalı zarf 
L nbul T ş usuliyle eksiltmeye konmU'e.tur. 
11atıar ramvay irketi, 1937 -1938 mektep senesi zarfında tramvay 

71 

ı. Inda ten T tl t "f k .Müteahhit nanı ve hesabına 19 adet ı B · · ııa~dı»~ ~~ a ı arı e ile seyahat etmek hakkını bahşeyleyen artların - u ışın ?"uhamm.en bedeli 29097 .14 liradır. 
t '«\ 10 cylul 1937 t 'h · Ü · · alay sancağı ile aynca üç adet a -~ talebe . . • arı ınden itiba ı·en başlayacağını mektep ve nıversı- 2 - istekliler bu işe ait şartname, plAn vesair evrakı D. D. Yollarrnı.n Anka 

• lerıne ılan eyler. !ay sancağı 14 / 9 / 1937 salı günü E 8 ") Alakadarlar .. .. .. . saat 15 de Tophanede Lv. amirliği sa- ra, skışehir ve Sirkeci veznelerinden 15 O kuruı mukabilinde alabilirler. 
•uO d • pazar ve bayram gut !eri hariç olmak uzcre her gun · saat 3 Ek ·1 2 C'unı an 12 ye ve 13,30 dan 

17 
ye kadar. · tınalma komisyonunda pazarlıkla ek- - sı tme O - 9- 937 tarihinde Pazartesi gı:inü saat 15 te Ankara D. D. 

artcsi günl · siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 
..... . erı saat 8,30 dan 12 ye kadar lı •YtUsbıt evr ki . 1 k d ) 2090 liradır. İlk teminat 156 lira 75 4 -Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşag~ıda yazılı teminat ve vesaiki 

'1areket 'l.?" ~ ar~~ e beraber Galata da Söğüt sokağında (Tünel ar asm a .nalemme mu t d DIREKTôRLVK kuruştur. Şartname ve nüııiunesi ko - ayni gün saat 14 ıde kadar komisyon reis? iğine teslim etmiş olmalan lazımdır. 
• e~ • - sayı r anunumın 16 ıncı ve 17 inci maddelerine uy&un 2182.29 lira 

saatte komisyona gelmeleri. hk muvakkat teminat. 
'::-:-_"Samsun Trac.aa He eabivliraler. Kurumu m.iayonda ·oY\rUlebı'lır" İıteklı"lerı"n bellı" A 2490 1 k 

(127) (6081) B - Bu kanunun tayin ettiği ve:ika lar 

&11 Başkanlığından : • • • c - Naha vckiletindcn mu .. ddak ehli~ •• vcsikm 

~llblflsu11da İnfiıB edı"lecek 1ütk hBIJB kurumu Askeri Okullar için üç parçadan . 5 -Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde ko 
'I V 290 h . mıayon reisliğine verilecektir. 

e bina i I l · amam takmu 300 peştemi..I, 14187 
sı nşaa ına ait eksiltme ŞBI namesı yüz havlusu 27 / 9 / 937 pazartesi gü Posta ile gönderilecek tekli{ mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet 

:~a~ - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda Türk Hava Kurumu Şube binası nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul ou saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 
1• Levazım amirliği satınalma Komisyo- 6 - Bu it hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Demiryolları Yol 

; - İnş~atın keşif bedeli 46766 lira 
70 

kur~tur. nunda kapalı r.arfla ekailtmeai yapıla· Dairesine müracaat etmeleri. (3138) (5806) 

l'Urk a Eksıltme 4 Birincitcşrin 1937 pazartesi günii saat 15 de Samsun caktır. Tahmin bedeli 12465 lira 25 --------------------~--~..,... 
4 ava Kurumu Şubesinde yapılacaktır. kuruştur. İlk teminatı 934: lira 89 ku· Haydat kaşa L i.'Jesi Dİi eki öı lüğünden 
1\ - E~siltmeye aşağıdaki şartları haiz olanlar girebilirler. ruştur. Şartname ve nilmuneleri komis Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydıan devam edilmektedir. Leyli t~ 
a - Kanuni ikametgahı olmak.. yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni !ebenin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 kadar devam ede-

- 'I'ürk olmak. belgelerle teklif mektuplarını ihale sa- cek ve icabedersc daha da temdit edilecektir. (60.50) 
r C - H 

1 
. atinden bir saat evvel komisyona ver-

1ka ib a en ınşaat müteahhidi olarak faaliyet te olduğuna dair resmf ve-raz etınek. meleri. (129) (6086) Jstanbul Gümıükleı i Başmüdürlüğünden . 
1aJti~t;- Şimdiye kadar bir defada en az 30.000 liralrk bir bina işini muvaf- ' 

~ c bll!jarmış olduğuna dair veaik a. ibraz etmek. 

• • • 8408 kaime .sayısı 70 çuvalda gayri saf 6950 kilo ağırlığında ve 2236 ti-

A.ıskerl Okullar için 6627 fildikoe r:>ı. 17 kurll§ değerinde ayıklanmış piri m;. 8300 kaime sayısı V O C mat"kali 
fanila, 6698 fildikos kısa don 27/9/937 88087 numaralı dokuz çuval da gayris11f 107 kilo ağırltğında" rn 54 lira d~ğcrın
pazartesi günü saat 15 de Tophanede de pancar tohumu 8219 kaime sayısı VA C mnrkah 88087 NO.lı gayrisaf 228 bu. 
1ıtanbuJ Leva.ıim amirliği satma.Jma çuk kilo ağırlığında 195 buçuk lira değ c•rinde ağaç sebze ve çiçek tohumları 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltme- Sirkecide Reşadiye caddesinde Gümrük satış salonunda 16 9 937 günü sa
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 8996 at on dörtte açık arttırma ile satılaca Uır. İsteklilerden 'o 7,5 pey akçesiy)e 
lira 15 kuruştur. tık teminatı 674 lira Maliye Unvan tezkeresi aranır. (6065) L 

li' - 5 nci maddede ya.zıh mu vak ht teminatı vermek. 
5 - Mukavele müsveddesi ve ona merbut bilumum evrakı imza etmek 

~4ttışt~. Bu işin muvakkat teminatı yü 1.de yedi buçuk hesabiyle 3,507 lir~ 50 

ij 6-ı l\>a l{ stckliler muvakkat teminatlar mı eksiltme saatinden bir saat evel Türk 

'~~-den~rumu Sa~un şubesi veznesine y:ıtırarak alacakları makbuz ve 4 ncü 

'·~ b·n C. ve D. fıkralarında yazılı vuaiki, teklif mektuplarını havi kapalJ 
71 kuruştur. Şartname ve nümuneleri -------.....:...-----------------
kom.iayonda görülebilir. İsteklilerin 1. H. /{. 8atınalma K omisyonundan 

"ila...:.•ırl'kte · ı..~ 1 • eksıltme saatinde Türk Hava Kurumu Samsun şubesinde top-
l(l~llf eksıltme komisyanuna tevdi edeceklerdir. Posta ile gönderilecek 
<:.'.l,.tllı llıe~~u~ları nihayet, yukarıda yaz ı!dığı saate kadar gelmiş olma.sı ve dış 
eıı.cak J>t~~hür mumu ile iyice kapatıl mış bulunması Ji.zrmdır. Postada vaki 

kanuni belgeleriyle beraber tekli! mek 3 Milyon zarf bastırılaraktır. 13 / 9 / 937 saat 15 te açık eksiltme ile 
tup~ ihale saatinden bir saat ev- münakasa yapılacaktır. İstekli olanlar Piyango direktörlüğü muhasebe.ilinde 
vel komuıyona vermeleri. 

7 ~--cıkmeler kabul edilmez. .. 

.:~İf h~ İstekliler bina projesi, fennf ~me, mukavele müsveddesini ve 
11'1leu

11 
şasasını Ankarada Türk Hava Kurumu Genel .Merkezinde lstanbul ve 

~de görebilirler. (5966) 

~.-ızımmrmmMPM 
e1ııt. 

... ''>te~h ur ııc mahallesi Cadde veya Numarası Cin~i 

Sokağı 
~rııı.._ 
11.;uetJita 
·~ ş, Monlafenarı. Mahmudiye cadde. 7 Hane 

akçılarda, Valde hanı. üst katta. 35 Oda. 

~~rda... " " ,, ,, 39 Oda.. 

Muham
men aylığı 

Lira K. 
25 
2 50 
4 50 

(130) (6087). 

• • • 
Aakerl Okullar için 16180 metre 

donluk patiska 27 / 9 / 937 pazartesi 
günü saat 16 da Tophanede Levazım 
amirliği Satmalma komisyonunda. ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır .. 
Tahmin bedeli 8090 lira.dır. İlk temi
natı 606 lira 7:S .lruru§tur. Şartname ve 
nümuneai komiayonda görillebilir .. İs
teklilerin kanunf belgelerle teklif mek 
tuplarınr ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeler i. 

(131) (6088) 

ZAYİ 

p.rtnamesini görebilirler. (6046) 

lnhfsarlar lstanbul BaşmfldUrJflğUndeİı : 
Bilumum ispirto bayilerin:n inhisarlar idaresinden ruhsat almağa mecbur ol • 

dukları kanunda yazılı ve muayyen fiatla fazlasına satış yapmaları ıcla yaaak bu -
lunduğu ve 1-6-937 tarihinden itibaren Başmüdürlüğüm:izden ispirtolu içki 

beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satmak için de ayni tezkere ile ruhaat veril. 
mekte olduğu halde münhasıran ispirto satan diğer eşhasın idaremizden ruhaat 

tezkeresi almadıkları ve muayyen fiattan fazlasına ispirto ~-attıklan görülmekte

dir. 
Böyle tezkeres;z veya muayyen fiattan fazlasına ispirto satanlar 

kanun ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. (5936) 

hakkında 

Istanbul Sıhhi Müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan ~~ vira Gelincik. 28.30 iki dükkan 2 

nıevvcl. Uzunçarşı 30 Kilid hanında 3 Lim d · · d ld ~ ~irı. an aıresın en a ıgım liman Eksiltmeye konulan is: İstanbul Sıhhi Müze.sinde yapılacak tnmırnt. ı 
ıı:ec· du"kkan" . cüzd · ıt· Y • ı, Iiob anımı zayı e ım. enisini ~ıka- Keşif bedeli 2750 lira. 

~ Yar. Muradiye. C. Hocapaşa hanından 6 racağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

1 
lılijı_ müfrez .. -.A . ..l Muvakkat garanti 206 lira 25 kuru:. 

" 11:ap
1 

ı.~ .... .. n i oğlu O-·'"' "Yın • ntirkçübaşı Su"_ .,,,...,., Sıhhi Müzesinde yaptrrılacak olan tam ırat işi açık eksiltmeye konıılmu!l-
}ja.b an.ağa. Odun is- (9660) 
r• Çek kelesi. 9 Arsa. 2 tur. ~~Ylani~Pıd:ı, Şeyhmchmed, Hidayet 1 - Eksiltme 13 / 9 / 937 günü sıı at 15.30 da Cağaloğlund~ Sıhhat \·e 

Sara Camii içinde. Taşmerdivan altı. 1 Gllz Hekimi ic:timai Muavenet Müdürliiğiln binasın da kurulu komisyonda yapılacaktır. 
y Y, Çakırağa. Davutpaşa. ' 12.14 Arsa. 2 50 Dı • {;lükrü Ertan 2 - Mukavele, eksiltme bayındır! ık işleri genci ve hususi şartnameleri. 

ltıeL .. tıkarıd ·1 Y "tf ·d·· bl" ~ I{ u~ a ya.zıh mahaller 938 sene si mayıs nihayetine kadar kiraya verı - Caf•loflu Nuruoemaıuye c.d. No lf proje ve keşif hülıi.sa.siyle buna mu c e rrı ıger evrak komisyonda gifrüle i ır. 
Iarııu sa:~ ~ık arttırmaya ,ıkanlmıştı r. İstekliler 13 Eyliil 1937 pazartesi (Cat•lofhı Eczanem ,.ıunda) 3 - İstekliler carf seneye aid ticaret odası ''csikasiyle bu iı;e benzer 
, ll~ll"lüd·· -.. ~ .. kadar pey paralariyle beraber Çemberlitaş'ta fstanbul Vakıf- 1 Telefon. 12566 2000 liralık iş yaptığınn dair Nafia M üdürliiğünden almış olduklarr miiteıı.h-

' urlugundc Ak t K ı · ı ı · (5814) [•·••••••••••••••' hidlik vesikasiyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplariylc. bir-

1~ U I ~~~~m;.;;··~Ühim ilin Dr. Hafız Cemal Mrte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ı5666J 
•l!ltıt b ı .,,..AN ımı.111 • Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

3 
n uı Ticaret ve Sanayi Oeasından: Dahiliye Miitelau.ı.ı Satın Alma Komisyonundan: 

lcr rhhi nı • 
1lle ll1 uaycncye tabi esnaftan. si !ıhat ciizdanlarını almak üzere cemiyet- Pazardan tıqıca sUnJerde &lledm 10ııra Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınması icap eden ,.c bir kl}o,s.u:nıt 

1~1~ her-h~~:c.aat ettikleri halde ciimanl1;rını alamıyan ve cemiyet memurları- ;:-~·&(:,' ::ı:.=~=::::: y~i y~i kuruş bedel tahmin edilen on beş binden yirmi beş bine kiloya .kad(lr 
ta 11\ e ~ 1 bir ihmali yüzünden hak larmda belediyece tatbikatta bulunula llutaıarmı kabul eder. satı, eumartHI l'Üll ı;jgrr etı 22/Eyl0.1/937 çarşamba günü saat onda pazarlıkla satın alınat•ak~ır. 
rııu Wkıı;;:_ıaı-ı. alakadar cemiyet memuı·larma tazmin ettirilecektir. Bu husus- ıeıt ub&b '11,&-ır ... uert baldld tukara Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek t't pazarlığına girmek isti. 

taca.at 1 olanların ellerindeki vesaik- le Odamızın esnaf ~ubesi mürakiplerine mab.IUatur. lıfuayeııelıau 99 " ,.1.ı::ı yenlerin 506 lira 25 kuruşluk ilk temi naUarı ile birlikte belli gün ve saatte 
......... .....-- aıuu: ... ~ om.ısyona aş vurmaları (3187) (5867) 1 hildı"rı·11·r. (6018) - · "• .,._,, .. teJ-"- 21...... k · b 
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ı ... Birinci sınıf Operatör 

11°~~SA!!h~v!.~Y!!11 

cP.rrahisi mütehassısı 

Paris T rp Fakültesi S. As is~ 
Erkek kadm ameliyatları, dinl8g 
estetik - "Yüz, meme, karın bU· 
ruşukluklarr., Nisaiye "·e doğuD' 

mütehassısı i 

Muayene: Sabahları M e c c !I n n 1 
8 den 10 a kadar U G 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli fiaJI 

- No. 1 TelefoP..: 44086 -

··---····················· .. • .. ·····:ı::ıın:::: • g--·· .. ·······arş··oökiöru ... 
i~ l\1ecati Pakşi 
•• darı :: Hastalarını hergün sabah 10 
H akşam 19 za kadar Karaköy Tünel 
•• . NO 
:: meydanı Mahmudıye caddesı · 
H 112 de kabul eder. 
U Sah ve cuma günleri saat 14 del' 
!S 18 ze kadar parasızdır. fil!' 
:!:::: =::: :::::: :::::::: :: : : ::: ::: : ::::: a:r.:ı: ::::: ----m:am--""-IQ) (Ô) !Kir ©> ~ 

1\ E czettrn Atasagun 
Her gün sabahları sekiz bu!juğa 

aksamları 17 den 20 ye kadar Lale 
~ 1 ·k· · daire li tayyare apartman arı ı mcı 

3 numarada hastalarını kabul eder• 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ıca 
dar hastalarını parasız, Kurun, }ta 

ber okuyucularını dakupon rnutc•· 
bılinde muayene eder. 

S b ha ~ eıd• IJ'- 11111m111mmrumım11mım~ımmm11m11m111111111111111111111 1111'11111111111~11ım~m l ll!llllllllmllillllllll~~I 

'rı ~n . ~ r . :J ı ,, ;; ISTANBUL AMERiKAN OLEJI 
Elbııeye dair ihtıyaçlBl'ınızı ~ımdıden Galatada me§hur ~ 55 _ __......-: 

E K S E L S Y O RI l IKU:Z: KDSMD : A~~:~:~:;,ı;::ı. ~:.;·~~il RB::.~:~.~3~1 .. ~j =~~IK~IK IKD~~' 
~ 1 Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müc.ssese<lir. Almanca veya Fransızca ihtİ\•a ri olarak mütehassıs muallimle~ 
• tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültilre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneterı 

Büyük Elbise Mağazasında i'E!!:! mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemm\iJünü temin eder ... Lise k.ısfSll = ~ derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 
Her yerden UCUZ ve TEMINA TLI alabilirıiniz. ~ §5 , • • 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. :: ;;: MÜ ff END 1 S K 1SM1 Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa miıhendisi yctie 

E R K E K L E R E ~ ~ KAYIT GÜNLERi: Çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye katlar 7 eyluldcn sonra her gün . . . ~I 1 Fazla malUmat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

PARDESULER 
Lıradan ıtıbarcn 5 DERSLER : 22 Eyllıl çarşamba günü ba~lıyacaktır. Leyli talebenin 21 eylfıl sah akş;ımı mektepte bulunması Iazı 

Janr angle 1 S 1 ~ Erkek kısmında. n!.h~i kayıd günleri 18 eylül cumartc~~ ve 20 ~ylUI. p~zı;rtesi günleri, kız kısmında ise 

P ARDEStlLER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 

!:::::~ı GabarWn !~ ;~ i L;~~~;;;;ll;~l~~;l~l~~l;;~~~m;ı;;~;;ı~7~';~; 1 i 11 ! 1 1 1. m 1 .,) 
3 katlı 15 1/2 1 

KADINLARA 

MANTOLAR 
PARDESULER 

1 MUŞAMBALAR 
I_ MUŞAMBALAR 

Yünlü 

Gabardin 

Her renkte 

ipekli her r enkte 

fi ÇOCUKLARA 

PARDESULER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 

Erkeklere ısmarlama KOSTUMLERI I en iyi kumatlardan iki prova tle 

1 Haftalık ve Aylık tedlyatla 
muamele vardır. 

G ALA1rAICA 

10 1/2 

15 1/2 

10 1/2 

23 

7 
6 1/2 

28112 

dahi 

EKSELSYOR 
MAGAZASINDA 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
Okulu Direktör~üğUnden: 

1 

1 - Elaziz ve Manisada açılan Akşam Kız San'at okulları için muhtelif 
beden numarasında (132) adet manken kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Kat'i ihalesi 19:37 Ey!Wünün 16 ıncı perşenbe günü akşamı saat 16 
da yüksek mektepkr muhasipliği odasında toplanan komisyon huzuriyle ya. 
pılacaktır. 

t 

UCUZ SATAN ÇOK SATAR: 

ALMA.NY ADA 29 1!ARK, TÜrtEJ
YEDE 13,75 KURUŞ NİHAD IŞIK 
GRAMOFON MAÜAZASI TIEKOrtU 
KIRDI. 

Bir ayda üç yl!z yeni müşteri ka
zandı. Anadoludan almakta olduğu -
muz yüzlerce mektuplarda fiyatının u-

cuzluğu hayreti mucip olan bu gramo-
fonların kataloğunu isteyorla.r, meşgu

liyetimizin fazlalığından sayın müşte-
rilerimizin arzularını gazeteye resmi
ni bastırmak suretiyle tatmin ediyo -
ruz. S'parişatlara posta ve ambalaj 
masrafiyle 15,25 lira gönderilmesi rica 
olunur. 

SlKECt NO. 37 NİHAD IŞIK 

3 - Muhammen bedel 1580 muvak kat teminat 119 liradır 
4 - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklif mektupların; ihale için tayin - Dr. Fa•k 1. Okte ~ 

cck mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları ve dış zarf1nın mühür Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 
:...ılınan saatten bir saat evvel komisyo r.a tevdi etmeleri ve posta ile gönderile- ı Operatör 1 
mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. No. 6 Tel: 21109. -----------------------

~ 5 - Mankenlerin evsafı ve teslim ı;eraitini anlamak isteyenler Beyoğlu M 1 r dır 
'' kşam Kız San 'at okulu idaresine müracaat edebilirler. (5731) 1 uayene ıra · 1 Sahibi: Asım Us Neşriyat genel direktörü R-}... 5' 


