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8 i r felakete mi gidiyoruz ? 

(1 • • ••• 
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Telef. 21413 {Yazı), 24370 (!da~) 

Yarın 12 Sayıf a 

Sayısı heryerde 
100 para 

Sovyet .Protestosu 
l\fuıet leri blriblrlerl ile hoğazlaştıran 

Jhtf rasıar dünyayı yenı bir ı9t4 Akdeniz konferansını akamete uğratıyor 
fe Ulke tine sürükleyecek 

b.Akde ... izk f .. ·dı .k ı ·k· · · h lzvestiya gazetesı· ır l , w •• on eransı umı en ıncıı nizde batırılmış o an ı ·ı gemının e· 
1a'\a ıcınde b l Esk' d" Ya111 ~ a~ ıyor. ı un - sabmr istiyor. 

haı:ek ort~sı.nda beynelmilel ticare' / Diğer taraftan Kont Ciano Sov- it 1 f • ti • 
dcnilJtlerının ·an~ caddesi olan bu yet Rusyanm bu teşebbüsünü c~ - a ya aşıs erı 
eltını e son torpıllenıe hadiseleri iJe vapsız hıraktıktan başka ltalyanın 
tak ~i~:ten .. ~se_r 1k.a!~adı: fazla ola • Akdeniz konferansına iştirakini şü.p 
tllas etlen bır01rının boğazına atıl hede hırakacak bir tavtr alıyor. Bır Jl Jfes 'ulırg• et ce~Q -'an kar-
dı. ona se~c:b olacak biı manzara al- taraftan Sovyet Rusya Akdenizde LJ'.l. j ve u~ ......, 
tafın~un ıçın ln~i.ltere ıle Frrmsa ta- batrrılan gem1ierin mesu1ivetini doğ 
tin~ E\~ Ab:!enızın emniyetini ye . rudan doğruva Jtalyan deniza1tr ge- t l kl d J! 
1oPla~~ırmek Ü7.çı.·~ .?ir ~\onferans milerine atfediyor, diğer tara~ta~ ~ - u amaııaca ar ır, uıııor 
h i ~ · . ~~1 teşebbusu efkarı umumi telya ~. orsan denizaltı gemılerının '3 7 • 
j:· .ır, c;ol ortası '' ı k · ·· · ld ~ f k t bun • lflı d . ıı tan o- Sovy':!tlere aıt o. ugunu, a a C" f 
l\ırı b'ıeı:lre-;:eş r lııa.Alr • ."inş_a. !arın kendi mesuliyetlerıni gizlemek ...ıovı7ef no asının 

r e · ·ı~ı · k" · ~ lıb ı -.;b r ·fa j " laş. •· ve mesuliyeti lta1yaya yiik~e~e. ıç.ın • 
Ha)b 1 u. Sovyetlere ait ticaret gcmılerını bıle metnı 

tdcce'· 'Z w· r i.:rt k batrrdıkhı.rmı söylüyor! r.ı'd " · t k ı· dı k' Akd · Moskova 7 (A. A.) -Tas aı'an· 
il ~rk . u rı Unu tm ama azrm r ·ı t>nız 
I~ en ans · ı : b" b' 1 · ·ı b sı bildiriyor: tcl.. • ..r 1 ,.;~· o · hadiselerı' üzerine ır ır erı 1 e u 
lele; illYa~.~ ., ii ıi i i hadi- tarzda çatışan iki devlet bu deniz em 6 eylül tarihinde, Sovyetler Birli-
l;ı e go7.J f" B' ğinin halyadaki büyük elçiliği, Sov-
dı;~fb~n Sovye ~;:· ve;~ . ASIM US yet hükumetinin talimatı üzerine 

~ota ile u devlet Akae • (Sonu Sa. 6 Sii . .5). İtalya hariciye naz;n B. Cianoya aşa 

Ç 
ğıdaki protesto notasını tevdi etmiş· 

l·nde heyecan tirSovyetler Birliği büyük elçiliği, 1-
taJyan harp gemilerinin Sovyctlcr 
Birliği ticaret gemilerine ka~ı y<q) • 

1\. tıklan mütecaviz hareketler hakkm-

~ m er. ı• ·fi a ı~e a as 1 na da Sovyet hükumetinin kati delillere 1\ .C U malik olduğu keyfıyeti üzerine ltal. 

ş 9 h. r i fer ket m e 1 er,· ~=~ ~~~~ı;:;ati:~v~:~r~at~ka~~Jı;~ 
(Snnu ... a. 6 ii. 2) 

.'azısı 6 tn<'ı w•n f ww:Aa J 

AJmanya 
Niçin müstem
leke istiyor? 

Hltler Nurenbergde 
mühim bir nutuk 

söyledi 
Nurenlıel'g· 7 ( \. \.) - Saat J 2 

d.,, muhte .. ~nı sıırelle l1<n rak larla Aiis
lenıui~ ol;n kongre ı-alo~u lı ı ucalunç 
dolnm~tu: 

l\lulıtcJjf hatiplerden sonra söz a· 
lan B. Hitler e\\ ela kongrr.nin hir 
tarihçesini yapmış, nıiiteakibcn nas· 
yona! so-yalitıl pren .. ipl~rini anlatarak 

(Sonu Sa. 6 Sil. S) 

Hariciye vckdimiz 
ltalvada 

.; 

Yenedik. 7 (A. J\.) -Tiirki)e Hıı
ric:ye Vekili Dr. Tevfik Riiştü ,\ras. 
npu rla hu ak~am h nraya ~elmi~tir. 

l'lJ T r>frirdar{lz llii.w~yin, D.'narlı Melımr>cl ve Mülayim. 

~~ye Baş pehl i vanlık musabakaları 

ekirdağh" Hüseyin ile Iugiltere 
Mülayim pazara Garbi Akdeniz 

Paris 7 ( A. A.) - Akdeniz kon· 
feransınm davetnameleri, dün ala -
kadar devlet merkezlerine gönderil -
miştir. 

Berlin 7 ( A. A.) - Siyasi Al • 
man mahafili, Akdeniz konferansı 

na iştirak etmesi için Fransa ve lngil 
tere tarafından vaki daveti Almanya 
nın bir iki güne kadar cevaP. verec~· 
ğini beyan etmekteClir. 

Romanya daveti kabul etti. 
Sonu: Sa. 6 Sii. 1) 

P~ö'[""B;J"~nnAieii~"mBük-( 
reşte söylediği nutuk 
"Nura susamJş .·nasyonalist 

Türkiye geçmişi 
üzerine düşkün bulunuyorı. ,, \ 

Diio gece hir ıuiiııa:-ehctle Hiikre~le 
toplanan J\ rkl'olojik. \ ntropolojik rn 
Pre J fütorik kongre) e i~tirak l'lnıİj 
lıu l unan Türk dclega yonu §efİ Hıı -
yan Afet'Je ~ürüşmek fırı-ulmr lııılıluk . 

Sııyıu prof P~iir kongrenin ccrt') anı 
hakkında ;;onluğuınuz suallere ' e an· 

Jııınnk i lt'di~iıııiz \ ıızi)l•llere t!Rir hi· 
ze Jiiı:umu kadar mıılılıııııt 'ermek ne· 
znketiıuJe hulıınılular. Ru meyanda 
kongrenin açılı~ mera İminıJc diğf'r 
mille! !er cldt•ı;a~yon ~eflerinin irad 
ettikleri nuıuldıır nıeyıırıııııla keneli i-

(Sorru: Sn.6 Sil. 4) 

Yeni tarihi fefrikamız0 

s_ıv ASTOPOL 
önünde ••• 

Yazan: Niyazi Ahmet 

Su·a.~topol lıarbindcn bir gcet' /Jn.~kım .• 

karşılaşıyorlar ta~~s~~~dı 
~inariı Mehmet Türkiye baş
Ptfıii van iık müsabakalcİrından 

Sıvastopol harbinden sonra 
bütün dünya anladı ki: 

neden kaÇI)1 0r? 
(}'azısı 5 incide). 

Celıcliittıır ı k, 7 (A. ;\ .) - Fury. 
Foreı.ter, .Firedrake ,·eFortune adları
nı ta~ryıın dört l ııziliz mulı rihi, Akde
nizin garbind~ki lngiliz deniz kuv • 
\ 'e tlerin i taln iye etınek Üzere buraya 
gelmi~tir. Bu :-uretlc Akdeniz gaı
hindeki İngiliı d~niz c:fü:ütamlarmm 
adedi on he~c baliğ olmu,;tur. 

Orduları mahvetmek için mevcut 
sll41ılar 1'8.fl değildir. işte ondan 
sonra dünya mille tleri s114h yarı~ 
şıoa başladılar. 
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İngilizce Deyli Meyl aRZeteıi Hitte 
t> rin Lord Pothenncre'c gönderdiği 

mektubu neıretmeklcdir. 
Bu mektupta deniliyo r ki: 
"Üc; yiiz senedenberi Alman., 'l 

· Gii.nünA~i.slerı 

Sne)1, - Sert bir hareketle başını 
)Ukanya kaltlırdı, hütün gayretine rağ 
men sesindeki lıeveeam saklayamıya
rak: 

- Re mi aldınız ) a ... dedi. 
- E, et, ka anıda dunıyor. Fakat 

kop) e olduğunu Ö) lcdiği zaman tc· I 
reddüt etmedim.. . 1 

- (JI ıın!.. Altlırııııt)ıııız: hen bil-, 
:niror "annıı~tıııı. Zarıı )ok . ..,iz re mi 
l>ana )ütfrıliıı 'z, keneli iicrctinizi alı
nız .. O kadar. Ne H•rdiniz'! 

- iki lıin 1ngiliz lira ı .. He ıııin . 
ahte. kop) e uldu~ıınu Ö) le) ip df' 

hir 3) zarfında miiraı•aat f'ttiğiıniz 
takclir<_l.c, para~ r gı•ri alahilcreğiz. 

- Ü) le mi?. Cidden nazik nı i ~ .. 
HclC' hir tnhlo a hakalıııı .. 

rJmllll') kalkıp ka aılan ı·ıkanl ğı 
çantayı. misafirinin iiniinc ko)tlu. I 

.. neyt artık aklayamadı~• bir 

(Arkası ı·ar) 

Tokyo 7 (A'. "A.)' - Domei ajan 
sının spor mehafilinden öğrendiğine 
göre, Japonya muhtemel olarak 940 
olimpiyadlarrnın organizasyonundan 
feragat edecektir. Bu tedbir, Japon ıi 
yasetinin spor mümessillerinin mü • 
him bir kısmını silah altına almq bu 
lunmasındandır. 

Bu mesele hakkında mecliıte, bir 
suale maruz kalan baıvekil B. Kono 
ye, bu hususta kati kararın pek ya
kında spor teşkilatı ile istipreden 
sonra alınacağını bildirmiştir. 

harpsahala rmca 20 -2 5 m:lyon kişi 
kaybetmiştir. lnaanlar deli mi? 

Buna mukabil istifa-:Je'i o • ---------
lan hiç bir netice eicic etmcmi§tir. Bü 
tiin bu harpler İmtiyaz harbinden baş 
ka bir §ey olmamııtır. 

" Ben bugün bir İngili7: " Alman 
anlaşması diişi.inüyorum . Mcmlek~ -
timde. ki.içük. büyük veya çok bü • 
yük kitleler önünde şimdiye kadar 
4000 nutuk söyledim. Bunların hiç 
birinde bir lngiliz - Alman yakınlaş
ması fikrine muhalif b~r tek kelime 
söylcmis değilimdir. 

''Bir İn!liliz • Alman yakınlaşması 
ortaya 120 milyon kili§lik bir kitle 
çıkaracaktır: bütün diinyada en faz. 
la kıymeti olan l 20 milyon kişi. Bun 
lar sulh ve mi.işterek his için çalışa
caklardır. 

lng:Iterenin büyük bir miktarda 
elinde bulundurduğu müstemlekeler 
filosunun nüfuzu ile ve diınyanıli en 

büyük devletlerinden birinin askeri 
kuvvetilc bir1Cfmiş olacaktır. 

"Bu kitleye Am\!rikahlar da iıti • 
rak ederse, bütü dünyada ona kaJ'§r 
koyacak hiç bir kuvvet bulunamaz. 

Bu kitlenin nüfuzu beyaz ırkm · 
menfaatleri aleyhine asla çalıfmaya • 
caktır ... 

Misafir filo Ka
radenize gitti 
Beş gündenberi limanrmızda bu

lunan İngiliz filosu dün Karadenize 
ıeyahate çıkmıftır. 

Misafir fiJo, gemilerimiz tarafın -
dan tefyi edilmi§ ve ayrılı§ rcami, li
manımıza van§ toreni kadar samimi 
olmuftur. 

Misafir filo boğazdan çıicarken 
Yavuzdan selam ve lngiliz mar§ı ça
lınmış. lngiliz filosu da selam resmin 
den sonra istiklal marımı çalmıftır. 

1 >iin rnntn bugiin/;ii lmrm /; ~;Hl Si , . . ,, . . .. ,, 
!:l'ılrf'ıını rtımı=ca lntrans ö'''"'' gw 
zetf'sinde Gali us im:ulı bir ) 11:1 ga
)N lıo~ ı·c ala,·lı bir ~ckilde §Ü lr• tın• 
lntl\·or: 

fşte iıe garip bir lr]graf. in nn 
hunu okurken riiya mı ı;orıt) orum 
acaha !. tlh c ken<li Kl'ncline soru\'Cır .. 
Ihu Şih ) ing ı;ihi zor bir İ"ınİ ~lan 
<;inin .lapon'a lıii)iik elçi~i Tnk)o 
hariciye nezaretine gitıııi~., e Çinin 
JapO"n a ile lıir aılemi ll"ca' iiı mi akı 
İmıalama~a lıazır olduğunu Ü) lemi~. 

Hu· ii' le hir zaıııaıHIH ohl\·or ki 
Şan~lıa) · rrı iizeri n c nınınilt'r ) a~r) or: 
J!!0,000 k:~ilik hir tak'iH kıtaatı Ja
pon adalarından kalkıp Çin !llalıilleri 
ne ı·ıkn·or. B İzt' e'' ~ııtenheri s\İ\ le -
tni§İerılir: Şarklılar nnpalrlara 

0

hen· 
zemf"r. diye. Elimizıle ha~ka ,.e ikalnr 
olına~a ·alrll7. hu telıı:raf hi1c hi7.e hu
nu i hata kafi gelirdi. 

F.n·ela in!larf' kendi kendini' ~111111 
eornyor: Taıııl oluyor da hir Çin el· 
ÇİAİ Toho<la huhınalıilirnr? Bizim 
hiı.liğimi7. iki m<'mlekrtin a kcrlf'rİ 
!,:arpr,ınıığa ha~ladı mı rh;ilcr tliişıııaıı 
memleketini terke<lip kendi mcmlekl't 
)erine diinerler. 

Fakat hu e~ki knitlr kalmamış ar 
tık. fi u •. ih Yin~ kardc lrrini ke f'll 
atlanılarm iiniin<le nf'Zaket kııidrl<•rinc 
ll)arak iğiliyor H onlara, kf'ıııali hür
metle. kağrt parçaları iınz;ılnnıalarını 
teklif ediyor. 

Harp Yok. ıleiil mi ,a? OrtaJa o· 
lan ey dii•manhktan iharrl. Aradaki 
fark ne? Rilen rnk. Fakat lıPr lıalıle 
bizim kfü;ük h~'inl~ıiıııir.in kn"''"u· 
ınadığı bir fark olacak. 

Bununla hrraher. rlH-iinrn iııcım

lar ~ndi f" dm tı\•orlar. Emli,,e tim -
makta da haklar~' ar. Bir ln~iİi:r. nı~lı
rihi Akıl~niıde lorpillcni~ or. Kim 
torpilledi? Hilinnıewır. \rtık kiın-r -
nin bir ey hildiği. hir -:e~ anlachğı 
)Ok. 

lngiliz gemilerinin bir kısmı Kös
tcnce limanına, bir kıımı da Varna 
limanına gitmiıtir. Bu ziyaretleri gay 

Londra 7 (A. A.) - İngiltere ve ri resmidir. 
lskoçyanın şark sahillerinde deniz fi- Dönüıte buradan doğruca geçıp 

Biiıiin ıliinYa aıe-le oYll11' nr. ~inı· 
diye kadar ılii"'· a, ı hu tehlikeli o~ un· 
da haerna bir ka~a gf'lınrkten k;ırta
ran ~ey. clün,·anm hövle hir O),ına ı;i· 
rişmi olduğunun farkında olmama ı
dır ~aliha. 

!osu ve tayyare kuvvetlerinin i§tİra- Akdenize çıkacaklardır. 
rcile manevralar yaoılmut vr b" rna - ------~---------
nevraların hedefi, bu sahilde bulu • 
nan tayyare kuvvetlerinin b!r düş -
man filosunun hücumunu ne d~rece 
ye kadar durdurabileceği keyfiyeti • 
nin mÜ§ahed:si teşkil eylemiıtir. 

Moskova hlslklct 
koşusu 

Moskova 16 ( A. A.) - Komso
molsk - Moskova arasında yapılan 
9500 kilometrelik bisiklet l:oşusunu 
9500 kilometrelik bisiklet ko§usu bit 
mittir. Koıuya iştirak eden bq koşu 
ce teabit edilen müddetten on gün 
evvel kapatmıftır. Bisikletçiler Novo 

Düm·a kat'i hir lıarp mi hf'kliyor: 
Rih ı~ hir hıırp olur~a 1"8aıH'n keneli i 

Sinema mevsiminin bqlamasr mü 
nasebetile belediye fubc müdi.irleri - ka~·bolup ~iderek. ,\ .. atla ırn<la anlaş· 

ınalaf İmr.alanrnır. "Fikirler tf'ati f'. 
ne bir taınim göndermiştir. 

Sinemalarda aıhhl 
tedbirlere riayet 

Burıda sinemalarda alınması icabe ı-J:)İ'\'or·'. ~onra? :-'onra bir fit') olıluğu 
Yok. "nahedel"rf' kinı8e aldırı rtmr· den sıhhi tedbirler sayılmaktadır. · • 

Seans aralarında sinema aalonlan yor. Fikir tf'atilt"ri fikir tf'atilf'ri ola· 

t bo it l 1 la 
rak kahvor.. ı\ rkac:mdan bir ,ey gel·' 

nın an~amen şa ı mcsı ve sa on H , . • 
ı. __ d k'k h l _ı _ l meyor. '") ... Dıkkat edin. in anlar!.. 

rın on ~ a ı a ava anwrı ması 
kati olarak bildirilmiftir. CUceler ne latlyorla? 

Seans aralannc~a salon havalanclm 
lırkcn içcrde kimse bulunmayacak • 
tır. 

Kfü;ü'· o1111alarma rai~mf"n krndile
rinrlen cok hah•ettiren t'Ü('elrr hugün· 
lerdr )'İne ı;enrleri )Oruyor: 

sis?i~sk .. ile Moskov~ arasında sürat- V u J(OS ı 8 v takımı t. 2 
lennı gunde 150 kılometreye çıkar-
mak suretile bu neticeyi elde edebil- Ro men ta" ımını yendi 

Dlinnnm hiiıUn rür~leri ilk kon -
~re1~rini yapmağa da, f't f'dilmiıler · 
dir! .. 

mitlerdir. 
Belrrrad 6 ( A. A) -Diin öğle

den sonra Romanya ve Yugoslavya 
futbol takımlarının yap'.Tlış olduklan 
maç, bire karııır iki sayı ile Yugoslav 
taktmmm galibiyeti ile neticelenmiş
tir. Maçta on be, bin kiıiden fazla 
oıeyirci hazır bulunmuştur. 

Vugos!ov krahnın yıl 
d6nllmU 

Bel6rad 7 (A. A.) - Bütün Yu
goslavya, dün kral ikinci Pierrein 
yıl dönümünü muazzam merasimle 
tcsit etmistir. 

Bclgradda binlerce kişinin öniin -
le bliyuk bir geçit resmi yapılmıt 
ve bunda Naibi hükumet prens Paul, 
hiiktımet erkanı, kordiplomatik ve 
diğer bir çok zevat hazır bulunmuı
tur. 

Cilc~lerin en r;ok hu lun<ln~u ""r 
M "«':t"İ•tan 'f' \ nıFturvntl ır. Rıırnlar
,ınt..i ha:ıı cln~lı'' kiivlc;ıl0 'akrn nkra-
1 .! •r ara mtlaki izıli' nç'arm diı~e c;o· 
cuklar ,.,.ti ,me~ine ı:e.beıl olduğu ela 
ınıt lı"ı mılnr. 

Cii•·eler konp;relf"rini clf' 'atanları 
Fa,·ılıklıırı 'tı"'luryaıla 'npı) urlar .. 
Riitiin ıliim a rüceleri ] 9~R r-ene"i lıa· 
mılıı Yivana<1a yapılacak kongrede 
tonlırnarak lardır. 

Konı;rrde lwn~ulaeak ha~lıca nıe
~e'elt'r ~ımlar<lrr: 

Cüceler kı•mlilrrine dire denilme· 
sini n~ sakat in .. anlar f?:İlıi muanırl~ 

ı;iinneforini protr to rdi~orlar. Bil • 
lıaıoı;a, hoylarrnm kikiik olma~ırulıın İ• 
tif ati~ ec1erek lıenıcn her işte az iicrrt 
'crilme8İ rücclerin ha:.hca §İkayeti -
di~ • 

mera'<, lıelecıın, " lıc) er andan titri- 1 
. en cllC'rih· çantadan resmi !:ıkartlr: 1 -...;;.;~IPIW ü tiindcki bezi ) ırttı. Biran resme JaponJa ve Çin 

Gece Belgradcla bir feneralayı ya. 
pılmııtır. 

Bundan ha~ka. cUceler kongresinde 
cücelerin na,iricfkan olarak hir gazete 
!,;ckarılması için de karar 'eritecektir. 

Alaturka musıkl 
''Al , . , ... .. , a.., rr 

Ofllrl&a ,,,,, rı•ı mU11(11ı'G§ .,._J 

I d '·uı '' · d ''l'o-.-ra m o, us ga:crcııın c 
abi'' ı;U satı rlnrı ) a:ıyor: 
Hal;i ararıım'Ja, alaturka mueiki~~ 

) ai::I) J(l bir nnat uhe İ halinde s• 
kifaf edebileceğin inaııanJar 'ır· ı( 
inki~af ı temin cılecck tcdhirlcrin al 
ıırn ını i te,orlar. 

Fakat iilunıe ınahkilın hir lı11st:~ 
hangi tedhir kurtarahilir? Yeni ge ~ 
ne illerde onun id:ınıe ettirecek •~ 
'c ga} reli hulamıyan her j~t ı( 
müe .... c,e (ilümr malıktiıntlur. lıtt. 
ka mu ikin in ilı) a .. ı için İgtediii~İ' 
kadar tı~dhir alınız. onu yeni 11ef~ 
gen~J,.rine c\ rlirnıck imkanını • . 
lııılanm·arak mı7.. Km'\('fini etraf~ 
daki C\ gi 'r alfıkadan ıtlııhilrrek (1 

sanat uhc,..inin j,.c mı'i de tek1erle , 
sntılııı:ı~m:ı iıııkiin olnıaılığını sii)lt 
mc,·c lıarf't 'ar mı?. I 

latıırluı nıu ikinin trkrar "i~ 
lıilecc!:iue inannnlar. l'tlchi) atını ( 
lııı ule J?;elrni olan 'enilf' ıııe ilr. ~~ 
EikilittS ara-mdı ıkı hir lıcn:ıe 
lıuhınduğumııı f nrkmda olımyaııl•' 
ılır. 

f .. dehi atnnma ~arp tekn·~inİ ~ 
reni ere kar·'' ~az.rl laraftarlıırıt' 
miicarlcle ~e nıııka' emt'tleri JI(' k~ 
7:mnan rlf'\8tn rdebilJi? Rugiin • 
lıch le hir nır,..cJe.nin nıiirınka._a,.ıo• 
Je iınkiin 'oktur. 

\lnturka namı nlıımla 4iniirı~ 
iiriilf'n lır tcler,lc mrnt knlitrf 

giindc•nıı;iine a.,.aldı::!ına ncdt'n ~ 
ıııalı? "nat cmli e,,·, lr 11111 .. iki di'J 
Jllt'\" J!İtlrrılt'r. nrtık hıı ilıth açll"L 
tiılıııin ft ifı ~.ıı p ....... ı"ı .. nu:. ~.1. 

'orlar. Sonra mu .. iki e i ıiılalh f!~ 
leriıııi r. iriıult'n en kn rnf'tlilrriııİ F'~ 
11111 .. ik= i~iıı çr1<ıi~inc ii11lıf' 'ıır fi 

llır? Korıı.rn ı• hl\ arıla 'rri 11!11•8~ 
1 iiltiirii \ltınlııın' an lıir nn ·ıııııı ıe 
ıli rt""ı• i tn'ıii ı:'iriilıı•PIİ<lir. _/ 

iki 

Balat 

tır. 

Pat'rcan kızarhrk•" 

Gazlıc;csmede T aşhanda o~\J~ 
Ahmedin karısı Nazmiye cvvelkı ,r. 
kocasına patlıcan kızartuken eot 
sinin etekleri tutuşmuştur. , 

Kadının feryadına evde bu)ufl~:, 
lar "etişmif. güç halle söndürl1l" 
lerdır. 

Kadın yUzUnden ., 

Kadıköyünde Kurbağlıda 0~=. 
kunduracı Hüseyin ile arabacı )ttt' 
zin arası bir kadın yüzünden açı ıd-1 
Aziz dün gece evine giderken Y" ~ 
kunduracı Hüseyin ile karıııılaşf1'1~~e 

rıe 
rnlnrmda derhal kavga çıkın••· f.ı° 
de kuııdumcı Hüs<'vin bıcald~ yıı~Jı 
sağ kolundan yarcllamıştır. 

hastahaneye knldırrlınış•rr. 

Kaçırı'an kıt Ali· 

Y ı b. C k l .. ··irıde . a ovaya ta ı acı .o) L Gıtflp 

nin kızı Hanifeve ayni köydeıı tıı"' . !llll" oğlu Hassn talip olmuş, nı:. 

mışladır. . . de tY 
Kızın babası izdivaç ıc:eraıtıJJ 111ıı 

san ile anlaşamayınca ni .. anr ~ı 01' 
!ardır. Hasan bundan nıütee~sı~ ~ 
mu~. Emrullah ve Fehmi is~;°,,. V' 
arkadaşı ile bir olarak Hanı e 

çırmıılardır. ~ 
Alinin şikayeti üzerine kıtı 

ranlar yakalan tır. 
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,, Ha~eşistanı / ŞEHiR HABERLERi 
Beterın b e terinden,, 

l(Orumağa çallşıyorıar .i\lektcplerde kayıt 
ve kabuller 

parasız yatıh 
talebe 

liii tti il 
lastik 

ar<tl)aluı·a 

t~ıkda ak 
bef Milletler Cemiyetinin bu seferki toplantısında Ha
ıj,,Q'•IQ~rn akıbeti de konuıulacak. Milletler Cemiyetinin 

' •et · • d 'lq ti hını tervıç e enler, zaten mağdur olmuı Habe1iıta· 
lley ~ .a. f~zl~ gad~~dilmemesini tavsiye ediyorlar. Hed· 
elen· !rmlı bır lngılız. mecmuasının nesrettiği makalede 

1Yor ki: • 

tiıı:·H~beşistan, Çin, Jspanyaı filis • 
do]·· 9 3 7 senesi tiirlii meselelerle 
dir.\olduğu .halde kapanmak üzere
tııc I ulh, cnıkonu, yerleşmiş olduğu 
l'orll'ı~e~etkr de bile tehlikeye diişü-
hıı ' 1ıl!etler Cemiyetinin ilk isi sul 

Ilı 1 .. fi u ıafaz;:ı. etmektedir. 
}°ctj ~nunla berabu, en cevval faali • 
lct) nın beklendiği bir zamanda, Mil 
L· er C · · w lllliy emıyetı, - eger hareket ede-
kct ~~~a - gayet miitereddit hare • 
llıiy . ı~or. Şu halde Milletler Ce • 
etrıı~~ını bu kadn. para verip idame 
tıa 

11 
dt~ ve zam-:n kaybetmekte ma 

~1, c ır? 

tı .. ~a şudur ki, toplamın bulutlar al 
··~a b· . 

\>c b . ırtek hakıkat açıktan, açığa 
t-d· arız hatlarla kendini "'östermek-

ır· Od . ~ 

llkmektepler 4 te._,
rlnfevvelde açılıyor 

Liselerde lise bitirme imtihanları 
dün tamamlanmıştır. Yarından itiba 
ren olgunluk imtihan.·.rın .. l'clşl<'.nA 
caktır. imtihanlar bir hafta zarfında 
bitirilecektir. Bu yıl olgıınluk imti • 
hanlarının erken ba !anmasına sebeb 
de. li:;eyi bitirenlerin yüksek okulla
ra rai:.:uJ.- kavdolmnlarını temin et
mekt:r. Sehrimiz li~elerinde l 93 7 yılı 
hazıran devresinde 400. eyliil devre 
sinae :11)0 olmak iizere 600 den faz
la t ıiP.be n:t!ztın olmuştur. 

Üniversite ve yi.iksek okullarda 
kayit bu ayın yirmi beşine kadar de
vam edecek. derslere orta, füıe ve 
Üniversitede de bir teşrinievvelden i 
tibaren başlanacaktır. 

ilk okurarm vaz:yetl 

Kız sanat mekteple- Yazıhane ve dafrelcr 
rioe ahnaeak beled iyeye 

Ankara ismet Paşa Kız Enstitüsü) Şlkı\yet etti 
ne her yıl olduğu gibi bu yıl da ya- Hamallığın kaldrrrlmasr üzerine 
tılı parasız olmak iizere 30 talebe a- şehirde tlı ve atsız arabalar coğal -
lınacaktrr. . . .. I mı tır. Bunlaı rn tekerlekleri lüstık ız 

Talebeler ıçın 14 eylıılde başa.· lduğundan gi.ıriiltü de 1 oğalrnıştr 
m?.k ve 21. ey~ülde bitmek iizere bır o Y az.ıhaneleredc ve daireler&• çalı 
mtlısa~ahkalımtı~anı .açrl~~şktrr. b' k' şılamadığı belediyeye şikılyet edılmı 

mtı an ar, rıya,zıye, tur çe, ıc; ·ı . 

diki , ve moda derslerinden olacak • tır.Belediyeler evvelce arabn tckerlrk 

tır. ferinın lastikli olması yolunda veı • 
Üsküdar .anat okulu ile Selçuk diği kararın tatbikına k, rar vcrmis

sanat okulunun imtihanları Beyoğlu 
Akşam Kız Sanat okulunda, Ankara 
ismet Paşa Kız Enstitiisiinün ilk 
sanat kısmı ile. İzmir Cumhuriyet 
ve Bursa Necati bey Krz Enstitüleri 
nin imtihanları kendi okullannda ya 
pılacak tır. 

tir. 
Bu hususta bir talimatname hnzırla 

nacak ve arabacılara mu~n·en bir 
mühlet \'erilec:ektir. 

Haşla ve omuzda eş
ya taşımak y asak 

dziJ ~ .. a, Mılletler Cemiyeti ya<.:;ı 
~etıd' ~ddetçe, mcdt>nİyr.tin halA M l /. 

1
• !ıal.-kmda Milfetlcr Cc· 

dıı~ ıdnı kurtarcıbilmesind~ imkan ,., . e~n .'' '
1
1

' 
1 

• /ardalı bir ; ~yapması 

iık okullarda da derslere, vilayet 
ilk tedrisat meclisinin verdiği karar 
üzerine dört teşrinievvel pazartesi 
günü başlanacaktır. 

Resmi okulların ikmal imtihanları 

Yapılan programa göre: 14 ey • 
lülde riyaziye öğleden sonra tiirkçe, 
l 5 eylülde, tezyini sanatlarla biçki 
diki~ dersleri. 

Okula girecekler birer taahhiit se
nedi vermek mecburiyetindedirler. 

Ba ta, omuzda eşya taşımak gele 
cek ay ba§ından itibaren kaldrrrlaca 
ğmdan alakadar daireler ve müesse
seler seyyar esnafı haberdar etmek • 
tedirler. 

U Ur ı mıy('ftnm Jıt a) • 

'lli~C?cşistan hakkında Milletler Ce- _.:.:ol:,::a:.:,:n~i\~'::e,,~"':'is: .. :.:_· --------

bt. y~ bu a!. f~y.dalı bir şey ~-apabi -ı MalıkenıeJeı de: 
llıey 

1
. hut, uımdı o kadar yukselt • 

~k· c •rn: Fazla fenalık yapmaktan Paltoyla UrtOJen 
'lıiyınC:bilir. filhakika, Milletler Ce • İ l J 
~ek~tı bu ay faydalı bir iş yapabi - taze yum ur 8 ar 
Srtıttı e1olan fenalıkları yapmaktan ka 

8 
.. "k kmecede bakkallık yapan 

Lt a ıdır. uyu çe . b .. .. 
'lab · Hasan, dün sabah hır ara a uzum ge 

~lı" eşıstanr, Milletler Cemiyeti a- t' . Aksarayda sattıktan sonra 
~to::ndan çıkarmak için ~iddetli bir ;::~~luk kahvesi iç~~k ü~ere. c~ • 
lollt ~anda yapılmaktadır. Bund.:ın vardaki kahvelerden bırıne gırmıştır. 
~rrı; talya lmparatorluğunun ta • 8 d oradan geçen yumurtacı 

ası ist · u esna a . b 
ı\t1.1Jıt rtnıy?,r. . Cemal. arabanın yanında kimsenın u 

~llht l'fe 1 mudnfıler tarafındctn lunmamasrndan istifade ederek, Ha-
~~~r~ 1 

noktai nazarlar ileri sürii - samn paltosunu almış küf~si~e ko • 

ltJ k:il'ı ' ·· varak hiç bir ey olmauuş gıbı: 
tıiod ~ı~tmeyelim .. divorlar, <Es- • "Tn:ı:.c: vum.urt.o.!,, .diye:: boğıramk 

~cRc 1 .~ bır kan davası devam ettir- ilcrlemeğe başlamıştır. 
tli}'0 t} llzum yoktur) fikrini ileri sü- fakat Cemal 60 - 70 adım ka • 

"Lt ar. 
" •ıak'k dan uzaklaştıktan sonra, yakalana -
'J 1 ı at I • .. .. ·ı 
tall ar erın onune gecı mez. rak cünnii meşhut mahkemesine sev 
f ~ irfbld~ğu gibi kabul etmelidir. kedilmiştir. 
l~thct/· .a:ılc 1talyanrn Habeşistam Cemal duruşmasında kendisini 
~t., , d'ıgı ınkar edilmez bir hakikat - müdafaa için şunları söylemiştir: 
~~ k 

1
fenlcr bulunuyor. Bütün bun ··-O sırada orada gezinmekte o• 

o gün öğrtelnremyıl itvbgküj bz bzz 

o gün öğretmenler tarafından yapı - Da hl lf ye vek 111 
lacaktır. 

Bu okullarda kayıt ve kabul de Ankaraya ~itti 
yirmi eyli.ilden otuz eylüle kadar sü- Dahilive vekili ve Parti Genel Sek 
recek ve 930 dog"umlu çocuklar ka- B • ş k K ·ı Em · 
b 

reteri ay ü rü aya ı ~ myet iş 
ul edilecektir. leri umum müdürü Şükrü Sökmen • 

Yer kaldığı takdirde 931 doğum- süer dün akşam Ankaraya gitmi~ler 
1ulardan gösteri~li olanlar alına -
bilecektir. dir. 

Nafia vekili Bay Ali Çetinkaya :ile 
ilk okut kadroları Mil1i Müdafaa vekili Kazrm Özalp 

gönderlldl da bu akşam Ankaraya gidecekler -
Şehrimizin yeni ders yılı ilk tcdri dir. 

sat ~.~d~.osu dün t~sdik ~?ilmc.k ~ze- Ba ,_ rlyell Cemall yarahyan 
re Kultur Bakanlrgına gondcrılmı§ • hkO ld 
tir. ma m o u 

Kadroda 180 kadar nakil vardır. Koskada bir kahvede Arif adında 
Au nakille)- öğretmenlerin semt uzak birisi bir kaç ki§İ ile kavga etmi,t. kcn 
lığı dolayısile arzuları üzerine yapıl- ı di!İni ayırmak fö:ere gelen bahriyeli 
mı~tır. Cemali de kasatura ile ağır surette 

KUltUr yardlrektörlerl yaralamı~tr. 

Kültür direktörlerinden Bay Ne§et b' ~r,ifinkdul r4uşma~ı dhün ağırchekz~da 
ile Bay Rü§tünün açık bulunan Orta ıt_ırı ~rC: ·, ay agır apse ma ·um 
anadolu kültür direktörlüklerine ta- edılmı§tır. 
yinleri bakanlık tarafından kararlaş- Kumafı çalan yakalandı 

Oiin sebzt! hali miidrü ibütiin sey • 
yar komisyoncuları toplayarak bele
diye kararını tebliğ etmiştir. Bundnn 
başka belediye Balrkhan•ye bir tezke 
re yazarak balıkçıların bundan son -
ra başlarında tabla ile balık ta ıyamR 
yacaklannrn kendilerine tebliğini bil
dirmiştir. 

Arttırma kurumunun mU
sabakasmda kazananlar 

Memlekette eski kilerleri ihya et -
mek için ulusal ekonomi ve arttırma 
kurumunun açmı olduğu müsabaka 
büyük bir alaka oplamıştır. 

Diin müsabakaya i tirak etmek ti
zcre gönderilen gazete kuponları ara 
smda piyango cekilmiş, 250 ki§iye 
mükafat isabet etmiştir; buna gore 
bunlardan 25 kişiyt: 25 • kilo. 25 ki 
şiye 1 O kilo, 50 ki iye 5 kilo şeker i
sabet etmi§tir. 

~~a~ aylıkla cevap verilebilir. lan belediye memurlarından küfede-
ıJı~tl olan cihet şudur ki biitün kı' yumurtaları görmemeleri için Ü • o~· er C · . 

tırılmıştır. 

Yarından itibaren i abet edenlerin 
listesi gazetelerde neşredilmeğe ba§· 
lanacaktrr. 

Milli Spor mağazası sahibi Fener • -------------
bahçeli Zeki Rıza dün zabıtaya mü • ti~"ll,~1 emıyetı azaları dünya ni- zerine örttüm. Paltoyu çalmış deği -

~ete ~~.c adaletini muhafaza etmek 1'~.ı lvıılletl C . . . liml,. 
L 1.1eJ • er emıyetı mısakmrn Duru~ma sonunda civarda hiç bir 

~ııj.ıl .. <!rıle birbirlerı'ne bag .. lıdır bu d 1 d I ?ı.~ 1.1 ,r,. k . bele iye memurunun o ma ığı an a • 
~· aiJah karşı ge~mek üzere herhangi şılarak. Cemalin suçu sabit görül • 
.-'t'ttti11 • uvvctıne müracaat ederse, mu~ 20 gün hapse o kadar da nezaret 

111
c 8ald asrın en biiyiik yapıcı gaye altında bulundurulmasına karar ve • 

Ekmek flah 
lstanbul belediyesinden: 

Eylülün sekizinci çarşamba günün 
den itibaren birinci nevi ekmek on 
b uk kuruş, ikinci nevi ekmek on 
kuruş, francela on beş buçuk kuru~
tur. 

racaat etmi§, yanında çalı§an Petro· 
mın muhtelif tarihlerde kuma§ çaldı 
ğını ihbar etmİ§tir. Bunun üzerine 
Petronun evi bası/mı§. kumaşla~dan 
bir haylisi bulunarak sahibin~ ı?de 
edilmiştir. Petro adliyeye venlmı§ • 

• Avrupa tren haltının 'l' unnn \'e Türk 

.., 13ritan ırıyor demektir. rilmi~tir. 
J e <:en 11 Ya lmparatorluğunun şark ~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:::~~:~:::::::.:ı;----
kal'a11 b p toprakl~rmı ana vatana bağ k ? 
,ede b1.1İşlıca münakale hattı tehli- Ne ne yo . 
~atat Uluyor. Aydan aya bütGn var 
h itsj~ı?! uk hissohmacnk derecede J 
; tebe; •ıc doğru gidiyor. Bununla •-----------'lo. * 

tir. 

arazilerinden geçen hudut kısmı tçın yapılan 
mllzııkereltr netıcelenml§ ve nntaşme imza 
lan:ırıık hllkQmellere gönderllmloUr. Yeni 
ruıJ~ma ile iki taraf anr.zlııinde olacak 'a. 
kalara rnnhlll zabıta bakacaktır. 

• Billlln polis mcmurlannm llııc tahaill 
ı;ormelcrl kararlnşmı§lır. Bu on senede kabil 

olacaktır. 

• Şehir içindeki yolların da aa!all olarak 
ynptmtmuınıı bqlanncaktır. Evvtlll. İ§ b n 
kuının llnDndekl yol tuılnlt ol cnkhr. ~\rcl, ~·ı asıl olan 7.arar her şeyden 

~ ll de"·ı 1 
!etler Cemiyetini tutmak · SümUJclU böcek Ucaretl glirc. ılağıtııklnrı ıııt>ktup lar hari mmn 

tt"' Rı de · 1 · · d 
1
-·•ekt • onun prensıp erını ter-

e ~ . en do w .. d . 
~ıy0t guyor, o yıı7. en zıya-

1, J k"l"I l nıı··lıihiik 'ran;;;uı n. oy u er, ıcr •· ' · . 

lnnıııı,trr ... Yalnız ortahk kararmnl.: la 
kalma~m~··· Biçıırc çocukların lınlıtla· 
rı ıla hcralıer kararıııı ... 

C\ ler ol•ıı: po lat•ıların Canı ~ annıaı 
ıl~~i l ıııi ... Çok defa, L:ıılc gih i lıir lı_i· 
nanı;a en ii•I kat ımla eln) a ı kadar hır 
IC'hrik knrt ı ' ernıtk için tım1anı) tır • 
lar. 73\ all ı roııt acılar! 

• Esurn de\ lelin olan ve bir müddet ev~eı 
uıu önder Atatllrk tar:ı!ındnn mlllclc hedl.)'o 
edilen çıttllkltrln en ln.>dalı bir ~ekllde ıoıe 
tJJmcsl için Ud &J' rı kanun projesi hnzırlnnıı.. 

cektır. tik Stılh, bi' .. k '}) "~r81.,. b_1Yu devletler arnsında is 
li c~. O- ır uzlf\şma ile temin edile
~~l~illi n~n. Yegane dayanıklı teme
..._ .. larılll 81

Yasete alet olarak silc\J11 
"'li11 ayan " . b" b 1 aseb Jenı ır PVne milel 
~ ı\tillctJet usuliiniin tatbikidir. 
q,.~~ hı>k er Cemiyeti. buı::riin Habe!'lfr 
f~~ıl. r. a{ardım.ı dol:unabilecek gibi 
it la tılif at Mılletler Cemiyr-tinin 
ı/. Cell1i u:ıı; .sahibi olan azaları 1illet 

ti ı. Yctını·n J d k' .. 1 . 
~; ' oı}h lcr yer e ı muza 1ır 
llı~tl\rı h:ık~~n fngilteredekilcr, f Iabe

~t\sırır \!.nda daha kötii şeyler .}'<' 
n oniin b'I' ı 't . c gece ı ır er ... ., 

~ !ta•,_d 
1) ·•• e ö len adam 

• <t;. 
l:ltı·· ·i\r g" .. 
11./'tıdc h .. ıı~u Taksimdeki helaların 
t al)ı d·· uvıyeti mcrhul ihti)•ar bir 
<:e_ ııs·· b ' 
L -ll~irı .. ~p ::ıyılm1ş, belediye hr:ısta 
~..... . ... ı~ 1 1 d . . b ·•tı.. - arc>ıı- t,. avısıne ncı-

J\·~ > ' 

b\J . 'trı ofd .. " 
~ thtiv \J~u elem Anlaşılamayan 
l})~urıcd:,.ö;cl~.mca~ız diin sabah has 
\ı 'tlferıc . rnu§, adliye doktorunun 
~tilllli~/'tıden sonra defnine ruhsat 

:ı: ır. 

hir ~iimiiklii lıiiı•ek ara~tırı ıı ıı~ ına gı· 
3sooo ıtrahk ödene

m ·yecek zarar rj;:irlcr. azının 
Bunları toplaılık tan onra 11111 

·· .. ,, .. 1 ·· k ·r l"kl rı'ne sııtı,·or -~urııu ı.. u >ıu·c çı t ı c> ~ 

lar. . I 
l '"f ! 'k i 1 .. ""1" l ıiİl'l'J.:l ı>rl ııı· yı t ı ere c ~uııı u" ıı B'I 
• 1 • . . ·ı l 1 ktrıl irl l'r. ı • 

ııu~ı H l' ıtırı :; 1 f' >t'I! CJl1C' 1 
1 1 • • .. 1•. )ıır l er ııız ı r-
ıa,.~a on ar ıı;ıı ı tur u fC · • 

1 J lı f'enın f't· 
l11rıır 'c lı11lıındıık arJ uı ~ 
rafmn ılikcıı li ('İt l er ~ercr l ı· ı-. 

•• •• 11 •. 1 .. • 1 1 · ,· tiralıal etınr· . ıınııı ~ 11 ııwı'.< ı•rın 

1 . . • l 1 r ,f,.. ,·a ıulı ııı~-
crı ıı,:ın ) o"un 11 er e ı 

tır. . ki • ·· " kl ii lıöce er, ) ıızm loplnnarı oııı ıı ... 
1 .. l 1 . l"kk 1 la ' eti tırıl ıp r:· ıo' ı· ıır t ı at a tın t ' d · ·ı J'k ııllahar ann a. ıııırtı ı ı tPn o n rtı, ı;o • 

• 1 c tuzlu uda 
lınlwclcrın rlen !: ıkarı .ır. ' :.. k 

J • ı . ·· e 3tılıga çr 3· 
lıa~'ıı nıp) <'nılnıeı. uzcr 

rılr~. o 000 'üıniik 
f l"lll ada Cll f'lfr r,O,OO ' · . " ı · fjn·nl<'rc a· ili lıiirck 'cnılnıf'~ ıeı ır. · 

frret ol.:-uıı. t 
· Kara bah 

- ,·bo~n a cebrin· 
Yu~o~lın ,·anın ara. · " . 

.ı "k' • k 'ı · r ıcenı~h·r. al tmde fe' ı~-
11e ı ı a~ı ll :. · ]" •· k 
nıc'-.telcrkcn hir ) rldırı~ı <h~· ~kmt>• -~ 

ı . ..1 "c. r.rkt~ ı r aç nıc 
hir<lr.n nre n ınu~ · 

.. f 1 trl arak aEı r .. urcllc )ara· re otc' e ıra 

\ ıııerikanııı ıı,J.:cri IU) 'llrl'lerinılrıı 
hirinc. na .. rl.a lıinnıf'k fır atını h ıı lnıı 
16) a~ ııı ıla hir çocıık, ta) ):tre) i lıarc· 
ket ctıirıııi-. fakat 111;ıııa ma iınk.in 
lıulrııadan lı ir hn;ka 13)) arc) c !.'arp;ı· 
rak iki ta)) <trC) i hirdC'lı parça lamı~-
tır. 

Bu ıııiiıll ı i -: k azıt) a ı:ığnıcrı . kendi· 
,. i nı• lıic lı ir c · olma' an ı·ocnk. ,. i ıııcl i 
lıapi~ıe~) ıı l ı)·o.-. J'ııkat ort'aıla j:;ooo 
lira z.ırar ' a ı·. Bunun kinıe 'c na~ ıl 
iitlı-tilcrc~iııi kiııı ·c lıi l ıııe) or. 

Para ha' a)R ı;itti rl(',.,f'Jlize ... 

Postacllar ~ ooo basamak 
çıkıyor 

H cryt•n lc ) apılıııakıa olan ) iihcl.;" 
:ı·ri h ina l ıır. po•t:ıcı l Rr İçin yrn i lıir 
z~!:m~t ı:ıkarını~tı r. 

-on defa f n~iltrı-cde yapılan bir ret 
kik gci~termi~tir ki, hıızı po tacılar hir 
cJola~mada mekınp t~ni etmf'k üurr 
3000 hn;amnk çıkınağa mr<'hıır ka l ı -
) orlarım:.. 

Bu kadıır kiilfctc katlanclıl.:l arına 

Yeni b 'r djğUn adeti 
İrı!!: l iT l l'l'İ ll nı~-lıu r t r ıı İil eauıpi· 

, oııtı Mi~ H a unıl geçı• ıı giiıı «"' lc rı ıli.: 
~\ ( i, R.mııd <liiğiin ıııera~iıııin ıle " kı 
hir hir 1ııı;i li7: a ıl ı•tin i ı ekrıı r orlS) il 

ı· ı l. arıııı it ı r: . • 
Gelin ıJii~iin ııır.ra•İm ııulc o aılı•tı· 

Piirc: "r.,k i hir . ,., " gİ) ıııi~ t i: \rka·ın· 
Jıık i clh i· r e~ki hir l' lll nrı iıli ... ~fa, i 
hir ,., ., olıırıık iı: çıuıın• ı r ıııı iıı t ilıap 
f'l mi~ı i. ''Y f' ll i lıir ~,. , ·• olar:ık ı lın ağı. 
arnkka l11 l arı 'arılı . " flnıka ınıla ıı alnı 
,.; 1,. hir fl')" <fr. :mnc in in f'lımı~lnrı 
id i. 

Ru :idr.tin az ?.aıııanı la lırrkf' tara· 
fııııl aıı tatbik eıl i lree~i za ıı ııolu rı tı) ıır. 

Hu ıiclrtin en rtı7.i p lıırafı ılüi! ii ııı l l' 
' 'e-k i h ir r-' '' gi) il mi' i ı l ir. l> iiğ iin ı l c 
ı;rlin 'r. ılarııacJ ııı rAki l' llı i ı•lr.rirı i 1;i· 
\ ı-h i l ıne~i mocla olrn. lı iç olıııaz a rn
~n li hir ma•raftan k11rtul11 rlar drğil 

'? 
mı •• 

Hem ' rn i elb i,.,eH ne hacet; 
cek i) erf"k olcluktan. onra ! .. 

yınıo 

• lrak hududuna kadar ynptırılmuma ka.. 
nı.r verilen ve Dlyarbl'ldrden ba§lıyacak olan 
demlryolunun mllblm hır kuımının ctudleri 
l>Jtmı§tlr. Nafia vckAlctl Clzrcden lllbnren 
batttn tesvlyel ttlrablye ini yaptırmak l in 
icap eden bıı.zrrlıklo.n bitirmiştir E.)10! için. 
de ihale edllccclıUr. 

• Ankaradn çocuk sarayı caddesinin ad. 
llye 111\rayı karuısında bir mnğaza sahibi 
nynl caddedeki dlfcr bir mağn2!llnrn malla. 
rmı sahte mıı.llnrla lt!itlllcrkcn c r mil meohut 
yapılmış ve mo.hkcnıc ·e \'Crllml§tlr. 

• Radyo rubsatnıımclcrl nlnnlnr kat 1 ola. 
rıık tcsblt cılllmıştır. 1ıtaııbulda ll bin bü. 
tUn memlekette 30 000 radyo bulundugıı nıı. 
laşılnuştır. 

• Balkan !csth·all için şchrlnılıc ı;clcn Ro. 
men heyeti rel•l A \'ti kat SO\ e ku latan bul 
Beledi.) Rclsllğtne bir mektup gönd rml~. 
Belediye, bnlk \'C matbuattan ş;lirdllklerl •· 
tllka \'e iyi .kar§ılnnıııya hı yet onnıına tcı.ek. 

kllr ctmlotır. 
• Kaptl'n wı M11klnl•llt'r Cemi.} U umumi 

t-cyeU bugün ö leden ııonrn lctım eder le 
.}eni idare br.ycUnl seçeceklerdir. 

• Emlnönll Halkevl lçın .)apıln ıık konfe. 
rans a:ılonunun lnşRSJ itin hıızırlıklara ha•. 
ıanmıotır. Salon bllytlk olacn~ı için l'lra!•!l 
bulunan e\"lerln latlm!Ak munınelealn k&rar 
\'crflmlş ve 40 bln lira tahııi t &.}Tılmı~trr. 
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Tefrika numarası : sa Yazan: Fellks Savman 

Homer van Meler, oto
mobilde vuruldu/ 

Çete reisi Con Dillinger gibi, 
bu da:" Kadın kurbanı.,!. 

flind istn nda n 
getirılen yapı~ık 

kardeşler 23 Ağuıtoı 1932 ele, Meri 
Konlorti, Mi§igandan dönen 
doıtu Homer van Meterle bır 
luımak üzere, Minneapoliıten 
Sent Povle hareket ediyor. 
O gün :uzat 4 buçukta Sibli so
kağında Smit parkı önünde 
buluşacaklar. Fakat, "bu ko
nuımayı polis dinlemi§ti. T e
le/onun kontrol altında brr 
luncluğunu bilmeyen ve bu 
ihtimali hatırına getirmeyen 
kadın, bildirilen yere yakltı§· 
tığı sırada, park civarı ıivil 
memurlarla doluydu.,,: 

Bunlar, karıncalar gibi kaynaştık
:~rr halde, kadın hiç bir şeyin far· 
kına varamadan ilerleyordu ! 

Orada, randevu verilen yerde, 
han deyse 8.şığiyle buluıacaktı; ı 
sade kalbi değil, cebi de dolu ge- l 
!en qığiyle ! lndiyanada ele ge· 
çen "define,, çiftin daha uzun za· 
man birlikte ıefa sürmelerine ye
tecekti. Genç, güzel ve tık kaClın, 
çalak yürüyüıle parka yaklatır 
ken, yaptıracağı son moda kostüm 
ieri v.s. yi akhncl~n geçiriyor.du. 
SonbaJıar desenl~ri belli olmuıtu 
ve kendisinin gelmekte olan mev· 
sime uygun kostümlere ihtiyacı 
vardı! 

Derken bir otomobil, Kast 
Sikst sokağından Sibli sokağına 
saptı ve Meri Konforti, dostu Ho
mer van Meterin otomobilini tanı
dı. 

Kadın, yavaf yavat gelen oto· 
mobilin durmasını beklerken, di
Teksiyon yerinden bir el uzandı ve 
ona "yaklat !,, İ"3-retini verdi. Tam 
bu sırada ...... 

Tam bu sırada her taraftan ses
ler, aksetti: 

- Stop! !... Eller yukarı! ! ! 
Sert, bağırırcasına sesler!.. Ve 

aksetmesiyle beraber de, işaret ve
ren el, derhal geriye çekildi, göz
den kayboldu. Ve motör, ulur gi
bi bir ses çıkardı. Son süratle ha
rekete geçmek üzere! 

Fakat, otomobildeki adamın 
salladığı elini direksiyona atma
siyle beraber, silahlar patladı. Hat 
ta, zabıta memurlarının ihtariyle 
elin direksiyona gitmesi ve silah
ların patlaması, hemen ayni an İ· 
çerisinde vaki oluvermişti ! 

Sayısız kurıun)ar yağdı, direksi
yondaki adam, elini oradan çeke
rek oturduğu yerde bir ileri, bir 
geri kımıldanıp, hemen oracığa 
yıkıldı. Memurlardan biri otomo
bile saldırarak, onu yıkıldığı yer
den kaldırdı. 

Polisler, cansız vücudu otomo
bilden cıkardı)ar, kaldırıma yatır 
ddar. Bu sırada hiç ağız açmıyor 
lardı. Aralarında tam bir sükut! 

Giymenler, eJ1'ilip ölene yakın
dan bakınca, rahat bir nefes aldı
lar. Rastgele kurşun sıktıklarını, 
ancak sonradan düjünebilmişler 
ve öldürdükleri adamm, vurmak 
İstediklerinden ba~ka birisi olma· 
sı ihtimalizı le endişelenmi,lerdi. 
Şeytani bir rastgeliş eseri olmak 
üzere, bu otcmobiJin icerisindeki 
adam. tamamiyle çeteyle alakasız 
biri de olnbilirdi. Otomobil, Van 
Mctcrin o~omobili olduğu ve içer 
den metrese "gel! .. işareti veril
diği halde! Mer.lurlar, yaylım ate-

1 ti açarken, helecandan ve Homeri 

H omer Van M Pterin, '' 1 Numaralı 
llallc Dü_şmanı" Con Dillingerle 'bir
likte faaliyetinin ilk devresindeki bir 
re.um ... 

Paı is seı gisinde teş
hir ediligoı· 

Yapı~ık karde:lere çok defa rast· 
gelinmektedir. Son denin en me~ 
hur iki yapr;:ık kardeşten birinin 
ölümü nıüna:0oebetile hatırlattığnmz 
gihi. ~iındi~· c kadar e!'ki de, irler<lcn 
heri, hir~ok yapr~rk kardeşler görül· 
mü~tür. 

A\'l'upacJa nıe~lıur olan ilk yapı
~rk kardeeler iki Sjyanıhdır. Bunun 
i~in ı\vrupada . her yapıı:tk · kardeşe 
.. Shamh kardeşler .• adı verilir. 

Son defa iilen iki yapışık karde§
tcn !o>ODTB dünya böyle bir garibeden 
lllahrum kalacak diye düşünülüyor
du. 

Fakat• Pari-tcn bildirildiğine göre 
yeni kuyruklu yrldız - ,·eya sinema 
sema!lında yeni artistler - doğduğu 
_g!hi, cambazhane 11alıasma ela iki ye· 

elden kaçırmak korkusundan . bu ni yapışık kardeş çıkmıştır. 
ciheti akıl edememiıler, kurıunu Bunlar iki Hindli kız kardeştir. 
gelitigüzel veryan11n etmiılerdi ! Şiriıdiye kadar isimleri duyulmayan 

Fakat, itte yanlıtbk yoktu. itte, 2~ yaşmdaJd hu iki kardeş Hindista· 
yerde yatan, "1 Numaralı Halk nın en hücra lföşelerinden hirirıde, 
Dü9manr,, Coıi Dillingerin en ya· bir köyde l)uliınnıuş w Paris ergıs~n 
kın dostlarından ve faaliyet ortak de gösterilmek üzere getirilmiştir. 
larından Homer van Meterdi ! 

Memurlarda biriıi, bu ıuretle Kızlardan birinin ismi Gurabay, 
b diğerinin i'smi Gan

0
"ahav.· 'dir. İkisi de ir yanlıtlık olmaınaaından dolayı 

hirbirne ~ok beııziv. orlar. İkisinin de memnuniyetini ıözle ifade edince, 
polis hafiyelerinden biri, omuzla- ka~larrnm ortasında, burunlarmm 
rını silkti: tam.üstünde kırmızı bir leke vardır. 

- Hadi, canım! dedi, ha biri, Birbirine hu en ufak nokta}·a ka-
ha da bini! Bu otomobile çeteyle dar a\·nen henziycn bu iki kardeşin, 
ilişiği bulunmıyan binemez. Eğer ,·ücutlarınm alt kı~mmcla mavi bir 
vurulan bu olmasaydı, çete men- bağla • et \e kemikJerinin birleşmesi 
suplarından baıka birini yere ser- ilt~ - bağlı olmal!lrma rağmen iç dün· 
miş olacaktık, tüphesiz ! O da ~ar ya1armı büyük hi_r "!~~um ayırmak· 
sayılırdı! Bunların . topu bir<Jen ta'drr. . 
para etmez! Hiç birinin .en az 1:)ir Ririsi kitap ok~mas;nr se\'er, öteki 
değeri bile olmadığı muhakkak • l>oş ,·akitlerini cıgara içmekle p;e~irir. 
hr ! Olsa olsa, birer kur,unluk de~ Biri~i dikiş cliknıesini, el i~i yapma~ 
ğerleri vardır!. sım ._e,er, Gtckisi :yemek pişirmesini. 

Polis hafiyesi böyle diyordu; - Bundan ha~ka. her huylan - birbi-
fakat, yalnız bir kişiye, bir değil, l'İnden farklıdır: Biri ne~clidir.i öte· 
yüzlerce kunun sıkmağa lüzum ki aHk suratlı 'c sinirli. Birİ8İ az 
görüyorlardı! unır, ötekinin on ı::aatten az uyııdu-

Ceset etrafında sıralanan me - ğ~ yoktur. Birinin karnı çabuk arr 
murlar, kalduım üstünde yatan - Jnr. ötekiniu hiç i~talıası yoktur .. 
dan göz ayıramadılar. Bir ara . Bu \'U:iyet kar<11smcla iki kardeşin 
lık içlerinden biri irkildi ve ba - birbirlerine ne hü'\ük mü~külitla 
ğırdı: tahammül ettikleri düşünülebilir. 

- Hey! "Kız,, nerede? Fakat. iki yaprşık kardeş Yalnız 
"Kız,, dediği, yerde yatan gan- bir şey df' birle~iyorlar: 

galerin metresiydi. Şimdi hepsi Riri hasta oldu~u zaman öteki de 
birden baslarını çevirdiler, ıaşır - hasta olm or. ·E~e.r biri iihlii;:ü 7aman 
mı§ bir halde, gözleriyle etrafı a. ötc'·i ,Je ;;Jccck ,,ınrsa. onl~r,la'l "'
ra~tırdılar. Meri Konfortinin ye - 'dki ,·apı;ık kanlc~1 erılt>'l biri (ilün
rinde yeller esiyordu! C". i;tc!~ini'l ui!raf1J~l f 1'

1 ak<'t !?İhİ aynı 
Kadın, silahlar patlar patlaır .. ":, aki!ıcll" u~ray?.r!ıklar demektir .. 

gerisingeri dönmüş, yüksek ök· ..:....-------------
celeri üzerinde mümkün ol..J··j{t• 
kadar süratle uzaklaımıştı. Fa~ı
nı cevirip te. arkasında ne olup 
bittiğine, a~ı~ıntn kacıp kaçama. 
dığrna bir defa bile bakmadan! 

O, ilk kurşun sesleriyle beraber, 
dostunun öteki dünyayı boyladı
ğını, kendisini yeryüzünde yapa
yalnız kaldı~ınr hissetmisti. Yer
yüz:1nde oldu<iu stibL vaka yerin
d'? de kimsenin kendisiyle me•~ul 
olm~dı3ını ve olacak halde bulun· 
madr~ını fark~derek 14;\man. frr
t'\t. bu fırtaltır !,, demiş, bütün 
dikkatlerini otomobil ve otomobil
deki adam iizerinde teksif eden ı;a 
bıta memurlarının araınndan HY· 
rılıp, kaçmıf tı ! r 

Meri Konfcrti, doğruca Şikago: 

ya giderek, nr~da, ö•rden}-... ,.\ m~n 
:o·•bt~ bulund•·"'u m··hite, "Yera!tt 
Dünya~t., n" katla":ı atmağı. en 
makul hareket bulmu~tu. Lakin. 
uzun müddet saklı kalamadı. 26 
A~uatosta görüldü, yakalandı. 
hakkıJ1da tevkif müzekkeresi kesil 
di ve Minnezotada Dulutda Con 
Oillinger çetesine muzaharetten 
bir sene hapse mahkfun edildi. 
Hakkında yumu§ak davranılmı§, 
bu kadar cezayle:ı iktifa olunmuf
tc ! 

Polisler, Sent Povlde de hare · 
kete geçerek Vilyem Greyle Frank 
Kervini tuttular. Ceteye öteden -
beri müzaharet ettikleri gibi, ıon 
safhada Homer van Metere de mü
zahareti büsbütün esirgemeyen bu 

l j 1 -__ -..~ ... 
. --- ,..,... . ~~ 1 
Sevdiği kadınla 
konuştuğu için ... 

Bir lise talebesi tanımadığı bir 
genci vurup öldürdü 

Ay,•ahkta aşk yüzünden feci bir( 
cinayet olmuştur. 

Lise talebesi olduğu söylenen Mu
sa adında bir genç diğer bir genci öl
diirmiiştür. 

Kadın yüzünden olduğu anlaşılan 
facia ~öyle cereyan etmiştir: 

Musa tatil münasebetile gittiği Ay 
vahkta bir kadınla tanışmış bulun • 
rnaktadır. , 

Genç: son sıünlerde bu kadının di 
ğer birisi ile alakadar olduğunu öğre
nerek bu yüzden kendisini büyük 
bir teessüre kaptırmıştır. 

Şüpheleri artan Musa Ayvalığın 
Kema)p3şa mahallesinden olan kadı 
nı gizliden gizliye takip etmeğe baş
lamıştır. 

Nihayet hadise günü şüpheleri ta 
hakkuk etmiş ve kadınm kol kola bir 
gen~le P,ittiğini görünce büsbütün ~u 
urunu kaybetmiş, baş başa dolaşan i
ki genci saatlerce gizliden gizliye ta
kip etmiştir. 

Gece geç vakit szenç erkek kadını 
evine bırakmr~tır. Fakat biraz ilerle 
yince tanımadıılı birisi önünü kes -
miştir. Bu, rakibin~ hesap sormak 
İsteyen ve büyük bir tehevvür ve asa 
biyet içinde bulunan Musadır. 

Çok geçmeden iki rakip aşık ara -

smda şiddetli bir münaka~a bıt~la~ 
tır. Nihayet iş büyümüş, münak ~ 
cetin bir mücadele halini alarak 
taraf birbiri üzerine atılmıştır. , 

Bu sırada Musa yanındaki hı~ 
nı cekerek hasmının muhtelif yer 
ne ~astgcle $aplamağa başla~.ıştıt'·,d 

Genç aldrğt yaralann tesınle 
bir haykırışla kanlar içinde yere f 
varlanmrştır. il 

feryat üzerine sokağa fırlayad~'d 
1 k b. . . k w ıg karan r ·ta ırının . oştugunu. ır 

·.:,. baııkz.smın da kaldırımlar i.iı:rlı' 
de inlemekte olduğunu farketı1l1t' 
dir. t 

Polis, iandarma derhal hadi!e)'e 
koymuştur. . ~ş~ 

Fakat yaralı ifade venneğe ı111 iif 
bulamadan hemen rf ada ölroüşttı1'. 

Cinayet yerinde yaprlan ara~kttP 
mada katilin bir ceketi ile rrıe 
kasketi bulunmuştur. , 

Ceketteki nlifus cüzdanı firar'~ 
den suçlunun hüviyetini meydal'l3 

karmrştır. . 
• c• 

Yapılan şiddetli takibat netı.ce:el 
de katil Ayvalıktan kaçmak ıst 
ken tutulmuştur. 1 

Hadiseye sebebiyet veren k 
da yakRlanmıştı. 

Uşakta pancar bayramı 
Uşak {Hususi) - Uşak şeker fab 

rikasınm bu yılki kampanyası dola -
yısile civar köylerimizin katdmasi 
ile büyük bir bayram yapılmıştır. 

Pancarın ilk sökümü dolayisile şe
k:er fabrikası çayırında şehırli ve koy 
lü yüzlerce vatandaşın iştirak ettiği 
bu bayram rok heyecanlı ve duygulu 
olmuştur. Jlk sökülen pançarlar ara
balarla ve büyük törenle fa\>rikaya 
getirilmiş ve kanallara dökülmüştür. 

Ôğ]ey1n davetlilere yemek veril -
miş ·ve çayırhktaki eğelencelere baş
lanmıştır. Şehirden Halkevimize 

mensup Köycülük şubesi üyele~I 
cebay kunım ve müesseseler rrı\l 
silleri köylümüzün bu sevinçli f~ 
ne katılarak birlik çahşma ve k~:.t 
manın mana ve mahiyeti tebar\l• 
tirerek taydaJarım belırtmıştir. ı;ı' 

Ulusal oyunlar oynanmış .. ;e ~ 
. d . tere 

ramın engın ve erın manası ·f~ 

nüm edilmiş Türk köylüsü ve ç~.1a,~ icin mutlu ve kutlu olması göntt .11 
dilenmiştir. Bu tör~nin bırak:!ğı ~ 
ha rok güzel olmuş ve büturı ı•' 
vetliler samimi duygularla ayrılfl'I 1 

!ardır. 

Hala kız kaçırıyorlar! 
k8~ıt

4 

zı 14 yaşındaki Ummahanı Son günlerde Sındırgıda üç kız kal 
çİrma 'vakası · olmuştur. 

Sındırgmın Medrese Boğazı kö -
yünden Halil İbrahim oğlu Hüseyin 
ve kardeşi Süleymanın arkadaş1arı 
Ahmet oğlu Halil, Halil oğlu Meh -
met f'akırlarm lsmail kızı 17 yaşın· 
daki Fatmayı kaçırmışlardır. 

Smdırızrnrn Bağbey köyünden Ca 
fer o~lu Şuuri ve kardeşi 1 2 yaşla -
rmdaki Emin bu köyden Mehmet kı-

Fatih noterln'n muhakemesi 
Evrak üzerinde sahtekarlık yap -

maktan suçlu Fatih noteri Şükrü, 
katip Feyzi ve daktilo Münevverin l 
duruşması ağırcezada tetkik için dün 
kü ~üne bırakılmıştı. ! 

Evrak tetkik edilemediğinden du. 1 
rwııa dün de talik edilmiştir. 

iki kişiden Vilyem Grey, bir bu
c,Jk sene hapis ve 5.000 dolar pa· 
ra rıa·nuı yedi. Frank Kervinin 
ycdii!i ce'7.a, daha ziyadeydi: İki 
sene hapis, 10.000 dolar para ce· 
U'.':1! 

Burada üzerinde durulacak bir 
no';tada, gerek çete reisinin, ge· 
rek çetenin ondar. sonra gelen en 
mühim uzuvlarından birinin, "ka
dın kurbanı,, olmalarıdır; Con Dil 
linger. metresi "Kızıl Anna,, de
nilen Romanyalı Anna Seycin iha
netine kurban gittiği gibi Homer 1 
van Meter de gene metresi Meri 
Konfortinin ihtiya.tsızlığına kur
ban gitti! 
Eğer bu kadınlar bu ~ekillerde 

rol oynamaıalardı, iki erkek, kuv
vetli bir ihtimalle, daha uzun za· 
man yaşıyacaklar ve zabıta teşki
li.tını hayli uğraıtıracaklardı ! 

'(Arka3t var) 

mışlardır. .. dt~ 
Gene Smdırı;tının Emirler köyllrıSLi • 
Etem oğlu l\1ehmet ve arkadaşı ei 
leyman oğlu lsmail ke~ye yar~~~' 
kadar mesafede annesi ile bag lıı' 
lemekte olan lbrahim kızı 14 )d.şf· 
rmdaki Kamileyi alrp gitmişler 1

1.~g-
Bu kız kaçırma vakaları ile 8 8

11" 
dar olan bütün suclular yakalarırı 
lar ve adliyeye verilmişlerd~ 

Zah're borsasrnda dU""O 
muameferer ~ 

1 h" bots' stanbul Ticaret ve za ıre I rdeı1 
na dün de muhtelif men:ıl~ket Ô ıoı1 
126 ton buğdav, 19 ton tı~tık. \et'~ 
zeytin ya~ı. 102 ton un. 2J ton hılı' 
tohumu, 25 ton yulaf, 21 ton4~3 ıoı1 24 ton pamuk, 11 ton mısır. "" 
mahsul gelmi~tir. r ~~ 

Dün borsada muhtelif "13~.18 ,~s' 
f. .. . d 1 aoffl 61' 
ıyat uzerın en muame.e " .• 

tür. Yumşak buğday 5.32 - )Y 
sert buğday 5,20 - 5.30. al'P5 ~LI~ 
- 4.7. c.avdar 4 27. sarı nııs15,o. fı~ 
yemi 8.1 O. nohut 11. afrorı doh' P; 
dık kabuklu 20, yapak Ana ulrtı'~ 
tiftik 128 kuru§ üzerinden 5~ 
trr. 

Para borsası11d8 ·~ir 
di.iJ'I ı ~I 

lstanbul para borsasında tııh' 
. b' . . . T" k borct.l 11~ 

cı ve mncı tertıp ur Jfl'l"' · 
leri üzerine hic bir muamel 0 h,.iJlefl 
b. . . . T" k b tB ırıncı tertıp ur orcu 
l 4.80 den ~atılmıştır. d rııiı1~ 

Bundan başka Anadolu e ııı~' 1 

lu tahvilleri ile Sivas Erzuruır,,,91111~· 
1 . .. . d 1 o Je,fl en uzerıne e muame e . 9 I o 11 
Merkez bankası ta~vil!erıo,20 Jt7 
Arslan çimento tahvıllerı I 6Z9· 
ratılmış. bin ln~iliz li -asına 
kuru§ tesbit edilmi§tir· 
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Türkiye Başpehlivanlık müsabakaları 

~ekirdağlı Hüseyin· -Müla
~ını pazara karşılaşıyorlar 

Haıadenlz mektupları: 10 
.. _1-_,2-d r=n -

Rize zengin bir istik
bale namzet 

YAZAN: Asım Us 
,--~~~~~~~--

l Ba h çıv Ct n lı k ve seh 
Birkaç ıene (Rize) yi görmemi~! eh~mmiyet veriyor, bu meselenin 

o~~~!ar . iskele_d~n. şe~re çı!anca halli de uzun sürmeyece~i anlatı· 
buyuk hır değıtıldık ıle karşılaşı- lıyor. 

:: .

1

zecil i k nıeın leket· 
,. t e n iç ı n sön ii v o r ? 

Ötedenheri il'!tanhulda g:~if bir es· 
naf zümresini besleyen hahçiunlığm 
ı1on zamanlarda pek sönük bir 'aziyet 
alchğı görülmüştür. Hatta bir kmm 
eski sebzeciler i~lerini terkederek ha
yatlanm ha~ka b•ir satıcılıkla temin et
mek üzere reni teşehbüs~ere bilt ge\ 

~orlar. Sahile müvazi ofara!• ,eh- Gönül İsliyor ki Rizenin yetil 
rın ortaıından geçen anacadde a- tepe:erinden birinde. vabancı mi· 
çı!mıf, geni,letiJmiş, puke döten·/ safir kabul edec'!k bir otel bulun
mıt. wn ve bu sahillerin ilahi güzelli· 

Bu anacaddeden Parti binasına ğini uzaktan eeyretmeğe doyama· 
doğru gidiliyor. Evvelce Parti bi· yan yerli ve y~bancı seyyahlar 
nasının ön tarafı eski barakalar vapur ile buralardan sreçerken bir· 
ile kapalı idi; timdi bu barakalar kac r,iin bu otelde kalmaf'ia imkan 
hep kaJdırılmıf. Bunların yeri bir bu leı bilsin. Bu, belf:i timdi bir ha· 

miş1erdfr, 
Y aptı~ımız tahkikata göre: bahçi -

\'anlığın siinme~e yüz tutması şu M' • 

Bu scncl;i miisal>alwlara girecek pehlivanlar bir arada. benlen ileri ıı;elnıektedir. 

meydan haline getirilmif. Güzel yaldir. Fakat istikbalde bir gün 
v~ ferah bir teki) almrt. :Y aJnız bu tahakuk etmeyecek fey değildir. 
meydanın deniz tarafında ve Par. ihtimal ki o zaman bu tarzda bir 
ti binaıı ile HükUnıet Konağının tP.~ebbüıü Rize belediyesi yerine 
aruında bir hapiıhane bulunması diğer yerlere ait turizm ihtiyaç· 
bir nevi ahenksizlik letkil ediyor. ları arasında bizzat Denizyolları 

E:tııin" .. fstanbulcla bahçi\'an esnafı ağır 
edilen 'J'~·ııu. Halkevi larafmdan tertip pehfü·anlık mfüabakalarmdan bir haf masraflar altında f"zilmekte ,.e yük· 
k;ııa,.1 (; u~kı~·.e ha~~clıli\'anlık miifıaha ta ene) Yuuan~standan. f~t~nhula.gel· ı;ek fiyata mal olan her hangi hir st"b
ba§la~· nkıunuzdf"kı cumartesi giinü nıis. tanıdıklarrnıJan barının e,·ındo! zeyi maliyf't fiyatım tutmadan ı.at· 
trıe~i aca hr. :\1ii11ııhakalar o gün '"e tiBk.lannwı .,.üre..:•er bittikten ~onra mak m~cl;urheti karrsında kalmakta· 

(Rize) de arsa ve arazi fiyatı İdaresi deruhte edecektir. 
çok yükıektir. Meıeli tehirde bir (Rize) için bugünün hayati iti, 
~etre murabbaı yer için elli lira çay meselesidir. Evvelce Rusyaya 
ısterler. Arsalar bu fi1at ile alınıp g;derek çaJııan Rize ve havaliıi· 
satılır. Bunun sebebi Rizelilerin nin sahil ahaliıi Rusya kapısı ka
kazançlarını muhafaza için en zİ· pandıktan ıonra hemen her iıti&· 
yade intaala meyil ıöıtermeaidir. sal şubesinde mahsuJJeı ini artbr 
Rizeliler bu suretle ıehirlerini i- mışlardır. Bugün Rize ve havali· 
mar ediyorlar. Buna mukabil ken· sindeki fındık, !u~ten, mısır iıtih· 
di hesaplarına fedakirlık etmi, salatı evvelki derecesinin en apğı 
oluyorlar. Zira burada on, on bet iiç misline çıkmıştır. Bununla be· 
bin liralık binalar ayda on, on bet raber yine geçim darlığı vardır. 
liradan fazla kira getirmez. Geçim darlığına kartı çarelerin 

Pazar ·· ·· d .,;• "' ~ d 1 · 
1 Atu 11 b gunu eum edecektir. meydana çıkarak: ır ar. 
111tıda ·1". ak:ılarnı nasıl yapılacağı haki _· Benim güreşlerden haberim yok Diğer tarafta11 konsen·e sarfiyatı • 
~H Jlır el"~ talimatname hazırlan- hı. Tiirkiye ba~pelılh·anı oltöun Müla· nın fıeneden ~eneye azalmaı;ı netirı>-
lı 11 tınrJu,,. d • 1 · · · ~ ) d · · · el d 1 L."iltıJrk 

111 
.. "''m

1
_ a 1 m ı:ıenekı lıaşpelı rım olsun karşıma. çıhm ~r .enıı:.ıı.. sın e ı> hütün fabrika arın meHud 

?ide usaha.,aları buna uvgun §e Buna rağmtn Dınarlı hu; hır Turk istilı8ali hu t-Pııe 3.5 milyon kutudan 
•e•kt' ~ tanı hir intizam içimi<' yapı- pehlil'anh·Je karşılaşmayıp · Bulgaris· yaran milyona clü-.nıü ... tür. Kont.ene 
l'aı'.r. 1ı tandan g~tirdiği iki pehlinnr yanma ~abrikaları şimdi ;n ç~k halık iizerine 

~ttıla ın~tnaıner~ ~i.frf' her pelıJ ;, an . alıp Anaclolucla hir turneye çıktı H: ış yapıııaktadır. Bunun birkaçı kazan· 
tilerJe ckıı ,.e anr~k kifoqundaki güreş-/ hu şehirlerdt"n gelen lıaherle,rıle ken- l'In azlığı yiiziinJen kapanmıştır. 

h arı;;ıfasabıl kt' h fk ·· .. d ·· İkin · b" h J k d ou. s. " " ece ır. disinin on b:nlerce a onun e gurcş cı ır ıie ep o ara ta taşra an 

Onun için Parti binaunın yanıba baaında çay ziraati gelmektedir. 
tındaki hapiıhaneyi iyi bir fiyatla Rizedt! çay yetiıtirmek tecrübe· 
ıatarak daha baıka bir tarafta mo· 5i iyi neticeler vermiıtir. Fakat hü· 
dern bir tarzda hapishane yap- kiimet tarafından yapılan bütün 
maktan kolay bir ,ey yoktur. tetviklere r,,ğmen bu çay ziraati 

~e~ cl'nl e~·e gelinceye kadar hf'r is· vamp para kazandığmı öğrenrlik: gelen sebzelerin oralardaki nıalivet 
~. I'>«' ıl"·an ' ·t d""'• "ki k' · · J h ı..ı "' fi .. ·atl 1 d l · ı .~i il .. lı; e lı;!;J sı ettr ı gü· Me\'sıık olarak ıa er a uıgımıza -' armın ucuz o ması o ayısiy e 
~İllı-e E"J mu~aba~<.a yapabiliyordu. Ye· gi>re, Dinarlı Mehmerl hundan ıliirt lstanhula se, k edildikleri \'akıt bu • 
.ı lllıl!n): ehkıJ~ fark1!1ı il.eri ~iir~):ordu. gün evn•I şelı~imi~e ıı;~l~ıiş, Gala~a.d~ rada iyi karşılanmalarıdır. Gerek de
~ hu.ı erahcr luç hır tur]ıi ıddia· Romanya otelıne ınmıştır. Kendısını niz ve gerek kara nakliyat \'asıtalarr 
~di :~~;na?1ak şar~iyle hir pclılh-an lıuı;uııi suretle ziyaret edip hu ııent"ki nın hu gibi yiyecek için navlun fiyat

t; J>efıı·' . et . nılen hır ~·üluıek siklet- ha~pehfü·st:ılık mfüıahakalarma girmf'· farı gay,.t eln·en olduğundan fstanbu
.\ir .. ~,, "anla da kar~ıla~tırılahilecek • sini söylPyen bir zate şiiyle ce\Sp \'er · la yapı'an se,·kiyatm artması bir tür-
11_ Cu,.;0

1 ıniştir~ • lij kesilınenıektedir. Yalnız hırfanda 
~re ii~ ~r. ha~, başalh, orıa olmak - Ru pPhli :.ınJar be11ipı, k{Mım~p çıkan mall~r İ:!tİıma cdilirı;ıe taşra ef'h-
l llıt~ı ~ ~~ı~ıa ~):rılmıştır. güreş~iler değildir. Onlarla gürP~mr.k zeciJeri buraya günderdikleri maim 

Oo. ii~,\ ~.r'.?<'ııııne :l50. ikinciı-ine i~trmiyoruıı : .... ~ok <lef a değerini alamamaktadırlar. 
So llflŞat ıc ı ·s.u-?P :5? lira veriler.ektir. lrnarlı e,., elki #{Ün ele Bursnı1 doğ Bu vaziyet yemi~ malısuliimle de 

• i:N: tı hırıncısıne 100, ikinciv.. nı yollanım~ ... itmistir. hilyle oldu. Hem taşradaki Jı,.ın fstan· 
.. l'-111 .. ?5 ı '- . .. ,., • b 11 

~ .?rıa b:~~·e,..':' .. • (:'. . . . R~r~d~n d~ ~inarl.rnın Tı>kirdağlı n c al.,,i halıçi,·anları zarara sokmak· 
dtİitı~:· • ın ı:sıne .10, ıkıncn-e 25. \'e MuJu·ım ~ıhı peblıvanlıırJa !!iirP~- tadır. ,· nı zamanda piyasanın düş • 
~ıı hi!~;" 15 lira verilecPktir. R.nnlar- mf"ktcn kaı;tı~ı H~ şayet1 ınfüah;kala- kün oldu~u sıralarda ınal celbi için 
~ -ıııa:~ıca 1=iire~lere ı:irip de dere-re ra girip fe yf'nildi~i t11kdirıle -- bu kahzımallarm yanlrş piyaRa hildim1e
lt- \·e ; da ~·ol para!!ı olarak heşrr nıulıakkak ~ifriHüror - Dinarlmm Ieri fsranbul halıçfranlanm ayrıca za
l lıl r' .. rrrktir. hiitün kreeli:öı 'nin sarııılaf'ıı~ı , .t' hu rara sokmaktadır. Şimdiki lıalde fııı . 

~.tlda l~Ure~ cmnarteıııi günii ıııaat on yii 7~, .. n pa~pt"lılİ\·anlı~ ınhıahaırnla. tanhuJa Adanadan ,.e Mersinden muh-
8U.. l:tıoJa,· ı . • k · d·~· telif gehz l ı k d" B' •ece• , • araı.i. ıııaat Eıekize kadar rrna ~ırme ıstenıe ı~ı ı1öylennıf'kte-· e f'r ge rrıe le ır. ır av son· 
i~r 11 "-ht. fkinri pazar ~iinü de yine dir. ra İzmir ha, afüindenı ondan ı;o~ra da 
'"iıı"·~attP ha~la)·arak ,-e pazar günii Dinarlmın hakkındaki bütiin ,ı,.,li· Kııraeli. Marmara n~ Rnr11a ,.e Trak· 

l c,.' ,~r belli olacaktır. kodulara bir niha)·f't ,·ernwı:ıi irin bu yadan mal gelmC'~e başlayacaktır. 

Yine anacadde ile ıahil arasın- arzu edildiği tekilde Rizede ilerli
da güzel bir bahçe yapılmıf. Rize vemiyor. Bunun bellibaılı sebe· 
Belediye Reiıi Mucib'in faaliyet bi arazi darlığıdır. Halkın elinde• 
ve gayreti eaeri olan bu bahçe ile ki arazi yalnız mısır ekmelerine 
caddeden ıonra elektrik itine arra kifi geliyor. Çay iae ancak bet 
gelmif. Bunun projesi ve parası da senede yeti,en bir mahsuldür. Ri. 
hazırlanmıt imİf. Fakat ilk proje ze ahalisi her ıene yemeğe muh· 
mazot eaa11na ~re Y•1tıhiiıf. Su taç oldukları iÇ1h mıaır ziraatini 
kuvfctti ili"efelt'rlk ... htihı&r ifdffe. terkederek1opraklarına çay flda.. 
meyen yerlerde hükUınetçe mazot nı dikemiyorlar. Bunun çaresi Kr· 
yerine kömür kullanmak umumi zılağaç olan yerleri çay yetittir 
bir kaide olarak kabul edildiği i- mek isteyen hal~ta dağıtınak, ayni 
çin üçüncü umumi müfettitliğin zamanda çay ekenlere Ziraat Ban• 
emriyle bu projenin tatbiki dur· kasından kredi açmaktır. Bu su• 
durulmuf. retle hareket edilirıe bet ıene ıon· 

Rizeye iki ay evvel relen yeni ra Rize havaliıinde memleket ih· 
Vali Nuri Türkkan ,ehrin elektrik tiyacına kifi çay yetitebileceii ıi· 
ile aydınJatılmaıı itine ciddi bir (Lütfen snyıfa·rı çrvirini:)' 

f aretler: 

Milletler Cemiyeti iltıl e •ııı ·· • ı k' b J ı· • Kencı· · J b f ı •r . mt!!ia!ıa.i:alara girecek o- sPne ı aşpe ı n· an)ıi( ll1Üiialıakalarrna ısı)· e u mP.\Ztı e-tra ınc a ko-
)' J.ı,. 1k· . 1timıtsi lazımdır. Kant için daha ~~ştu~umuz bir aJakadara giire; bu • D h 
1~tı.~ığ, ~~; ~l~ndan .?" _hf'Ş giin f'\'\"f!J ~ört .giin m~irl<let Yarcl;r. fı>tanhulda ışın lıallf'rlilmC'sİ iı;:in e\'\'f'la her höl· a a 
1. •tı~tı ılanla Turkn·edf' bulunan ısf' hızr.at. "~"r Bnrsada ile telefon H 1-tede anı ayrı tt>tkikat noarak ne ka· 

enerjik hareket edebilir 
1'°lh.. ,ı>lı'i,· 1 '"T" · 't 1 il lk · d dar !iC'h · t'I 1 d"ld'"'· · b ' ~ •• ı,~,, .. an arı urkı,·e ba~peh- ~e.' ur~ a a enne miiracaat e e - . ze '" ı ısa e ı ıgını tf's it c-t· Yazan: •Sadri Ertem 
!!t lhıtsPJJ k ı · · k 1 hılır K"'n ı· · k" •L' .. "1f'k İran etmekte hundan sonra 1·otı"lı-"trıl' . ' 1 -a arına ıştıra e c a- · •· f ıııı ~rten sene ı ,ruıı mır ,. " .Millf'tlcr Cemiyeti konseyi sanıyo· 

" a,, rf :ş,~ı. .. . ıö~ha~11Jardan haberdar olmadıı(mr iıl· lak nııktarınrn da ' 'aziyf'ti anıca gi;z- ruın ki: nıilletlerin hayatma ta ) a· 
Akcleniz bir haydutlar yatağı ha· 

line ~okulnıuştıır. Namuslu in11anlan 
(iliim \'e cina\•et takip etmektedir . ~t " f't 11 .. f' ı · 1 el a ed" ç k ı ı· 1 k df"n gec.irilerek miina\'Cbt" il" 1·ıır~ -g \ İfıh · rrne ~e ırımizı e \f" ci· nıez. iin ü başpe t ıun 1 " kımlan H candan tf'mas e<len f"n ıııii· 

.. ~1"ıı PP) "1 ~ 1f'rcle bulunan hütiin ileri müsahekalar•nı du}'mayan kalmamış· cathyanılma~r laznngelmf'ktecfir. Ru hiııı mrselt-lcre el atmak iizf'redir. Hih Hk hev~elnıilel caddeler olan 
deniz;le her .tiirlü gemi teca\ üze alğ
rayıp giikten bomba yağıyor; denir 
elen torpil f ışkırı) or. Rüzgarlar cina· 
yet , e iilüm f ısıldf}·or . 

~!lh 1 J\ "'n'a b. k tır Bı··ı·· T·· k 11 J ala"· İti arla rnt1tlak ımrrtte hı'r ıe0kı"Ja·ta 1 lf:: \·p tel "'r ' r va ızzat 'e~·a me - k ·
1 

1 un ur pe ı inn armrn ,.. Vakıa hu konseyde konıı~u acak olan 
ı '-Ji;;· gra la Eıniniinü Halkf'vi a< ar olduğu hövlf' bir müsabakaya ihtivar ı?İİRterilivr.r.. • me., .. l,.ler ııek.li itibarile ıııinulh:e 11•1 "''tıp n .. v· ı . ., . C'< .. .. J 

~· lll'a İs • 
1ııraraat edPrek müsaha- ınar mm herhangi bir bahane ı e gır T~rfh •erg'e'nt'e kadar M konu~u 1nıu~. ağızlarcla çok 

1"ıııi~J ~t;~ak Nmt-k i11tediklerini bil- mf"mesini alakıalarlan ır;ihi biz ele 11ÖBler;lecek eaarler ge,·elemTiiş me,·zularm dışmda değil· 
.. lıl!tıJer< •r. doiru hıılnm.Yoruz. D J · k"J · "h ·ı d ~·ı ·~ 81' olmabahçede açıhcak tarih ser· ılir . . Meııe evı şc ı ıtı arı e <'fP , ına· 
\1 .. h"'IJ> 1 ~rasında 936 senesi Tiirki- Dinarlı hPr haldi' ~·a bir re,·ap \'e· gisi icin tahlisiye umum m .. d .. 1 .. w.. hh·et ,,.e d;konı bakımından tetkik 
~ı'a,;.,; ıl~v~fnı Tekirdağlı Hii:seyin, reet>k. valıud da gelip ı;ürcşlcrt gire- büyük mikya~ta bir broşüru h~ı~~~ e<lince konseyin manası tebarüz ecfer. 
ltı ll, ll ~ · rı · Yarım<lünva Siilf"v • cektir. mı:v~a ba•lamıtııtır. Filhakika humlan cince de Hahe~, 
~d a lacs 1c T fh J • :\ •• 1 · · "' ~ ~1, 'sÇe"g"I · c' '.. r.:1

1 
ııH111. • folla l\IPlı- Bu haftaki güreş!erden e-~ m~ 11~1

1 Broşürde tahlisiye idaresinin Cum İripanya. Çin meseleleri Milletlrr 
~ti H~rif f<: • oııan ı amdi, Sındır ,.e f'n iddia im Tekirdağlı Hiısevın ~ ~ hu~yet devrindek~ tekamülünü gÖs• Cemiyetinin la\8nlarmda akisler hr 
@~ ~'"•ttı R ~._- ,~Jı~ne<l, Ali Ahmed. Mülayim arasmda olacaktır. Bu ıkı terır cok ~avam dıkkstt resimler ve rakan hitabelere menu te~kil etmir 

"11 f>t-lıı· ekır ~ıhı hakikaten ı:ok ele- pehlh·an ar". mclaki iddia ta ge~en 11e· grafikler bulunacaktır. ti. Fakat hu hitabeler ancak platonik 
\> '°'"" k ''anlar ,·ardır. nedenheri siiriip gitmektedir. Geı:.-n Tahlisiye umum müdürliiği.i bun· bir insanlık se,·ıi.-inin melekıine u· 
l ~!,~,~ 8

" 0 elerce Tiirkh-e haııpelıli- Sf'nrki müsabakalarda Miiliyimin par dan başka Cumhuriyet devrinden ev izleri halinde kaldı. 
it, 1 •11uJ f ~ "' · · · .. e<11mek 'dd ·ı J t 4J· '°"tli h' ıa a:ra rtrniş olan çok ~ııl(ınm . mrınmesi ilzerıne g_ur :. velki tahlisiye vasaiti ile bugünkü ve Realite olanca fi etı e 'euın e • 

l( 1 lltı .. 'r Pf'!ıl:Yanıınız olan Kara 1ı1tememi~. fakat müsabaka yıne ken- sait arasındaki büyük tekamül farkı ti. Galip mağlubu tıadece galiplik fır 
ıı.. tı"ıtı~nl k 1 d' ., . •ticede r d d k 1 ı h,.1 il .ı\ ı · , la a ara giremh-ecektir.. ı arzusu ı e del"am etmıe. n.. nr göstermek üzere de aynca ı"kı· bu··. f atından isti a e e ere yere -:a 1 1 : 

q;~ıt " 
11

1 ıtf iifayinı ile vapu°ğı miisa- ikinci olmuştu. yük tablo hazırlamıştır. ,.e insanlık valnız dizini cl<>\'llii: ~iiz 

K 111acaııı 1\kdenizde emniyet kal· 
nıaımııtır. Uzak Şarkta yalnız Çin 
lıudııtları fif'~İI, brynelınilf'I hukuk 
kaiıleleri yaralanmaktaılır. 

ı\narı;İ , anar~ivi takip eıliyor. Ve 
anarşinin ımlınrla ı:oayrııız emri ,·aki 
hadiseleri hir ma~kf' gibi kullanılıyor. 

Anar~inin mesıılü şinuliyf" kaJ.ır 
siikiıt Nle•rC'k ! 

- Fae·ia lıeneltn ııı ~k kal11ın ! Bana 
ılokunınanm ) ılan hin -rıl rıışa8 •n 
ıliye.n nıiı'kin rulıtıır. Fakat hııgiin 
hir lıafli ... f'ııiıı ıı ehf"plcrini araınaktnn 

bir tı"" rıknıaz. 
Çiiııkii f r'akf't lınkcsin ha~ı urun· 

Ilı 1~İ r._1, al'lın~fa s:ığ ko!u~un hilek ke· Bundan sonra Kararabey~e. karşrı~--------------1 ya2larmı akıttı. Bu kadar rinayete, 
Ilı ~tı l\a• aııı,~·ı. Rütiin tffiın-ilcre ra~- laı:an iki pehlivan biribirlt"rını yen· rin2 üzerinde göreceğiz. tt>cavi.ize. taarruza karşı hithir ~ey 
t/~' h11 "ra Alinin hu kolu sakat kal- dikleri ic-fdj8 ,.mcfa bulunmuşlardı· Kim kazanacak? Buna şimdidf.n yapmadı. O 1-tünkü ı;ükıitun ekildiği 
":.ltQrf'~:~Je"'d':~f'~fi pf'lılfranlarclan . .\merikalı güreaçil~~le ~apı!an m~~ bir <'e\·ap ,·erilemr.z. Çünkü Miilıivim t:ırlalarcla bugün türlü. tiirlii nıey,e-

<la 'r. ııyağııırn cfihinclrclir. 

gf) 'lııftte,. ~~k•lınıR hıılnnınaktadır. sahakalar sırasında Huse\·rn vıne Mu tam formundadır , .c mütemadiyf'D. id· ler ,.t"tişti . 
.... \ •rıden I·'. . llf"fa"vı'm da man vapmaktadır. c· a\eL 0nın1·, .... t ı'zlı"'- t"'"a u·· .. Jı'ıl • ' tıı .k a urgmuz mahimata vıme m~ydan oknnıncı.. r• u . . " .ın . .. . ' · " K. "' ' ,,, 

llt • hir; ~~~ ada l"eneJercC' giirf'ş rn- hunu kabul Ptmi~ti. Fakat f'Cn~hı peh· TekirdağYr da ezici kunetine itimat anar~ı. heynf'lmi]cl. hukukun inkarı 
~~~ddia ~ıstf'srıa lıt"psini kazanrl;g"'ı· lirnnlar ,·arken iki Türk pehfınnmm etmeııine ra~mcn o ela lıf'.'rgiin çalıı· g:bi. 
. ,.. f'rr"n o· d w h 1 maktadır. 
~q 11~ ttı .. · ın:-rfr 1\f"fırn"'' Hal· ıniiı-ahaka yapıJlaları o,;nı u unma- • 
'rı ~alı:-.tft •,•racaat edip ha"''>f"lılhaıılık nm. bu ha,.ka hi~ zanıana tehir edil· Şu muhakkak ki fstanbulhılar ö-

'~t a arı i · k el " ' nümüzdeki lıafta zarf mda rok hf"ve· h~t. tın -ay :nı yap:rrmr mi~ti. . ... " 
UJrıll ı İş~ 6nümiizdeki başpehln·anlrk capb mwahakalar seyredeceklerdir. 
I r ı l\fehıned geten sene hat • müsahakalan srrasında hu iki rakibi Y. R. 

Yakın ?.aıııanlara kadar yalnız 

nıütera,·izltı trca' iir.e tt~"a' an ara~m 
da g~<:en \'e olup bit .. n facialar bu 
gün huclutlarmr ~eni~leımi,tir. 

Hf'nwlnıilel hn',uka ~ apılan ta· 
arrııv. hıı k:ıdar fiili. hu kaclar kes· 
kin '" rcC'I lıııl almıştır. 

·Kon~r.,· in f ıuılh·rti crhrlıini hura· 
<lıı ııraıımlrclır Fiili 'a:r.İ\·C't kar~ı m· 
dıı ıılı'1af •ak trıllı ' rlf"rin ılt- ım] netf. 
ı·C''rr 'f"rrre~iııi iimit eılf"lim. 

T!mıı .n ir,:in lııı on konsey karar 
larınrn dalıa enerjik bir ma~iyettc 
olacağmı tahmin ediyoruz. 
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Vaziyet gergin 
(Üst)am /incide) 

Bukrcş 7 (A. A . ) - Rador ajan· 
sı b ildiriyor: 

Fransız elçisi ve İngil iz işgüderi 
dün hariciye nazırı Antoneskoya Ak 
deniz konferansına Romanyayı res -
men davet eden bir nota tevdi etmiş 
]erdir. Antonesko bu daveti kabul et
miştir. 

İtalya konferansa girecek 

Roma 7 (A. A.) - Reuter ajan 
smın muhabiri, Sovyet notasına rağ
men ltalyanm Akdeniz konferansına 
iştirakten imtina etmiyeceğini istih -
baratına atfen bildirmektedir. Siyasi 
mahafil "Notanın kati olarak redde
dilmek suretile tasfiye edilmi§ .. oldu 
ğunu b eyan etmektedirler. 

Protestoya verilen mana 

Roma 7 (A. A.) - Havas muha 
birinden: 
Sovyet Rusyanm halyadan tamirat 

de "Akdeniz konferansının torpil • 
siteyen notasına yarı resmi mahafil
lenmesi,, nazari!e bakılmaktadır. 

lzvestiyanm bir y3z111 
Moskova 7 ( A . A.) - lzvestiya 

gazetesi, Timoriazef Sovyet vapuru
nun batmlması hadisesini mevzuu 
bahsederek vapurun bizzat kendi tay 
fa~an tarafından batırıldığına dair 1-
talyan Corriera della Serra gazetesi
nin iddiasını gülünç buluyor ve red· 
di mümkün olmayacak delillere isti 
naden İtalyan filosunun Akdenizde 
korsalık yaptığım ve İtalyan gemile
rinin Sovyet, lngiliz ve lskandinav -
ya vapurlannın b:ıtırılmasmdan me
sut olduklarını yazarak diyor ki: 

.. İtalyan faşistleri bu mesuliyet -
ten kurtulamayacakları gibi içtinap 
edilemeyecek cezadan da kurtulama 
yacaklardır. ,, 

ltalya vaziyeti yeniden tetkik edecek 
. Roma 7 (A. A .) - Romada çı -

kan gazeteler, Sovyet v.emilerinin 
~kdenizde torpillenmesi dolayisile 1-
talyan hükumetine verilen Sovyet 
notası hakkında şiddetli yazılar yaz
maktadır. 

Popolu d'ltalya diyor ki: 
Sovyetler Birliğinin bu manevra

lan, kaydi ihtiyatla dahi olsa ltalya 
hın istirake hazırlandığı Akdeniz 
konferansının arefesinde yapılmış 
tır. Bu manevra, faşist hükumetini, 
bütün vaziyeti yeniden tetkik etme 
ye mecbur kılacaktır. 

Almanyadaki neıriyat 
Berlin 7 (A. A.) - Bütün gaze 

teler, bu sabahki nushalarında, Ro • 
maya tevdi edilen Sovyet notası ha 
berini büyük başlıklarla \"ermekte ve 
Sovvet notasının Akdeniz konf eran
ınnı bozmak için yeni bir tahrik ve 
yeni bir teşebbüs tef kil eylediğini ile 
ri Ai.ırmektedir. 

Lokal Anjeger gazetesine göre 
}\kdenizdeki denizaltı gemileri hü: 
cuml.~rr, Akde~izdeki gergin v;ıziye 
te rnuııtcrek muzakereler neticesinde 
bir care bulmak hususundaki ufak ·· 
midleri bu suretle torpillemek iste~ 
yen Moskovanm eseridir. Bütün 
gazeteler avni zamanda. Bla~ocfin 
) ı ~ıan sahilleri civarında toroillen • 
~esi meselesi hakkında yapılan tah 
Jc~katın neticesi hakkında bu hadise 
nm ~o~kovanın bir oyunu olduğu _ 
nu bıldıren bir Atina telgrafım da 
neşretmektedir. 

bi yedi sene sonr.ı ihracata da baı
lanabilecektir. 

N~hayet ~u. ça? işinin inkita(ına 
manı olan ıkıncı bir sebep daha 
vardır: 

Ri.zeye çay işinde mütehassıs di
ye bır ecnebi getiriJmiş . Fakat f n. 
g!Jiz tabiiyetinde olan bu ecnebi
nin tayin emirndmesinde kendisi
ne ( Ustabaıı) deniln::i~. Yine veri
len emirde Ustabaşı denilen bir 
mütehassıs Rize fidanlık müdüri
Y~~inin maiyetine veriJmif. Bu hal 
mutehassıs ecnebi ile fidanlık 
~~dürü arasında bir salahiyet ih. 
tılaf.ı çıkması neticesini vermi,tir. 
Va.zıyeti tanzim için Ziraat Veki
~etınce bu salahiyet meselesi sür'at 
~le hallolunmalı, fidanlık müdürü 
ıle çay mütehauısının vazifeleri 
ve salahiyetleri h~dudu iyice ay
rılarak kendilerine anlr.:ılmalı
dır. 

Geçen sene Rize ve h'avalisinde 

-- -
Nota 

ril~t}fllll 1 ncirlr). 
hareketler, Port - Saide kardif götür
mekte olan ve 30 ağustos saat 22 de 
Cczairin 120 kilometre şarkında hü
cuma uğrayan Timiriazef Sovyet ge 
misinin bir İtalyan denizaltı gemisi ta 
rafından batırılması hadisesi ve Mar 
pul den asfalt malzemesi gütiiren ve 
1 eyliildc saat 6,30 da Skiros adası -
nm 1 5 mil açıklarında batırılan Bla
gov Sovyet gemisine karşı yapılan 
müşabih hücumdur. 

İtalya hiikfımeti açık deniz yolla -
rında seyrisefer eden ve normal dip 
lomatik münasebetleri haiz bir mem 
lekete ait bulunan ticaret ~emilerine 
kar§ı yapılan bu hareketlerin yalnız 
insaniyet prensipleri ile değil fakat 
umumiyetle kabul edilmiş en basit 
beynelmilel hukuk kaideleri ile tezad 
holinde bulunduğunu muhakkak ka
bul eyleyecektir. 

ftalyanın gemilerinin Sovyet bay
rağı altında seyrisefer eden gemilere 
karşı yaptığı tecavüz hareketleriı ay
ni zamanda, birinci maddesi, akid 
· .. flarm diğer akid olan tarafa karşı 

yalnız szerek bir veya bir kaç i.icüncii 
devlet ile birlikte hicbir suretle ne 
harbe ne de karada: denizde ve ha
vada herhanSZ"İ bir tccaviizc kalkma
yacağı tahhüdünü tazammun eden 
2. 9. 933 Sovvetler Birliği • ltalya 
paktını da ihlal eylemektedir. 

Yukıuda mevzuu bahis hadiseler 
dolayısile, Sovyet Rirlii?i bliyiik clci
Ji~i. Sovyetler Birli~i hiikum~ti 
adına ve Sovyetler Birliği hü • 
kumetinin talimatı aile ltauyan hü
kumetini en kati bir surette protesto 
eder. Sovyetler Birliği hükumeti, 
Sovyet bayrağı altında seyrisefer e -
den ticaret gemilerin~ karsı ltalyan 
deniz kuvvetlerinin yukardaki teca -
viizkar hareketlerinin gerek siyasi ge 
rek maddi neticelerinin tam mesuli
yetini halyan "hükumetine tahmil e -
der. 

Sovyetler Birliği büyük elçiliği, is
tikbalde bu gibi tecavüzlere kati .!lu
rette nihayet verilmesi keyfiyetinde 
v: ~u. h~diseler netİcC.!linde Sovyetler 
Bırhgınm gördüğü zararlar ile vukar 
daki gemiler mürettebatının veyahut 
ailelerinin gördüğü zararların tam 
surette tazmini i~inde ısrar etmeğe 
Sovyetlcr Birliği hiikumeti tarafın _ 
dan selahiyettar kılınmıştır. 

.. Biiyi.ik elçilik ayni zamanda teca
vuz hareketlerini yapmakla suçlu bu 
lunan kimselerin misal teşkil edecek 
bir surette cezalandırılması hususun 
da ısrara da salahiyett11r edilmi~tir. 

Almanvadn hir 
idan1 

Çinde heyecan 
Diin geç vakte kadar aldığımız ajanı 

lıahrrleri Çin - Japon harbinin ııon 
'nzİ) t!lİni ŞÖYie teıhit etmektedir: 

<~inliler Paochen'ı Japonlardan iı· 
tirrlat ettiklerini 'e Kouaııgtchi bom· 
lıardırnan etmek i tr)c>n he§ Japon 
homhanlıman la) yare~ini de püskUrt
nıÜ§ oJ<luklarmı bildirmektedirler. Bu 
lıahcrlerc iki Jaron ta~·yaresinin de 
diifİiriilcliiğii ilih e eılilrnektedir. 

H \HP DEVAM EDİYOR 
Şnnglıayclan hilılirilcli~ine ır;örc ge· 

cc bir Japon tahuru, Kianguan·a taar· 
ruı ı·tmi tir. Çinliler, şiıldetli hir mu
kan•met gii~tennişlerdir. Fecir \'aktı 
mıılıarehe hali de,·am edivonlu. 

Şanglıay. 7 ( \. A.) -
0

Gecenin !!Ü" 

kfıneti ahalnn dörflüne kadar de,·am 
eden nnıttaricl hir ah~f ile ihlal edilınif 
'e miiteakihen topçu tliiellosu tekrar 
haşlamıştır. 

Japon tayyareleri. Yangtspeoo ve 
Kinag\ onan' daki Çin me\ zilerini 
homharılıman etmi~lerclir. 

llongkon;:. 7 ( \. A.) - 1ki Japon 
tan aresi, diin de Amov'u hornhardı -
m~~ etmiştir. Bu taw;reler. taarnız
larını a~kcri hcdefle~·iizerinde temer
kiiz ettirmi~ler. c;ehir iİEf'rİne bomba 
atmamı~lardır. Hac;arat heniiz tet1bit 
cdilnıenıie ise <le ehf'mmivet!iz oldu· 
ğu talımin eılilıııekteciir. · 
AMEHIK AL1L \R ÇI DE T ÇJK

.i\I \t; \ D \ VET EDf LDf 
Şanır;lıay, 7 ( A. . ) - R. Ruz

,·elt'in ,\nıerika tebaasına kısa bir 
zam,!ln•la Çini terkt:tmelerini taniye 
için \'aki beyanatı· burada hir Yıldı
rım gihi te1'ir icra etmiştir. Rir~~kları 
Çindeki menfaatlerine~ apı~ıp kalmak 
istemektedirler. Kütle halinde Çinin 
talıli) e edilme;ıine aleyhtardırlar. 

Japonların Arno\' ve Poocho,·'a ta· 
arruzları ,Jo)a) ı iyi~ Amerika eef areti, 
hu iki şelıir ile cenubi Çinde diğer ha· 
u noktalardaki komolo@hanelf'rin ka .. 
patılına mı emretmi tir. Bundan baş· 
ka hu şehirdeki Amerikalılar huriilaı
dan ı:ıkmağa da, et edilmi )erdir. 

1 GILTERE - AMERİKA 
GÖRÜŞMELERi 

Va~in~ton. 7 ( \. \,) - lngiltere 
ile nıerika ara ındaki ,;örüşmder Ja· 
ponya ile Çinden Şanghaym tahliyeti
ni talep çerçe,·e i haridnf' tıkmakta 
gihi gi;riinınekteclir. 

Amerikan ' 'e fn~iliz gemilerinin a· 
çık <leniıcle zapte,Jilrnf"si lıalinde Ja· 
p<ınyanın alıloka f'(lilme•İne mütealilk 
bir proje de yarı recmi surette mfü:a
k .. re e<lilnıi•tİr. . 

Aınrrikan lıahriye makamatr. R. 
Rtı7.\ elfin Panama 'e . in~aJnır 'olu 
ile npılarak hir ahlokanm 4 av için· 
de Japonrnnın ktn\f'tini kıracağı mü· 
talt>a•ında lmhmcluğnnu henn etmek· 
tedirll'r. · 

Bcrlin, 7 ( \. . ) - \lııuın) a tli· • 
\aııı lıarhi tarafınıJan iılaıırn ınalıkfıın 
edilen ordu sahık ıııcnıillplarmdan 
Hcrl11·rt Krrhc· lıakkınılaki lıiikiıııı lııı 
giirı inf111. olıınıııııı::tıır. 

.1 \PONY \ YJ \BLOK\ 
Vacinı:ton. 7 ( \. \.) - Japonya· 

nın Panıınıa 'P c 'nı:aptır yolu il~ ah· 
loka f'ılilme .. inf' \l;llrtl«"r f:f'mİ\·eti mi 
akının 1 (ı 1111·1 maılılcc:i nıtu·ihim·r ,·a· 
prlahilf'rr~i i\ııırrikan lıa1•rivr maka· 
tnatrn<la he' an f'<lilınrktf'dir .. Krelıe 11>:l6 da kıtıtamılaıı kurarak 

ynlıanc:ı lıir ıııeııı lt>kctr ~cçın i~ ~ e o· 
rada a kerliğe aiti lıilcJiklc'rini para 
mukahilinıle ) alıanı·ılara 'ermişti. 
Kre.lıe-. ralanl'ı 'aidleri Jıa, i mektup
larla e .. k i arkacla larıııı da hinnetP. 

~ . 
leş' ik t>yleıniı;ti. 

hususi te,ebbüsler ile yetı iriJen 
çay miktarı iki yüz kiloyu bulmu•
tur. Ve beher kilos ı iki yü7. ile üç 
yüz kurut araıında satılmı§hr. 

. Bu sene mahsulii de avni 
mıktarda tahmin ediliyor. Hal
buki memleketin umumi ihti
yacınl! nisbetle bu miktar pek az
dır. Nihayet Rizede çav yetiitir 
mek iti uazi darlriındl\n dolavı 
arzu edilen inki1af derecesini bul
mayorsa Karadenizin diğer sahil
lerinde de bu mahsulün yetİftİril. 
mesini te~vik etmek ve i~ap er1en 
Y~rlerde fidan dağıtmak lazımdır. 
Zıra Karadenİ7.İn çay zira,..tine 
müsait olan flahaaı yalnız Rize
~~n ibaret değildir. Samsundan 
ıt.ıbar~n ta Hopaya kadar olan ıa· 
h!l!erı~i.z iy_i csy yetittirır.ek ka
bılıyetını haızdir. 

Z AY 1 
Fatih Maliyesinden aldığım V•kaüt 

maaşına ait 5499 numaralı cüzdanı 
kaybettim. Yenisini alac'l.::,mdan eski. 
sinin hükmü yoktur. (23011) 

Şefik 

A'manya 
( .. •tii 1 inc·iılc) 

koıııiiniın11• tl'ın:ı~ etmiştir. B. Bitler 
hundan ~otıra \lıııanyanın ınü tem
l"'k"' ilıtiy:Wı"a ıoiiıii gctirert'k ~unları 
&iiylcıni~tir: 

E :ı-=cn rknnomimiıde hirtok l!ene· 
lerdl"nheri bi7.e ıler: n endişeler , ·eren 
lıir tek mecele \'ardır ,.e o da ia~emi· 
zin giiçlüğiidiir. 'fü~tt'mlf"kesi7.• Al -
manyanın kaplml·~ı arazi, halkmn7.ln 
tam. kafi ve muntaum ia~esine kif i 
gelnıl"k ic:in çok uf aktır. Rir malmı • 
liirı j, i 'cralıud fona olma1'ı gihi hir 
tf"•mliirün hyfine ha~lı hu Junduğu -
muzu ~lii~iint{lrk. nilınet. inqana ~ar 
rı kahıl talıamnıiil ı;rlmf"ktedir. Mfü
ı,.mll"ke talehleriıııiı. en iptidai ihti· 
'nı:lıır @("hf"hi"le yapılmaktadır. Diğer 
cle\'letlPrin hiıim mii•tem1eke talehle
rim :7.r kar.ı al,Jıkları taHr, anlaşıl
nı h·r la\ ırdır. Almam·a, hu devlf't· 
Jrrı 1"11 nehir mü trmlf'ke alm1~ ne de 
hir rnii tem leke c::ılmı trr . .Ah lak orrn
ı::inlrrinin lırr •lakikıula lırr \'f'rde hu 
flf'rf're hf'lfıt?alla ilı> ııiiriildii~ii hir <le· 
'i r•ll". a' n r ıamnncla hu ke\ (İ\· l"tin de 
na,.arr 'lik.ka•I" r.lınmatıı liiz~drr. 

R. llitlf'r ıliinya•la harp fleıleri çm· 
lamal;;ta o',lııifona i~Rret rttikten ıon· 
ra İtalya \e Japon)a ile me\cud dott· 
hıktan hah!edcrl"k Almanyanm ihti-

Bağcıhk komisyonu 
toplantısını yaptı 

son 

Ankara, 7 (Telefonla) - İki 
ıündenbeTi Ziraat V eki.Jetinde ça
htan bağcılık komisyonu, bugün 
son toplantısını yaptı ve dağıldı. 
Komisyon bu yıl yalnız Ankara, 
Eakitehir ve Çankırı vilayetlerin
de tatbik edilmek ve gelecek sene· 
den itibaren diier vilayetlere de 
letmil edilmek üzere bir program 
hazırladı. 

tik it olarak bu üç vilayette mev 
cut bailardaki üa.üm nev'i ve çu
buk sayııı tesbit edilecek, yeni fi. 
danhklar teaiı olunacak ve köylü
müzün az zamanda en az '"""~raf· 
la bai, meyva ve orman sahibi ol
malarına çalıpcaktır. Ve•t~letir. 
hazırlayacajı yeni Drorra.-qda dıı 
bu vilayetlerin köylerine her aile
ye iki dönüm bai ve iki dönüm de 
orman Vücuda ıetirmek mecburi
yeti konulmaktadır. 

da9ların bu gibi kimseleri ~111' 
nan hususi ticaret ve sanayi nıiij 
ıeseleri sahiplerinin cezaland~. 
ması için idare amirliklerine te ; 
gat yapmııtır. Kontrol için toPcfl 
İnsanların çalıftığı müeuesele~. 
ani yoklamalar yapılacak ve ka1•; 
larını yaptırmamıf olanlarla j3 
esaese sahipleri hakkında asker . 
mükellefiyet kanununa göre ~I' 
bat yapılacaktır. 

1 rabzon - Iran 
Transit yolu nakli" 

yatı için yeni 
talimatname 

Ankara, 7 (Telefonla) - G~ 
rük ve lnhiıarlar"Vekaleti T,. 
.zon - İran transit yolunda nak~ 
ta ait esaılı hükümleri ihtiva it' 
mühim bir talimatname hasır __,,1 Dahiliye Vekaleti mıthr. Talimatnameye göre bur" 
da seyrisefer edecek otobüsler ı" 

Ask erlik moamt>le- !irken ve giderken Cfya ile doldıl' 
lerlnl '7• aptırmayan• rulduktan sonra Gümrükler ld•;. 

-" ~i tarafından mühürlenecek, tıl' 
lar için tebll.ral yaptı palı vagon muameleıine tabi tıJ ır 

lacaktır. Mühürler yalnız İran,~, 
Ankara, 7 (Telefonla) - Aı· dudunda veya vapurlara nal" 

kertik muamelelerini zamanında lunmak üzere Trabzonda kald~ 
yaptırıp tezkerelerine meıruhat lacaktır. 1ran hududuna varao .... d 

vermeyenler hakkında Dahiliye caret efyası gümrük memurla~ 
Vekaleti tiddetli tedbirler almıt· tarafından fran gümrük id•r' 
tır. rine teslim edilecektir. .lr 

Haber aldığıma göre Vekalet, İranlı bir tüccar icabında ~ 
nüfuı tezkerelerinde askerlik va- nı ayni otobüs veya kamyon ıÇ' 
ziyeti yazılı bulunmıyan vatan- de nakledebilece!dir. 

---------------~----------------------------------_./ 
Profsör Afet 

( {\ırnm J incide) 

nin fransızca olarak iiylt'diği nutku 
bize 'ennek lütfunda hulun<lular. Bu 
nutuk hütiin kon~re ü ·eleri , .e dinle· 
)·icileri taraf mdan çok alkışlanım~ 'e 
üyeleri. dinleyicileri Türle delega • 
yomrna ~ok ı ınılırınış 'e ) alda~tır • 
nıı tır. Her hnlJc Huınen ~ıtıetelerinin 
)·azclıklarınclao anladığımıza ~iirc 

Türk delega yonuna &em pati bii} iik ol 
mıı-:hır. 

Rayan Af Pi.İn açış nutku 
llay Ba~kan. Bayanlar. Ha) lnr .. 
-.c ine inde ilmin im kaılar anlı nıii· 

mc -illerini hir'.r~tirıni olnn im kon· 
grenin ınetıaİ ine hii~ iik lıir alaka i· 
le i . tirak f'tıni huluıımoruz. Hu lop· 
Jantıda tem. il ett"~inıiz Türkiye Cmn· 
huriyeti lıer \'1tıı•ta ile hcı ,·olciaıı ıı;t>c:· 
mi i aramak ,·11luııclaılrr. Orıula. Tiir 
ki) e Cuınhuri~ etin•le arkeolojik \ e an 
tropolojik etiidler ılurıııaılan yapıl • 
maktadır. Nura u amı na. yonaliııt 
Türkiye geçmi•İ iiıerine diişkün huhr 
nm·or. hararet ile. O 'onılmak nc<lir 
bil~f'k izin en (lı·rin t~tkik 'e tahkik· 
lere ı;:ri§erck ilme naçiz yartlımım 
yapmak istiyor. 

Uzun mazi. he§eriyetin ardımla hı
raktığı. hu ırldarm H: kühürlerin hi
ribirleriyle karı ma8ı - ki hunlar 
bir dereceye kadar izlerin hurada 
mümessilleri hulnndıi~unnz ilim tara· 
f mdan aydınl11tılmakta.lır. - he~e
riyetin. bugünkü 'e yarınki ne ille -
rine. onlann hirihirleri ile akrahalık
lırmr anlatan en iyi bir anlapş meda· 
ri df'ğil miclir?. 

Beterin ,;ec:mi~i \"f" ondan alınan 
ilhamlarla hal Ye gf'lecek için alınını~ 
olan fikirlt~r hugünkii inııanlrk hirJisi 
için yeni bir biz yaratmıyor mu? .• 

Ayrıca mC$'udıız, Türltiyenin cfogttı 
ve müttefiki bulunan hu memleketti" 
bulunmaktan ''e Sa Majc le Romanya 
Kral'mm yük ek himayesi altmda ar 
,-e ilmin takdire d~er hamleler ıılclı
ğı memlekl"tte huhınmaktan. 

Hitap ediyorum dogtlarımız Ru -
menlere ''e prof e8Ör Mino\'İçi'ye ki 
o birçok hayır \"f' kiiltür müee&l"~eleri· 
nin kurur.ugu olmu tur. Ona en dur 
gulu tqekkürlerimizi 8unamn: 4;iinkü 
o hizim hakkımızda dikaat ve alakaları 
nı ibzal etmi~tir. Bu kon~refle üzeri· 
mizr. aldığonız nzifelerdl", Ravanlarll 
ve Baylar, onun 'e ona iştirak relen 
her üyenin tam mU\ affak olma mı di
lerim. 

yaçlarmı önlemek için haıka ) ollar, 
bafka çareler arayurak rnuhaklrnk u· 
rette Alman ekonomisinin tam istik· 
lilini kurıcağmı ııöylemİ§tir. 

Bir felakete 111i 
gidiyoruz ... 

(i ıranı 1 ncide.J 
niyeti için tedbir almak üzere t~ 
nacak konferansa davetli birer rıır 

leket vaziyetinde bulunuyor! 

l\ laksadımız Akdeniz hadisel~~ 
den dolayı birbirlerini ittiham ~ 
bu devletleri muhakeme ederek İ 
tarafı haklı çıkarmak, diğer tarafs !J 
haksız damgası vurmak değildir- ~ 

cak Akdeoizin emniyeti üzerinde 

birliği ile çalışmaları icabeden r1'eııı: 
lcketlerin arasında görülen bu si~ 
çarpışma devam ettikçe yakında .t , 
lanacak konferanstan hiç bir 11'\1

9
, 

bet nPtice c1kmasına ihtimr\I bultltl 
m::o..fıoını tebarüz ettirm'!ktir. ··ııı 

Fakat aralannda siyaset ve ~e)~ 
ihtilafı olan devletler arasında bir i' 
laşma olamazsa Akdenizdeki bo~ 
kü karmakanşık vaziyet de hiç l} 
vam edemez. O halde ne olacak? , 
zakşarkta Japon - Çin harbi, .AV-~hı 
panrn rnrbinde ,.1'\hili f sr~'""'"' h~ ·ıe 
adlan altında milletleri birbirlefl 111 
boğazlaştıran ve şimdi Akdeniz•!! 

• 1 k .. ba 1""'' ~avı su.arım arMtmaga s.~. bit 
ıhtiras1ar bütün dünyayı yen• 
ı 91 4 felaketine mi süri.ıklevecek 1 

AsıM u• 
------------~--~--___..,/ 

Z AY 1 
Mühürü zalimi zayi cylediğirtl::. 

yenisini çıkarıp cskisınin bUkmil 01 ~ 
dığım ve kimseye borcum oımadJ8'.-
ilan ederim. (23047) 

.Mütekait µttJ 
~~~~~~~-·--~-

!LAN ,; 
18taııbul Asliye ikinci Ticaret IJ 

kcmcsiııdcıı : IJfJ' 
KasımpaRada, U.tunyol Yenifırııt,ııır 

kok No: 7 de Tacettin Yalçın tar t11ef 

dan Sa.ip, Nevzat, Müesser, lJ.u~rrı cP 
ve Üsküdar Sultantl'pesi ServJlılC Ct
desi No: 3 dl' anası Nimet yanın~~ 
mil ve ayni yerde Tahsin aıeyJl 

11
ed' 

2 - 6 - 934 tarihli bir kıta .se ,yl' 
(750) liranın tahsiline mütcdaır ('1 

lan davadan müddaaleyhlcrdcrı ı1 fi' 
mile 12 - 4 • 937 tarih ve 937 z ıı..,ıi 
yı ile gönderilen dava arzuhal :eti( 
mumailt'yhin ikametgahını terli~ 
mesine mebni tebliğ edilcın~d ~ 
mczkür dava arzuhal suretinın wd.' 
tı:>bliğine karar verilmiş oımak~ 
fiyet tebliğ makamına kaim o 
zere ilan olunur. (23041) 
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Günlük 

RADYO 
Programı 

8 Eylül 937 - Ç.\RŞAMBA 

001.E NEŞRlı'ATI: Saat 13 30 PJAkla 
TUrk muaiklsi. 1:?,50 Ha\adl3 ı::,05 Atuh• • 
lıC plAk neşriyatı. 14 Son 
AKŞAM NEŞRJYATl: Saat 1 ,30 Pi ' ıı 

canı mustklıl. 19,::0 fSonCeranı : Beyoğlu H ı. 

kevf namına (lduzıkit 20 fümen Ş::n \(' er. 
llad~ları tara.rndan TUrk muslklsJ \ c halk 
ı:arkrlan. 20 30 Bay Ömer Rıza taratrnd'ln 
arapça IÖJ'lev. 20,46 Nezıb • \ t arkada.,lıın 

tarafmdan TUrk musikisi ve hn'k f&rkıları. 
(Saat ayarı) . !?1,lS progran 22,Jtl Aj:ını 
ve borsa haberleri \e ertesi gUnlln programı. 
22.30 PIAkla .ololar. opt"ra \f operet part:t
ıan. 23 Son. 

lstanbul Homulan-ı 
llğı lllinlaı ı 

Maçkada Komutanlık Muhabere 
deposu tamiratına ihale günü talıbi 

çıkmadığından ihall!si pazarlıkla 24 • 
9 • 937 cuma gUnU saat 15.30 da yapı
lacaktır. Muhammen keıif bedeli 110 
lira 20 kuruştur. Şartnamesi her gün 
öfleden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerinin 9 Jfrahk ilk teminat mak. 
buz veya mettuplariyle ihale günün. 
den evvel komutaıılık inşaat şubesin. 
den alacakları vesikalarile beraber beJ. 
li &'ÜD ve vakti muayyeninde Fındıklı
da Komutanlık Satmalma Komisyonu. 
na gelmeleri. (S977) 

Sellmlge salınalma 
llomlagonu ilanları 

1
enede kura ile 20,000 ura mükafat daQıtmaktadır. 
9 3 ı - Selimi ye Askeri ahırları önün.. •vı 7 sonuna kadar ke•lde tarihleri : Birinci Te•rln ve Birinci Kanun de biriken on ton gübre açık arttırma 
~ arının ilk günleri yoJile satılacaktır. 
&tQ • - :2 - Gübrenin tahmin bedeli 25 lira 

ZeJer Arttırma ve Eksiltme Komisyonu I ve muvakkat teminatı 188 kuruştur. 
Hl 3 - Açık arttırma 15 Eylill 937 yasetf DdeD: cuma günü 1aat 15 de Selimiyede Aı. 

Evsa.tr 
Sinekli ve. 
Ya Çerkcs. 
köy malı. 

Miktan 
Muvakkat Eksiltmenin gün ve kerJik Dairesi binasındaki Tllmen Sa. 

Muhammin teminat saati ve nerede ya. tın•lma tomı.,onunda yapılacaktır. 
Bedeli Miktarı pılacağı. Muhammen bedeli 12300 lira olan 600 ton Silpel'limaıı 24 • 9 • 937 cuma AJikadaıiarm mezkılr gün ve saatte 

20400 Kilo Lira K. Lira tlr. günü saat ~.30 da kapalı arf uıulü ileAnkarada i~~ ı.; ... ..... ..1. •••~lma• komisyonda hazıi' bulunmalan ıliıı 
816 oo 61 20 23 • 9 • 1937 perpmbe <-aktır. • .._., olunur. (5963) 

,!ilnil saat H,30 da Bu işe girmek isteyenlerin 922.50 lira hk muvakkat teminat ile kanunun ta) 

MilRler Genel Direk. eWfi veeikalan ve Nafia müteahhitlik vesikuı ve tekJitJ!rlni ayni IÜD ,.. r••••••ı•••••••• 

~ ~l Milzeleriııln mangal kömUrü ihtiyacı açık eksiltmeye konmqtur. ~eler parasız ?~~k An~arada malzeme dairesinden, Haydarp&§&da'19 i:'}fiCI Askeı l Hıla-.t..,_ · __ törltiğü binaamdL J4.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lhmıdır. ~ b' .. .. ' 
~, lt .erin ~eyi görmek üzere lıer gUn ve ebiltmeye girecek olanların Tesellüm ve Sevk ŞefJıgmdeıı dağıtılmaktadır. (l5920) 1 •• d ·· flit i/llnlaıı 
~ ~ l;~:~ gil.nünde ~carc~ Odasında.n aldı klan vesika ve temi~&t makbuzla. Muhammen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19 . 10 • 937 sah güol ŞU f f J J t 

artırma \:e eksıltme komısyonuna müracaat etmelerı. (5972) saat l:S,30 da kapalı zarf wıuıu ile Ankarada İdare binumda satın alınac • b b ~- · 
tren f Om 81 Berıamawıkı ı. lstanbul Beledlyeslnden: tD'. Bu iııe ginnet ı.teyen1er1n ıı39,25 liral•t muvakkat 1em1naı iı. . ır.:'lı :~': 

, 
tanbuJ Beledi · ·· ta · tı·~ . ..._, N .... .,, · ·u·k fk tekJ=.rı .ıtral neva •J&n • J yn , ~ .. yesı Turizm Şubesi ne mukayyet tercumanların rozetleri en yın e 16, ves11uuan ~ •ua milteah hı ı ves. uı ve uı 8 • 

le~ l<JyJul 1937 tarihinde değişmiş olacağı ve bu tarihten sonra eskiJerfııiD pat 14,30 a kadar kollll8yon reisliğine vermeleri lizmıc:brJ 'l ri u g un zm h 'P tah 

b-........::._~~amayacajı illn olwıur. (5990) Ş~rtnaıneler parasız olarak ~kara maJr.eme dair~'tçi:ı:t:ar:ı.::r:~n kurtuluş gu··n~ 
Qe)Oğlu Tesellum ve Se\•k Şeflilinden dağıtılmalrtadır. (~di topçu dileioıu, muhare .._,, 

A ID kız sanat Muhammen bedeli 343750 lira olan 25000 tcniden Şanghay civanna naklet 
11' Okulu Dlrekt3r1UğUodeD: milril 1~ . 10 .1931 puarte.J gUnU 8aat 15,15 cMup orada ~opt.nn atef.leci B.un~ 

~illa! iıntihanları 15 • 9 • 1937 den itibaren ba§la ca ~ d likadar ta. İdare bı~a.smda satın almaca~. 4an r.6~lmektedır. Japon. harp g~mı~en 
okula başv al (SOOl) ya gın an a Bu ışe girmek fsteyenlerın 17500 ateılerinı Pootuncdalri Çın mevzıJerıne 

la urm an. ta~n ettiği vesikaları ve Nafıa mü• tevcih etmiılerdir. 
ı. toııbuz Dördündü Noterinden: rı· F o B ,. L saat 14.15 §e kadar komisyon. Çinliler mukabele etmiıJer ve 16 nu 

); lanbuld Şartnameler 171.i.U,_SQ L maralı Japon muhnöi ile bir nakliye ge 
'alıail a Suitanahmet Akbıyık 1 tadır. (5787) - Ul OQ- miıini batrrmıılardır. s c sokağında 55 sayılı evde Dr. ıhsan Sami • NGILIZ VAPURU TEVKiF 
~ ı.r_ ar Mustafa Hüsmen Vst ile ka. Tifo ve J ırarıfo hısııl 
"~i f~ Oat arasında mallarının su. mıınal için ağız 
ıı.uıu.n .. esi hakkında (Mal ayrılığı) lan dır. Hiç r1 

:~ele~ kabul eylediklerini mukawle ka alıbi 
ltı ~ hasebiyle keyfiyet usulen i- --·•
,e~flrtek Ü?.erc İstanbulda Kurun 
~gönderildi. (1070) 

1 L .AN 
~·~Jk() 1 Sah Y Kızıltoprak nahiyesinin 
~"" rayı ced't · ·· ·•ıtt I{ . ı ycnı Goztepe mahJto 
~aralı ~ır ağa sokağında eski 
;cci~ ararıarı Kadir ağıı S(l' 

:iller tarıası ı·e doktor)' . 
ıt•- <'Vlcr1 ve T f'k erlermden bir görlinii~ .. 

1 -eh ev ı pa y . ı -..1n) a\ ı ( a::uı 10 unrıı uıvına' 
t ?ıı11 b tız ar caddesi ,j!~~E!!!!i!P.!!!!!!!ililii-l!!Bllii&i!i!!!iii!!iiii!ii!!i!iiiii!i~i3iiiiii!IE&i~!!'f ııı.ı QE'kır k F ;! ta_ \(<lll ., 17.I :ı tm 

~a.'l"t-tı;ı 7 E=cncsindcr 

~Oıişt;~'.tıg·~ 1 VA . ile~· 
itl)ıa 1:! tasa 
t-~~d·· tc\'fikan 1 
"'L ur cd 
ııa[Ji en <'u ın 

~lrrı tld~ llhk . ,. . .. .._, __ ,. 
lYrıi b· 

~ ~ rh., b•• ••k 
~~~~·eyA~~nenio en uyu 
'ea.u: •• t~fta rlhi tefrikası 

ST 
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13 Sonbahar fie d. 
-~ Elbiıeye dair ibti1açlarınızı "imdiden Galat.ada mqhur 

EKSEL YOR 
' Büyük Elbise Ma§aza•ında 

' Her yerden UCUZ ve TEMiNATLI alabilirsiniz. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirıinD. 

ERKEKLERE 

PARDESULER 
·p A RDEStlLER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 

Janr angle 
EmpermcaM 

Her renkte 

S katlı 

KADINLARA -MANTOLAR YUnlll 

PARDESDLER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 

Liradan itibaren 

ıs 
Gabardin 18 112 

ıı 112 

15 1/2 

10 111 
t:i ~ 
18 it' .. 

MUŞAMBALAR ipekli her renkte . 28 

ÇOCUKLARA -
PARDESOLER Gabardin '1 
-MUŞAMBALAR Her renkte ft t/.! 

Erkeklere ısmarl•ma KOSTUMLERI 28 
112 en iyi kumatlardan iki prova ile 

Baltalık ve Aylık tedlyatla dahi 
muamele vardır. 

GALATA DA 

EKSELSYOR 
MAGAZASINDA 

.. 
TA u iKA KO 

Mektep, lnıilizc:eyi en iyi CSfreten bir miieucaedir. Almanca veya Franarzca ihtiyar\ olarak mütehaasıa mualli 
tarafmdan ölretilir. Milli terbiye ve kWtilre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaptılır. Kütüphan 
mükemmeldir. Xız Ye -erkek beden terbiyesi ve ıporlar talebenin bedeni tekemmülünü temin eder... Lise 

ot 
~...ıerine munzam olarak ticaret dersleri ıöıterilir. 

iSMi .a.meli ve nazari uıullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yet' 

KA YiT GONLERI: Çarpmba ve cumaı teai silnleri nat 9 dan 12 ye kadar 7 eyliılden sonra her gün 

! ı ı , , ı r 11 ı' , ı ıj /lı ı 

1 1 1 1 ' 

Beylerbeyinde aıhhiye depoıunun ta 
miratı Zl - 9 - 937 ulı cünü saat 15 
te Tophanede iatanbul levuım &mirliği 
aatınalma onunda açık eksiltmesi 

yapılac.aktlr. qif bedeli 3503 lira 6 
kuru1tur. ttlc teminatı 262 lira 73 kuruş 

tur. Şartname ve keıfi için komiıycnda 
,;örülebilir • 1ıtcklllerln prtnameainde 
:st. nilen vcsaikle beraber belli saatte ko 
yona celmeleri. (1070) (5828) 

• • • 
Okullar için 234 çift alth Uıtlil karyo 

la 20-9 - 937 pazarteıi cUnU saat 14 

de Tophanede aatınalma komiıyonunda 
~k eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be 
deli 4212 liradır. 11k teminatı 315 lira 
90 Jı:uruıtur. Şartname ve nUmuneal ko 
misyonda c8rülebilir. tateklilerin bnu 
nt ft9ikalariy1e belli uatte komiıyom 
plmeleTİ. "108,, (5829) 

• • • 
Okullar için 13090 metre UJd ye 

Diyarbekir iskan nıüdiirlüğ·ünd 
\Köyü. 

Bir evin 
Ka.31J.71 Tipi Aded' BMeli YekUnu 
Merkez Karabq 3 50 476.14 23807,00 .. Satı 3 50 465.10 23255,00 
Erganı 

Osmaniye Merkezi 2 15 630.21 9528,15 

Bia:Ail 
Harbeto ·3 ~ 520.21 18207,35 
An bar 3 80 583.21 46656.80 

Silvan Merkez 2 15 590.90 ~863.50 

Silvan Aslo 3 35 491,63 17207.05 
Merkez Kibi 3 12 456.52 5478.24 

,. Yeniköy 3 6 456.52 2739,12 

298 155742.21 
ı - Yukarda isimleri yazılı doku.I merkeme yapılacak (298) " 

rın Hentl Vekilenin 19/ 121935 tarih ve 2/ 3711 sayılı kararname 
kan 30/ Afuatoe/ 937 den itibaren münaka1&ya çıkanlmııbr. İhale mil ler 
Eytfll/ 931 ye millladif ı>ereembe günü saat tam oıı üçe kadardil', 1111 

2 - Taliplerin bu müddet ivinde her merkezdeki evlere köybekM tı y 
dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. ~ 

3 - müteahhitliğe talip olanlarm 15imdiye kadar en az 10000 1' 
tıklanna dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alaacklan evleriıı 
ketiflerinin miktarına göre ihale gUnUne kadar kanunt ~inatlarını 
dıfm""li yatırmq olırialan elz.emdir. e 

4 - Puarlıfm eon karan Dr. Belrir iakln müdüriyetinde yapıta bıra 
eeniti öğrenmek ve wrulü dairesinde ruretlerini almak istiyenler Dr. ın 
iskln mUdürlUfUM ve kazalarda Bismil, Ergani, Osmaniye, Silvan. 
kamlıklanna mtlracaat Mebileceklerdir. 

12800 metre kurıunt attarlık bu 20 -
9 - 937 puarteai l'Üftil saat 15 te Top 
hanele btanbul levanın lmirliif satın 
alma komisyonunda 1rapah sarf1a eksilt 

meıi yapılacaktır. Tahmin bedeli 8361 (Kayseri vilayeti daimi 
buluk lfradtt. tık temmatı 627 lira 12 

kunııtur. Şartname n nllanuıeai komis encümeıı başkanlıg'"' ınd 
p&..~-1!.' "'•·• · yonda rBrUiebWr. teteldilerin kanuni ve -J ..._---- ~----~ . .. ~· likalariyle beraber teklif mektuplarını Vili.yet merkezindeki anada. yaplırılaca.k 99557 lira 4.2 kUl'UI keşif bed 

gtuın'yt1rc!UWü'Zaf'a,t)~ ·;·.~. . ihale .aatinden bir aut evvel komisyona leket hutahaneai inpa.b kapalı zarf uauliyle ekıiltmeye çıkanlmıa 
. · · .. ı, • •• ~'t=i vermeleri. (109) (5830) p.ata aid evrak ıuntardır: . '- ~'--c.c ai ~ \ 1 :~j: :~:; ':ı:~ • • • Mukavele projesi, eksiltme prbıamesi, huausl ıartname, metraJ 

~' ~~ 1- '·;::: ..... · !1.~~ İstanbul Levazım Yollama Müdürlü- ketif büliaası, temel, bodnım, ~minkat, birinci kat plinlan ön ve ark• 
~ ,-nıŞ ~ ' , J , ·u::·; :~ ~ .. ~~ ğU içinbir adet rtılrl\p sandalı n.~937 polUdnlik cepheleri ve pkult makta ve baymdırlık i§leri genel 

,.., (9~ '\ 'ıetini , ' "-~ ~-:{\;: ·:~.~~~ 1&h günü saat 14,30 da Tophanede Le ve ec- ve k&rrir inşaata aid fenni. p.rtnıı.me.. 
\\ ~\ı.~k e tme 1\.I r .:i!~~?':~;~ . vumı mirliği satmabiia tomiayomın- Ekailtme 13. 9 - 1937 tarihine mü•dif pazartesi cDnf11aat ı:s 

\ ~ v~ _,,_ (\ ' · .:":'_.~~ ~ ' da paarlıkla almacaktır. Talımin: be- Dalnıt Enclimeninde yapılacaktll'. 
ı n~riyat ı~;, . 1.-( •\'f-• · ~~ deli 230 liradır. Şartname ve plın! ı.tekliler bu • aid evrakı hergün daiml encümen hıemJnae 

A. ) - Bütiin gaze hır s t. \ _ \ · ·~ k~miayonda görUlebillr. ı.t.eklilerin ler. Ekıtltmeye iftirak etmek isteyenlerin 6228 liralık muvakkat te 
nki nushalarında, R o • da ıs rara '" belli satte Komisyona gelmeleri. · pal l!lndan sonra almmıı ticaret oduı vesikası, ruifia vekaletinden 

-ı edilen Sovyet notası ha Teminatı (34) lira (M) kuruttur. mGteahhidlik vesikası, vilayet nafia müdiirlUğilnden alınmıı ehliye 
..ıyük başlık larla , ·ermekte v e (111) (5878). patın bqlangıcından sonuna kadar diplomalı bir mUhendla ve bir J!l 

' t notasının A kdeniz k onferan- ;7:-~.: , • tihdain edeceğine dair noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri prtbr. 

~ ... bozm ak için yeni bir tahrik ve ::·:·~·:<. ' • • Ekailtme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapıla:!\:an kanundl 
· b' t bb " k 1 .. htanbulda Maltepe aakert liseli ile nı ır eşe us l f!f i eylediğini ile ··.' •. ·~ edilmiş vesikaların da verilmesi llzmıdır. 

ri sürmektedir. Beri in, 7 ( \ . ,\. ) - \lııı ;w0 =: Piyade atıİ okulu ve Buna askeri lile. tıkokullar için ıuzumu olan yukanda yazılı aatten ir saat evv 
, Lok~J An}eger. gazetesine göre, varır harbi tara f ınılan idama ıııa.fh • leri ip .lg adet çamaşır k~tma ma- dar makbuz mukabilinde encUmen bqkanbfma vennelldirler. Zarfl 
~kdenızdekı denızaltı gemileri hü. edilen ordu sabık 11ıcnı;11plarmda1ı kineai ~10-1937 pazartesi günü sa. kanda yazılı saate kadar yeti§tirilmek llııere iadeli taahhüdlU mektup 
cumlnrı, Akden izdeki gergin VAzı·ye Hcrlwrt Krdu·~ lı akkrnıJ al..i lıiikiıııı lııı 'tat 15,30 da latanbulda Tophanede LV. d go""nde ·ı · izd. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. r ·· · . 

1
.v. _,_ k • da k e nmeaı ca ır. 

te mü~terek müzakereler ne ticesinde guıı ıııf az o lıııııııu :; tıır. pıl aW: ıgı satına-;.& ~mısyonun a. işbu keşifnamede nafia vekiletince icra edilecek tadilatın bili 
bir çare b ulmak hususundaki ufak ü Krdıı• .. 1 ~.>:16 da kıta~mdan kararak matında pa eksııtmea~ yapılacaktır. prt mUteahhid tarafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına 
m idleri bu sure tle torpillemek iste • yalıan '" ı lıir nıeuıl t>k<>tf' "Cı,· ıııi .. , ~ c 0- - •· .t•tanb için 2250 liral d 

1 ... A. i- t1k .. _ . t zı• Jl'. 
yen Moskovanm eseridir. Bütiin ra' a a 

1 erliğe aiti lıildiklniııi J.ıara m a 1 Y ~ ı.çmına 1 l§bu inşaata toptan talip bulunm~ığı ta~dlrde ilk inp.attan itib 
gaze teler avni zamanda. Bla~oefin ıı:uknhilinıle 'ahnrwılara 'rrnıişti . O .. 

1 
. . ,.,, ~üıııe~t> . • · .• kıamı müteahhide ihale edılecektır. 

"\ ı'ııan sahilleri civarında tornillen _ Kr~hc-. valant· ı 'aidleri Jıa, i mektup- ( .. tu ın<· ul") fmdan nclınlı. ------------------~ 
mesi _...__J.-__ ...L.L-"'l=ar~I .__._._··_ ~~ ....._ _ _ _._~Uinwu .. t--- . \ "C.,. Genel Komutanlığı satınal 

J 

lirleri komisyonundan : 
yi hir ' 
. '"Uf kıymet biçilen vaııf ve örneğine uygun 
1 'e omlan ,i ne 21 -9 - 937 aalı günü saat 10 da 
geler.ek için a. 
nkii İnıoanlık lıı '"nıd.l n alınabilecek olan ve ilk temin• 
yaratmıyor mu ?.. Jek isteyenlerin prtnamcde yazılı 
z, Türki}·enin clostu -Wmıplanru belli cUn eksiltme 
nan hu memlf'kette lan. (5802) 
a Majf'Slf' Ruman)R --------
imayesi altmda ar l.<Jfa~ı4? JI' 
f'~er hamleler aldı- kcn~csıı1<U., urum 
unmaktan. Ka.c;ım pafi 

dostlarımız Ru - kok No: 7 de • 1 
()r Minoviçi'y <ı ki elan Salp, Ncv~1 O S.., 
iiltür müessf! eleri- ve Üsküdar Sult, J _ı' 
ı ~hır. Ona en clnr desi No: 3 d(' ana37 aet11 

izi ııunarnn : çiinkü mil ve ayni yerde 1 • d 
dikaat ve alakaları 2 • 6 • 934 tarihli ~ıra 
u konı=redP. üzeri-! (750) liranın tahsilin)() ı·rı 
ifelnclt>. na,·anlar ı lan davadan miidda ' J 
e ona iştirnk f'ılcn mile 12 • 4 - 937 tarit lira 
'aff ak olma ını di· vı ile gönderilen dava 

mumailcyhin iknmetga 
mesine mebni tebliğ ec 

i~in haıka yollar. mczk(ır dava arzuhal su. 
rak muhakkak u- t Pbliğine karar vorilmiş t.ni 
misinin tam istik- fiyet tebliğ makamına kaı 
ylemİ§tİr. zere ilin olunur. (23041) 


