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Irak erkanı harbiye reisi Bekir Sıtkı ve ır·ak 
~va kumandanı Mehmet Ali öldürüldü 
•• Usküdar adliye binasını Suikast Musui tayyare 
geceleyin kim tutuşturdu? Ikmı· eydanında işlendi 
ı\ Kurbanın naaşları tayyare 
dli~~ vekili dün siyasi müsteşar, teftiş heyeti ile Bağdada götürüld.ü 
reısı ve müddeimum1lerle birlikte yangın 

yerinde tetkikat yaptı 

Zaı ar yaı ım milyon lira tahmin ediliyor 
~ir e d. n ışe mi var? 

I>·· 
'-ı urı bu .. 

eteej d •utunlarda ( lzvestiya) 
tt~ Bn alınmıt bir makale 

~ u makaleyi yazan ga-
'."'.:.-~ıitM.:" muhabiri Relazione J11 

~lt•JeWi'\.lazetesinde çrkan bir 
\'~~ap vererek Türkiye 

t.IM_...:ıluk münasebetleri
teyen devletlerden 
nuyordu. Fakat şi-

, ..... ,..devletlerin isimlerini 
Aı:.!t beraber bunların 1-

~ ~nya oldufuna aa a· 
t.t· ~edıyordu. 
~ d ıp har te d" f . .. iilc~rı ~. ıa u eaerı olarak yi 

llııı bir~~~etelerde A. Ajan
:;-r~ 'IÖ ~rlf ını okuduk. Bu tel
Jlta'tan '-*

1 
._ovyet Ruayanın ikin· 

!\l l~a\1~ "1,pravda Almanya ile 
,. 1Dt~trık~kanlardan ıarka doğ 
,
1
11> tıde 1k kııaf hareketlerini ta

ij İ)jl' it~e !ürkiyeye karşı huau· 
t lticiy ınN ıle baktığını, halya 
~tiraıe:d azırı Kont Ciano'nun 
1 ~ld, it: Ankaraya geleceğini, 
>.~11'lt ittir ly~nın Montrö mukave
d:atraıu • akı konuşu)ııca~ını ya· 
~~el' raı'' \'e bu arad11. cJ;lcJc-.te 
~ ~;ıı>:la ahiyette olarak: "lta!; a 
q~ k " .,,.,1. 1 . . . k e , f k .avc_eaıne ••lıra e· 

- at 1ıaliba hunun : .. :" ... ,. " 

ASI VI US 

~ (Sonu .Sn. 6 Sii <I) 

~~eydullah Hatiboğlu dün 
rıanı din yanına gömüldü 

V:ıtte: Ycıtıan Vsküdcır Adliye binası 
A lt ta : Ya11gmdaıı kıırtııla11 evrak top

lanıyor. 

j T·~" elki gece lıiitiin hir Ü kii<lar 
lıalkını lıf'' f' ı·aıı \e kor.ku içindt> hıra 

kan lıir lıaıli .. e oıııuş.I 1 .. kfülar aılliye 
Jıinaı-ı kı-ıııen ~ anıııı ~hr. Hir rt'fiki 
rniz ıliin aıllİ\C lıinasmı tamamen ,·an 
mı~ gilıi gijı- t~rıııi~ olduğundan haıİise 
lın tarafta '" ni trli 'f' enıli~f' ile kar > 
şılanıııı ~ tır. Oiin hir arkaıla~muzı Üs 

(Sonu : Sa. 4 Sü.. 4) 

,Bağdat 12 (A. A.) - Havas ajansın 

dan : lrak crkaruharbiye re!si General 

Bekir Sıtkı ile Olrak tayyare kuvvetleri 

kumandanı Binbaıı Mehmet, Ali Cevat 1 
1 

geçen gece Muıul tayyare meydanında 

bir nefer tarafından öldürülmüılerdir. 

Bağdad 12 (A. A) - Havas ajanım 

dan: Dün akıam Mullıl tayyare meyda 

nında alelade bir ncf er tarafından öl 

dürülm:iş olan Bekir Sıtkı Paşa el aske' ' 

ri Türk hükumetinin daveti üzerine bü 

yük T ürk manevralarında hazır bulun 

mak üzere 'l'Jrkiyeye gitmekte idi. 

Binbatı Ali Cevat. generalin imdadına 

koşarken katil tarafından öldürülmüş 

tür. 

Tahkikata başlanmıştır. 

İki kurbanın naaşları tayyare ile 

Bağdadı nakledilmittir .Yırın sabah 

gömiılecelderdir. 

Bir suika.ste kurban giden General 
Bekir Badkı 

Sovyet Rusyada 
915 - 9.16 doğuml ular tamamen 

silah altına çağrıldı 
Moskova. 12 (A. A.)- Tas ajansı -

bildir yor: r'P"T.,~~--ll'll-
Müdaf aa halk komiseri B. Voroşilof, 

muayyen askerlik hizıne ' !erini bitiren 
kızılordu efradının terhlsJe.ri hakkın
da bir emirname neşretmiştir. Terhis 
muamelesi teşrinievvel ve teşrinisani 
ay'arı içinde yapılacaktır. 

a. Voroşilof aynı r.amanda neşret
tiği yeni diğer b;r emirname ile 1936 
da çağrılmıyan 1915 doğumlularla 916 
doğumluları tamamen hizmete davet 

etmektedir· 
Moskova, 12 (.A. A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
lzvestiva gueteııi, kızılorduya çağ-
·~n yeni efrad hakkındaki emirname 

münasebetiyle yazdığı başmakalede 
kız !orduya şimd"ye kadar hiç bir za
man şimdikine b<>nz .. r efrad. girmedi
ğini bilhps:-• kaydederek diyor ki : 

''Bu efradın mühim bir kısmı tali 
(Sa. 6 Sü. 3) nir Japon ne/eri tncvzide 

. 

. Şanghay önünde harpl 

"rerh 

1
• '-) • um U'beydullah'ın cenazesi ebedi medfenir.c götürülürken •• 
• ._. tı:ıt ~· lJb:aylayı \'e k_ıymetli a- ı nanpaıa camiinde kılınd.~ktan 
'r~ eai di.i!d~~lah Hatıboğlunun sonra, asri meurlıi• A~ul~ak 
,, ilıahaıı ıoz .Yatl.arı arasında Hamid'in yanına gönıülnıut!ur:·· 
~"'· •dekı evınden kaldı· ~emleketin vatanperver ve bılgı~ 

~1-L ''!e)'f b.. .. bır evladı olan B. Ubeydullah Ha 
~l ~lılc !1Yuk ve mümtaz bir tiboğlu'nun cenazesine gel~n~er, 
~lep :;1j1P ediyor ve birço!< bütün kendini tanıyanların 1.~tıra· 

.._~e 
11

1 eyordu. hını temsil edecek kadar nı1;1ked-
8alıazı Beıiktatta Si· derdiler. Tanrı rahmet eyleıın .. 

linde bir turiıt 14!hridir. Deyli Tel· 
ıraf ıazeteainin muhabiri tarafın
dan bildirildifine ıöre, tidedtli 
muharebeler bili devam etmek
tedir ve Japonlar mütemadiyen 
Nan - Keou'ya binlerce uker, tank 
lar Ye •in' toplar göndermekte
dir. 

Şelıirdeki lıalk uzaklara kaçıyor 
melde, Jchol tarafından yardım 
kuvvetleri atmaktadır. Londra, 12 (Huauai) - Reuter 

ajanaının Pekinden aldığı malu
mata göre, Janpon orduları ile 
Nankin merkezi hükimeti askeri 
arasındaki ilk müaademeler Nan -
Keou' da vukubulmuıtur. Japonla· 
rın topa tuttuklan tehir timdi a
tetler içinde yanmaktadır. Nan • 
Keou büyük Çin seddinin yakının· 
da ve Pekinin 80 kilometre tim•· 

Çinliler de Japonlann hücum
lanna kartı mukavemet ıöıter-

Kalıau ve Nau • Keou tarafın· 
da Çin askerleri dört hükUınet fır
kası ile takviye edilmittir. 

Paria, 12 ( Husuıi) - Şanghar 
da vaziyet fevkalade gerginlet· 
mittir. Buraya dört Japon knıva· 
.zörü ile on altı torpido muhribi 

,(Sonu: Sa. 6 Sü. 1). " 



Barsa mektupları: ....................... ~~-----
Bursa ilerliyor 
Jstanbuldan ve Ankaradan sonra en çok ecnebi 
uğrağı olan Bursa, hayat pahahhğı noktasından dn 

J Vindsor Dükü Lehistan 
kral mı olacak? 

memleketin en ucuz şehri 

Sabık Jngilte • 
re kralı Ech ardın 
mfütakhel lıaya • 
tını ııa:-oıl tanzim 
edece~i ıne ele i 

Delilik izale 
sdllebllecek 

Bef, altı sene var ki Bursayı görme tir. Onun için lıtanbul ile Buraa ara f'traf nula ) Urütü • 
miştim. Bu defa gdişimde gerçekten sındaki mesafe nakliye vasıtalarının len rııütalealarm 
yeşil sıfatına layik olan bu güzel tekemmiilii derecesinde kısadıkça lı lıala ıı~, aııı ettiği 
Türk şehrinde büyük yenilikler gör tanbuldan Hursaya istirahat ve te • giiriilnıf'kteclir. 
düm. Bu yenilikler yalnız bazı eski nezzüh maksadilc gidenlerin sayıı! Hu nıütalealar Yirmi bet ısenedenberi cerrahlıkta 

Yerli mallar s~ 
gisi dün kapan ]erin yenilenmesine münhasır kamı .. enf.'den seneye artar.aktır. Cun:ıartesı ,alım~ rnlıarwı kayda dzğer bir terakki görülmemi§-

yor. Bir kere şehri Çekirgeye bağla! günü !stanbuldan Bursaya gıtmek, ;ueııılek~tlt:rclc· de tir, deniliyordu .. Fakat Avrupa gaı.e-
yan ana caddenin asfalta c;evrilmesi, j paza~ g\iniinii oradrı geçird~kte~ ıtô~ ~il İngiltl'rr iı;in • telerinin haber verdiğine göre lizbonlu 
bu cadde üzerinde (Çelik palas) gibi ra doıımek yavaş yavaş tatıl gunlerı cif" ıle ilni ~iiriil doktor Moneiz ile Vaşmgtonlu doktor 
hakikaten bir çok Avrupa b<tnyo mii de Adalara gitmek gibi bir şey olar.ak ıııekte "" alnk Fremann'ın yaptıkları tecrübeler iyi 1 
csseseleıini geride bırakacak modern tır. kralın mü t~lıel netice vererek bir cerrabf ameliye ıle Dokuzum·u Yerli Mallır 
bir otel vücuda getirilmi~tir. ASI \41 US me-a tıırzı hakkın deliliği izale etmenin kabil ola~ilcceği Jüıı 11k.am kapanmı§lır. Kap . 

Sonra Bursanın umumi ha}atmc::Uı da rmılıtı·lif fikir anlaşılmıştır. B" doktorlara göre de· önce, Nafia ,ekiJimiz B. Ali 
ruhunda inkişaf eden yenilik ve um Al d k• { leri ilıth a etnıekt,·clir. ~f"tf•kiın diin lil~~ m~h~yyilenin ifrat derecede has t rgi' i gczmi~ takdir ebnİ§tİr. 
ran hamlesi burada derhal göze çar ma D Ya a 1 0 • ııahahki pot-ta iel ~elf"n Suıula~· Ref er ~·yetidır; ve ~u halde hassash~ı. tev- kapanınaııı dolayi ile Mili Saolf 
pıyor. Sedbaıı civarında caddenin iki • ı· • ı • re g:az..te .. i lıııgiinkii İıırııi ile Vimlı:or Iıd eden merkE'z ka!dırıhnca dclılık t.e li~i geıu~I ı.ekreteri B. Halit Giil 
tarafındaki yeni yapılmıf binalar ile gı iZ gazetecı erı clükiiniin Lf'lıiı-lan knıllı~nıa ~etiril ortadan kalkmak lazımdJT .. Bu ameh- Jün ak am beyanatta bulunar-
bu yenilik hamlesi asıl şehir içerisin mrsi rneuuuhalıis olchı~unu hah('r 'er yeye tabi tutulan hastalann biraz ze- rniıı1tir ~i: 
d d · k" fl ··sterı"yor I A mektrılir. Gazete ~iiylf" eliyor: katarını ve tamamiyle delilik!erini ı'>cıktızııncu '-"erlı" 'llfallar ~ e em ışa .ar .~0• . . . • • . Gazetecı· er vlyası gı up k 1 ı • ı, 

Bursaya gırdiğımız gun çar§ı ıçerı o .. . •'\" inıl·or Dii ~~ clii~~ı-İnt en, :e kayccttikleri görülmüştür. Şimdılik lıt1giin ak.anı iizeri kapıyorus.. 
sinde yüz kadar barakanın belediye laı la SUÇ Ol laklıgı Jııı-tan -~r~! ve .kralı!.:t•lerı o~ıı~alarr 1 kifi bir netice değil mi?. \C kaclar ~ergiyi ziyaret eden1~ J 

l k 1 k ld v ·· tenf"c·t>gı .. uvlenıvor, lıt1 teklaf 1 vapa • h · 500 l . . b 1 kta lır Serg•Y' kararı i e "fi 1 ma ta o ugunu gor mı ediyorlar rak olanla;. '·L;lıi~tan krakı ,;artisi., Siya adamlar !Hı Hm l1 ına t . 
düm. Dğer taraftan kapalı çarıının finna iıtirak etıni,ıi. .1' 
eski çatısı kalclınlmn1, burası da ha• Lonclra ( Hu:msi) - Berlinden ge nıen ·uplarulır. Bu parti cçen hafta Le s · f J "l un y~ 

•y y lıiı'tana "iclt'n (İngllter(' kralmm kii Filiı.delfiyah bir alimin yaptığı let- . ngıye sar c 1 en paraı ,~ 
tan bap tamir ediliyordu. Jcn haberlere göre Alman lıükfımet• I"' k kiklere gore zenciler 1 tabii Amerika- 78 hin liradır. ziyaretçilerin ~J 

Bursanm eski belediye reisi ve tim Alman,· ada bulunan diğer lngiliz ga çük karılt>~i) Kent ıliikii 'c 1 efi a,.ma intihaını <la şu uretle hüliis• el!' 
• ayni teklifi yapnıı~larJır. dakiler) yava§ yavaş beyazlaşmakta- u 

di Urfa saylavı Muhiddin Dinçsoy zet,.cilerin hudut haricine çıkarılma l 
1 

. k 
1
. dır. Bunlann bUsbUtUn beyaz ırk riz: _..lr.,. 

burada iyi bir hatıra bıramıf. Bay 1 iı·in tedbir almak üzeredir. Hu ha Bununla u•ra )er. "Lf"lıietan ra ı· l r halini l akları iddia o- ''St>rl!'İ "t>c:en fiene,·e nMu.•tle r-: 
:. yet partisi .. Kent clükiinün ) ahımcr mensup a 1 a ac r.- I" • 

Dincaoy belediye reisi iken bütün oetl her Londra,la büyük bir heyecanı mu lunamA'7.!Ul da zaman g~tikçe Rnci lahalık cleğil<lir. Daha az fjrnı• 1 

1 bo B ı · ~ lb l k · k' hir tahta geçmiyereğini anlamı~ hulu -.---eri yatmış, ursayı güze ve temız c-ip olnıu~tur. F. arttın ıare etme a çocukları duru bev. az, mat bir renk a- .-tmiıtir. . 
1 · h" d 1 k 1 mn·orlar. Lakin Vinclsor diikiinün k k bir su fehr haine getinnek için ça If dar ,·azivetincle yeni ır eğitik i o a · lacaklardır. Bunun aebebi be·-·•arla Fakat. hu seneki sertti• te nı 1.11 

b k · H 1' im t•hta ıreçmekte kendini serbest ad ;,--. e ırı: mııtt. O zaman bu icraatı ir ta ım c;a;;ı tahmin eclilnıiyor. erhalde ay " siyahlar arasındaki birleşmelerin ço- lere cJo~ru ilk aclım<lır. Bu sen 
· "k"' 1 b"l clı Al~L " 1 h' · Elh ·ı delmesine ihtimal wriyorlar. 1 .., 1 d 1 k 0 §t ayet er ı e uyan nnııtı. aKa - mis gazete i nıu ıa ırı , nrtt ı ıraç g-alması deg-n, medeniyetin terakkisi- t 11111 attıı:;ııııızc an o ayı e 

d 1 .. 1 k r. v · · · · · ''Lehistan kralcı partisi .• küçük hir I 1 · B k' ar an zarun o ara para sarıetmege edildiPi takdirde yerıne nazı re1ımı· dir. Zira be·-·•ann hayat -rUarına rn ıtıyar sayıyoruz. u senr 1 

b d l b 
0 d - b" f trka olmakla beraber, Lehi~tanda 3 - ,,.. b' ı mec ur etmesin en eiieri ge en u şi nin havrıınlarından olan iger ır ga her gUn binı.z daha ınt:bak etmekte rniina .. ehctile ergi ınaı ,_.. ı ı A k f d · d d -·ı ı· hayli ürültil yapını~. alaka uyandır 1 1 1 .. ı:ı· 1 ba1 xayet er unutu muftur. rtı sar e i zeteci ·göndermek fikrin e eı;ı c ır. olan siyahların, menşelerinden bqka ~ a<·mc an c a ıa cıuuıyet e 1 

1 1 bo · ed·v· l l \l nnş hir partidir. Azau yalnız eski uil en para ann fa gıtm ıgı an aıı • ln ... iltere lıiikfımeti de üç ı man gazc yerlere go""tUrUldUklerı' zaman -kille tir. 0 zade ailelerin zengi efradı teskil eder ,,,_ • mı,tır. tcci~i lıakkmda aldıvgı kararı geri alına ~ i ı bil d ği ti n n ballar v bay Rillıa .. a mat1m.ttnmz, bu JJl 
Ru adıralar, nazi Almanyaııı ile Sov r n e e ş re e e • · ) 

Bu craattan bana takdirlerle hah • r ktır ,. ı gib" _._, ri bi im1 · ... _ illi~ ük hir f"lıf'mmiyet ,·t-rın•t 
ya a • '.·et Ruııv. adın korktuklan için. Britan van ar 1• reıuue ve ç en ue-

11eden bir Bursalı: Sir1111i menun hah ol•n mesele Al I ği ktedi lsıanlıııltla lıir föer"'i sara,·mm t 
- '.·a mparAtorlu;,, ile münasebet tesis şme r. " ; - Ah, timdi Muhiddin Dnçsoy ına~ hiikiımdi diğer İngiliz gazeteci e- . ni aııııağa. im ,.eneki sergi ,,._...wv. 

Bursada belediye reisi olmalı ve vaı: )eri halkındaki tehditkar niyetini ic ederl~ne, ~histanm daha lmvvetlı Kaçakçlların hfylelerl mm affıık olra~rz. 
miz Scfik ile beraber çalı•malı di.,. v k k hı İnıril olacagına ınanma~tadır\ar.~, ----- - Rn .. en.-k'ı ııer•i·'·n al~~nnıı 

:s rar etmPge anar verece -0 rsa ". ı ' · ~ · >:; Detroit'te çıkan Americain Weekly " u... a115 
Dedi. tere :hükfımetinin bun• ka111 alacağı Pi,,ang-;,,a lıazaj a I gazeteai, Almanyadaki döviz çıkarına Jerclf" hiri <le ~ndur. yerli 
Bursa lstanbuldan ve 'Anliaradan 'aıi,·etdir. il' VUı n n aı ı<erı;isi. artık hayatiyetini k•Y 

sonra en çok ecnebi uğrağt olan bü J~ndrada meHut mallımata ıröre yasağına karşı Almanlarca bulunup S 
" Tayyare piyangoaının ketideai tatbik olunan hileleri anlatıyor. Ara· hir rııiir~8f"ıı:e haline gimıiştr. 

yük bir Anadolu §ehridr. Ba§tan ha İngilterecle (120) Alman gezetecisi dün bitirilmittir. Talihliler ıün· larında hakikaten akla gelmezleri var- J •• • 1 • l · tik 
fil eski Türk sanatının bir şaheseri - , :ırclır. Ilıma mukabil Almanv. ada hu acı '~ torenmc e ıza 1 etım§ ' ı 
d C den ıüne belli olmaktadır. dır; enuıela: 800.000 farnklık Fransız k · 1 k' ı· ~ ir. elikpa]as Bursaya gelen yaban lunan fgiliz gazete<·ilerinin sa) ısı anı o ll) onız ı. yer ı 
el mı·5 ... fı'rlerı· her suretle memnun İzmirde Bayan Zevnep ve arka· hisse senedine sahip olan bir Alman, t d.. . ı·· t · · 1·ı c (25) ki:0.ide ibarettir. # nrn anın ıgı. enuu .. rının 
d A d d · daalar P 1 ti ela -.... emuru bu senedleri ihraç etmiş olan Fransız · · e en, na ou içerisin e en yüksek Herin ] 2 (Hususi) - Propaganda -. ' 0 a 1 ,._,.. m hir zamanda verlimallar ~erg•81 • 

b . A k f b ) Ba1 A-: K 1 oncu kuJlu.ıır..·-..ıa şirketine bir mektup yazmış ve numa· · _ı..ı ır vrupa on oru veren İr müea nezaretinin orl!'anı olan (Angriff ga ..,...,, a Y •una mn mana,.ı kalmanmtrr. 811 st'flP"ı' j 
1 " ı ... d Ba Al-'- Bal'k ralannı bildirdiği aenedleri evden eve • , . sese 0 mustur. zeteı;i nf"ııretti~i bir makalede A nıan ...., numara a Y e&O, 1 r "'iclen hunu anladık. Onu if:in f! 

1 Ç l k l k Y 1 "' " 'rcl M · ilu n_ C ·ı ıı· t&tmırken kaybetti~i için usulü daire· " -e i oa asta es i a ova kaplıcala vatla bulunan ecnebi aazete muhabiri ıı e emıt o uay emı e 1 6 k' · · · ı ( l' .,tı• 
" bl ı· ) k b"..:~I. •ı___• • ka sinde yenilerinin verilmesini iatemia.. P>enr ı .. nJ: mızın aı ı yer ı n miidürlerindn Alfons bir mütehas ~levhinde siddetli tenkidatta bulun • D ara ı ur- ıaramıye11 • ay- ·ı 1 • • ') 1 k 

"' larcl tir. Şirket, altı ay sonra, yeni sened· ı .-r .. , ıı: pf'rg .ı:ı n :wa lir... !.1 sıs olarak bulunuyor Bay Feridun makta ,e hu gazetecileri Nazi rejimi zanmıt ır. • . trf", 
da otelin idareaine yarclım ederek bu nin muhalifi olan siyasi gruplar ile Ankarada Bayan Emine on bet leri sahibine Par"ste teslim etmiştir. Ru .. ur.-tle gt'lrc-.-k senekı 8. '.,:i 
güzel eaerin kusursuz Memesine r• ·k· •· kt d" bı'n, Panıal ... -~a H-•.9.-'-ar.. ,.. __ 1• Bir bafka Alman, bütün servetini <le. ~mi ) apılac·ak daimi serf 

:r r- suç şerı l gosterme e ır. UQ a...a UllA Almanyadan, birçok narralannı halis d 
lışıyor. Gerçekten Çelikpalas yalnız Rerlin ) ı (Hususi) - Berlinde caddesinde Bay Fahreddin, Şehre r-.... ı;ınıla 1tt;ılacağı anla:rhnakta ır· 

t l · • fi ı · · h' ·ı · · platinden bizzat imal ettiği bir otomo- J> k" . . . k _ .ı,.tı o e e men mısa r er ıcın ızmet arze hulunan ernehi ır;azetecı er cemıyetJ mininde Tatlrkuyu eokaiında er b"l hal >ll ı;cne ı aergn e ı':tu.ı t"tJ 
1 
, 

d b. ·· d "bar d .. idi ı inde çıkarmıştır. _ f • . ·ıc en ır muessese en ı et egi 'r; toplanarak müşterek. bir karar vennit türan Bay Rqid on ikiter bin lira, B" U nıalarm çogu, zrnır he·rnf"l1111 f 
otelin çok güzel ve genit bahçesinin ler ve hu karar neticesinde Taymis Sunada Çek' t l'ncl n lr çUncU zengin ihraç müsaadesi . . . . k 1 v. d · 81.,r 
bir köşesinde geceletri varyete nu mnlıahiri F.lhurttun huclut harici ya ırıe 0 

e 
1 

e ıarao aldığı aUara arpa ile birlikte toz ha- gısıne ı~trra ec eregın en t"~) • 

maralan gösterilmekte, kırk kul'Uf • nılmat1ını proteırto etmiıi)erdir. Robert, Tramvay tirketinde kon· linde altm yedirmiftir. Atlar yabancı re ~iind,-rilrrektir. 
•• "j trol Ba1 Ami, Trabzon Oımanlı mı k 1 [)·· ·J · ı luk bir konsomasyon mukabilinde Bu kararda •Ö"".·le denilmektedir: me e ete vardıktan sonra ö mUşler, ım crgı " pa' ı~ on ~ra 

._ • bankası memurlarından Bay Ke· fak t k bütün Bursalılar da bu eğlencelerden ''Ecnebi •ueteciler cemiyeti gaz~te I d a arınlal'lndaki servet kolayca in) f"t knııalarr clağıtrlıın~tır. . _J 
" mal on bin lira kazamnıt ar ır. l · ·1 · · f"" . istifade edebilmektedir. Bu suretle cilik mrsleğine ait hareketlerden her e e geçırı mıştır. I:; Bankası Jelwrc·ıılnı.taP 'ol 

Akşamları Çelikpalas kadm ve er· Jıagni bir gaztecinin herhangi bir lıü Pamuk tohumlarına Sall'ık 10,000 f"I ~ümerhank tt";:lıirc·ilikten ~·an• ıt· 
kek bütün Bunalılar için güzel bir kiimet tarafımlan olursa olsun hudut dikkat edlllyor ci olmu tur. Rirer L.upa )mı~!-:. 
toplantı yeri olmaktadır. harici edilmesin protesto eder.,, Seyhan, İçel ve Gaziantep mıntaka· lngilterenin yeni sil&hlanma planı Karamiin~ı. Etihank. Uf""": 

Bursa hayat pahalılığı noktasın Hiikfr.met hu protestoya \"erdiği ce larmdaki pamuklarda hastalık çıkma- üür.ne Hindistanda dağ topları için d h lik 
dan memleketimizin en ucuz bir vapta memleket a1walinin ecnebi •aze istihdam edilen fillerin gördUğU vazi- paviyonlan a tet irci . teli 

" sı ürer ne ziraat vekaleti tarafından L 1 rd şehridir, ıehrin cogrv afi vaziyeti ve eileri tarafından nezaketsizce tas,·ir feyi traktörler görecektir .. Hindista- rer •Upa alınıı a ır. derhal tedbirler alınmıştır. Zira&t ve- G 
tabii servetleri itibarile her vakit bu edilmeı\ine asla müsaade edilmiyece~ nm Bit& Ukert kumandanlı""" ordu· Dı§anla inhitarlar ve "' "" kaleti, gümrük ve inhiParlar vekaleti a• 
mümtaz mevkii de muhafaza edecek ni hildirmi~tr. yolu ile gümrüklere bir tamim gön- dan ih edl1ecek 10,000 filin mtıza- paviyonlarmdan birincisine 

dermiştir. Bu tamimde temizlendiğine yede ile eatıiacatmı ilin etmi§tir. lkten, ikincsine dekon..-ul~~ .A 
Yapmak istedikleri şegleıln leıs nPllce/1111: dair şahadetnamesi bulunmuyan pa muvaffakıyet kupalan Vefi~ .. 

muk tohumlarının kat'yen sevkine mU- Kupalar verildiği ıırada \"~ 

- Bak hcl ! Yımıı ı 7ıı§inııckl1 - Eyvah! Duoo.r öreyim derken, 
'9'tı 'loaba n kıoymağı unuttum; oWciıı kendimi de beraber örctüm. Ne yapa· 
~ I • yım şimdit!,. 

saadc olunmamas:n•n temini istenmek • · B H d • b' L •• ~~JI vını • il aı ır utu ... soy ~ te ve bu hususta en küçük bir ihmal _ 
yapılmamak lizımgeldiğini bildirmek· Bulprl ... nıla çiftçi 

"tedir. n.tyedlldl ~.; 

Sllnnet yap·ırmak Sofya (Busuıl muhabiriJllll'J 

i eleyenler - Kapatılan ıiyui partilere~ 
Şehremini Halkevi tıtanbul ilk:>kul nun dokmuncu maddesine {;;J I 

çocuklarına vardım birliği başkanlığın ~iftçi partisi lideri Dimiter ~ 
dan : ay mfülcletle Sof yadan Bulg' 1 

Birliğ"mi.e~ bağlı Koca Mustafa Papl hiline ~ii~iin edilmiştir. Dahil~f ~ 
28 inci ve l9 uncu okullann h:maye n Krano\•iski gazetecilere.'·~~ 
heyeti bafka,Iıtı çevrelerinde sünnet yanatmda. Giçefin faaliyetı a~ 
yaptırmak iıııtedikleriDden istekli aite " ' 

/ . · Lo'- --'- ı.ı • emnh·et 'e menfaatine a)·k.•tl ,-~ lelerin her gün ikiden bete kadar h1.Jb Polia h4 ıyeaı - l\Vntanı- vU· J ~r.J 
vi binasına, v~ Koca Mustafa Pap s~mt yük bir deği-7iklik görü.yorum: Taba.k·ı ğiinü 'e nazırlar meclisinıll 
ocaiına müracaatla "Ç&cuklarını kydet 'Zarda.ki parmak izleri eski parmak iı· zerine sürgüne gönderildiğiılİt 
tirmeleri. lcri değil. Eski garamda.r u oldu?-. miştir. 

ı 
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ak kopekleri ile mücade-
leye ne vakit başlandı 

/ · ŞEHiR HABERLERi . 
' 

lA a Geçen sene tutulan 1 
IYllSI H d ··• . balıklar denize dö-r 1 ıvıne arıze küldükten sonıa Tarih sergisi 
1!~~dim eden köpek B_u se~e ihtiyaç 

~tdgcçc~~d~·~~cdiyesinin bir türliı önü! korkuyordu ki oku'l·ucuların .. köpek· nısbetınde bahk 

Bii t ii n hazır lı k l n r 
Önümür.deki eylül ayı ıçinde topla

nacak olan ikinci Türk Tarih kongı e
sinden sonra Dolmabahçe sarayında 

açılmasına karar verilen tarih sergısı 
hazırlıkları için büyük bir faaliyetle 
çalışmaktadır. 

b ıtnıek uzere 

e h .g1 sokak k .. ki . . " • 1 
t ay)i ded"k opc en ır.eselc lere fenalık etti.'' zannında bulunma· ı k 
ı>ıı~ Bir Yakit ~ o~ulara sebep olmuş maları için eserin köpeklerin akyhin·ı 8 v ana C a 
d c lcrini ıs~ crnıl Paşanın şe..'lir kö de olmakla beraber insanların lehinde 
llr O .. ız adaya nakl . •. h . .:ı ~ ....... ---• t k .' zam cttıgı m~~ ur olduğunu uzun uzadıya anlatıyor_..u. " "7' 

littı A...,rupa~n Cemil Palanın bu hare ~r'an köpeklerin itlafı mümkün ol- , 
t ~ttt l>arist a ncf~ctle karşrlaıımııtı.. duğunun ispatı için yazılan bu eser ha 
d tııçtcri ise Ft tahsılcle bulunan Türk/ kıkaten meraklıdır. Kitaptan birkaç 

f;aJık lıılınn lllC\ ..,jlllİ \ nkla:; 
Bilindiği üzere sergide her bakan

lık kendi sahasına aid eserleri tablo
lar, grafikler. fotoğraf ,.e vesikalarla 
teşhir edecektir. ./n •rtları ransız talebelerinin bu y:.iz misal: 1 

tır~ açılmış F 1 , . · d 
r \.• talebe! . . ' ransız ta cı;elcrı Zararı olan köpeği bir kimse enn e l 
ıl111rı • erının cll . . k y. t t 

ı ll'ıışlcrd' crını sı maktan tutsa komşular 0 kimseyi köpegı u -
1 ••· ır. k k • ba ~ "'llbuJcia k" ma tan menedemez. Ancak so aga • 

le 2anıan opcklcrlc mücadele zeı. şı boş koyuverirse o halde kom§ularl 
tar >'•ı>ıırnı canlanmış ve bazı tc~~t.bils köpeğ:n sokakta geurıesine mani ola

Yda:yı \'e~~:ak_at hiç beri bck!cncn bilirler. Sahibi komşuların şikayetini ı 
te Şınasr k ıstır. dinlemezse köpeğin hapsi zımnında 
" ~esind~ çı ardığı Tasviri Efkar ga- komşular hakime müracaatla hapset-

1 

ltıaılde Yan~~ satırları yazıyordu: "E· tirirler. "Kadı han"ın fetvası üzere 
l'ıla.nında t~tanasuh Paş~.mn sa~areti za bir karyede çok kelb bulunup ehi~. kar -1 
1 ~asına k buldan kopeklerın kaldı- de o köpeklerden zarar görürse kopek·/ 
~(ni~ teşe·~lk~şıl~ış ik~~: gayretkeş- ler in sahiplerine katle'diJmeleri .. emro-j 
\otı. Şıllldi ef ~ıyle ış hl~ı uze~e kalmış I~n_ur. Eğer imtina ederlerse ~opekle
d C\Jdtında kan umumıye kopeklerin rının katli hakkında kadıya ınuracaat
ar terakki rne~menet arayacak ka- la hüküm tahsil ederler? 

\_, llu ııat 
1 
ctrnıştir." Salıibi oJmıyan kelbi katil . mukte-

• ,~ h ır arda y d" ı · f " d~ .~ p n anladıgımıza göre ır o anların her birine vacıp ır.. . 
tıul'iilnıcs(i\ za_?'anı.~~~ köpeklerin öl- K~tap, köpeğin icabm~a ka_u.ı c.a.ız 
a klınscı ç n °nc surulen fikirlere ba- olduguna dair birçok hadıs dahı ıhtı-.a 
/e lllan~r tarafından uğurstizluktur etmektedir. 
Q.ıjtğy 1 olunmuştur. Gene Şinasinin Fakat bütün bu yazılanlar, cezri su 
~9.lar~~~ırlar?an anladığımıza göre rett~ ~alkın köpekle ı_nü_cadele edebil-
"ı ~ \'c k(fkarı. umumiye terakki mcsın ı temin edememıştır. .. 
~enet ar Peklerın vucudunda mey- . Meşrutiyetten sonra sokak kopekle-

tol'ınc a~a.rak'' öldürülmelerinde be- rınin zehirle öldiirülmesinc başlanmış
~akat ?lılştir. tır. Köpekler in fenni surette itlafı ise 

hrı.tat'da les.~~Üf ettiğimiz tarihi ka- 1340 tarihinde başlamıştır. 
~ft:ı~ar n. OgT~ndiğimize göre bazı Şimdi bile köpeklerin zehirlenmesi-

~~,l'll~s;~i ca~jl halk, köpeklerin öl- n.~ acr~_anlar. :a: .. ln~anı ~n .. feci ve 
t . nu .. daıma uğursuz saymışlar- tuyler urpertıcı bır şekılde olduren ku
a~dcd/U:d~n birçok kuduz vukuatJ duzu unutarak wkak köpeklerini hi

~ ~R ı nııştır. ~aye etmek hiç bir zaman merhametle 

ı.. ııı~l'i il.b~anda memleketin okumak b". ızah edilemez. Bu halin önüne geç-
"l• 1le k" 1 mek · · k • · ~ 'llağ 01 °~ek katline hiç bir yerde . ıçın anuru mueyyidesi ola n bir 

ıııı;: olduğuılan chrinıizJcl.: i ha 
lıkçılar faali)elc gcçıniıı; ağlarm ı 
tamir <':tme~e ha~lam ı:;tı r. Halık 
lnrm tutulma~ma J O güne katlar 
lıa'.:lanacaktır. 

\lakaclarlanlan a ldığımız ıııa 
liı ınta göre: Bu nl balık \ C bil 
ıa :-a pek mebzu ldür. 

Geçen }11 çifti on kuru~a cali 
lan palaınutun hu yı l çif ti br:~ 
ı..mıı~a katlar satılabilecektir. 

Fakat bir kı ıın balıkçılar ge 
!;t'll ) ıl çok halık tutulmasın a rağ 
men tılamadığı için denize <lül.: 
111ck gibi hir ,·azİ\·etin tekrar ol 
ma~mda:ı endi~e ·etmektedirler. 
~laliım olduğu iizere geçen enl' 

halık mehzııl olmu~, fakat atıJa 

111ıulrğr iı;in halıkların mühim 

bir kı ... mı denize dökiilnıü~tü. 
Ralıkçılar cemiyeti geçen yıl 

ki vaziyeti gözününde tutarak 

inıdidf'..n csa·h teıllıirler almak 
iiz~~e faaliyete geçıni,:lenlir. 

Oğrentliğimize göre iJk teılhir 
olarak satılab i lecek nıiktar<la 
halrk tu tuhnasma karar ,·eril • 
ıni:., Balıkçılar cemh·etinJen ala 
kadar lara bir tamim. dahi yapıl 
nu~tır. 

Yeni idhalat rejimi 
ile ilk sipaı işler 

Bu eserler bugün Tarih Kurumuna 
gönderilmiş bulunmakta ve miltehas
sıslar tarafından her bakanlıkta 

yapılan işleri senelere tesbit ederek 
mukayeseye imkan \'erecek b 0 r mahi
yette tasnif edilmektedir. Sergide, 
biribiriyle alakalı olan bütün hadiseler 
yan yana gösterilecektir. 

Resimde, sergideki bir heykel üze
r.ndeki çalışma görülmektedir. 

38 ci devrialem 
seyahatini ya-

• pan gemı 

Bu ay nihayetinde 
şehrimize geliyor 
Bu ay nihayetinde (Pres"dente Sar

Brezilya s~fareH lf
gUderl' ğJ 

Brezilya sefareti işgüdcrliğine Dr . 
Lopcz Almeira tayin edilmiştir. Bu 
zat, Balkanlarda daimi bir Brezılya 
mallan sergisi açacaktır. Bunla için A
Unaya gitmiştir.cOrada tetkiklerde bu 
lunduktan sonra bu serginin Balkan 
memleketlerinden her hangisinin mcr
keinde kurulacağını kat'i surette taay
yün edecektir. 

ınie)ııt.9) isimli bir Arjantin mektep ;~;;;;;:;:;:;:;:;:;,::---------
gemisi şehrimize gelmektedir. Kısa "1 

1866 Eenesinde cumhurreisi olan za. ~ .J 
tın adını taşımakta olan bu gemi, • lkusat VekAleU, 1stnnbulda daimi bir 
2850 ton hacmindcdir. 42 sene evvel sergi binası yapılması hakkında vlll'lycllcnn 
fngilterede yapılan ilk Arjantin mek- mlltalcalarını sormu§tıır. 
tep gemisidir. 38 incj devriilem scya- • La MıırUn vapurlylc §ehrlmlzc 2.50 u 
halini yapıyor. Buradan dönüşünde ~~~:=u~~ıırl ''apurlytc 400 lnglllz seyyahı 

gemi tekaüde sevkcdilecektir. 2 mayısta • J.IU:ı:ede kurulacak tnım salonu için çu... 
yola çıkmıştır. Seyahatini 227 günde nakkaledcn eserler geımıııtır. 

bitirmiş olacaktır. • Maarlf Vckl'lleU hususı mektepler mu. ~ da ),ı nıadıgını ileri sürmekte idiler nıza~a?1e yapmak ve sokakla~a kö
~~ ·ll<Jcn '~ırd~ vukubulan bir hadie~ pek buyümesinin ön.~ne geçmek li.zım
d()~I tin ... ı~rı geliyordu. Mısırda kö- dır. Bu da pe~ t~bı.ı olarak himayci 
r ~t'l'l) \Oı-.alması birçok hast 1 ki hayvanat cemıyetının başlıca vazifesi 
Lrll:ı. ltı"uş, hükumet k.. kl .a ı_ ~r olmalıdır. 

15 temmuzdanberi tatbik edilmekte 
olan yeni idhali.t rejiminin ilk tesir le
ri bugünlerde görülmeğe başlanmış

tır. 

Netice itibariyle 21056 mil yol ka- allimlcrlnln de VckAJet tarafından tayinine 
tetmiş olacak \'e 22 teşrinisanidc av- karar vermiştir. 
det etmiş bulunacaktır. • Ankarada GU,•en yapı koopcraUfinln ln. 

§&atını yapan firket yapryı bırakmış \'e IO 

gUndcnbcı1 para vermcıllğl ~çisine yol \Cr. 
mlotır. lşçller ve ustabnşılnrı I§ kanunu hD. 
ktlınlerlne dayanarak haklannır almak ic;ln 
I§ bürosuna müracaat etmlşlrrdlr. 

<10~ IJsaade . . ope erın ıtla-
bır "~lerin ctmıştı. Hergün sokakta 
'% 6air;11 t~platılarak öldüriilmcsi 

U hıssivatı .d 

Niyazi Ahmed 

Poliste 
., 

~l!J . 1Jy1Jy · " nı rencı e etmiş, 
ltıh, anıaz ve k . ı"kl ş "· · " mc · yıyemez hale çocuk Balkondan dUftU 

k·· il.ıı- b .. 
ttıoPe~leriı.ı l'Uhi buhranlar esnasında k Dun ıabah gedikpaıada feci bir 

atı~ n a;;z d au olmutt • ~ "\Jllı " ın an uzun ve acıklı b. ur. 
ba~i bire ~~azn:~ş. Birgün bu manz~~ 

22 
Gedikpatada Tülcü sokağında 

1 l'etı Çeııınct T>cgı11 boğazına takarak numaralı evde oturan Lambo· 

1 
• lellı e?inın cö 0.~urmakta olan Hıdiv haz ~un kızı. 12 yatında Katine ark.ı· 

tetı ~. 'bo.. nune salmı~. Köpek, iler- &fı .se.kız yatında Babikyan ile 
fı lıatıel'iıtinS"~zındaki ari7..e ile Hidiv haz evlerının üçüncü kat balkonunda 

11ldaı.-1 arşısıncla durmm~ H'd· oynarlarken sokaktan bir deve 
l{J er ~· ı ıv, • • J . k 

8rı-.' ~cq· e: geçmııtır. kı çocuk balkonun e · 

"'ll'ıı.ı~. ır §u köpek, ne istevor d' narına kotup yere eğilmitler ve 
a liellı • ·· ıye deveye balcmağa batlamıtlardır. 

Tüccarlar yeni kararnameyi tetkila 
ettikten sonra ist ifade edebilecekleri 
malları tesbit etmişler ve derhal sipa
rişlerde bulunmuşlardır.llk \'erilen si
parilere seri vastalarla cevap veril
mi~ olduğundan idhalıit gümrüğünde 

muameleler birdcnbıre artmıştır. Tüc
carlar yeni kararnameye tabi olan mal 
Jarını gümrükten çrkarmağa başlamış
lardır. 

Avcılar Bayramı 
İstanbul avcılar bayramı ve Anbar

h av alanının açılı§ töreni 22 ağustos 
pazar günü saat onda Anbarlı Çoban 
çeşme mevkiinde yapılacaktır. 

e 11lıt~ıa eıt köpe;;.in b ... Bu sırada eski ve ahtaP olan bal· 
~· r ,,. "' ogazmdaki ki.0.ıdr k k iki h 

11 ı~ıeı- e. liidiv hazretler; t kd" onun enar tahtası kopmuf, ~?- su-ıu ma kOm oldu 
~i '»: liıdiv, okumucı v .n:. a ım cuklar bafasağı taslar üzerine dut 

,ı 1> 01 -o.ıınes· :1 e şaınn acık- mü•le d" K • ~ . "'ır· 
acak 1 onun da teess" .. .. ~ r ır. atınemn yara11 ag 

ı ı.' 1\ ki: urunu mu- dır •. İkisi de hastaneye kaldırıl· 
~ itı· ffettinı B .. mışlardır. • 4t af edil ·. ugundcn sonra köpek 
~ 'Ue· .. 113tan~'Yecek . .'. emr'ni vermiş. 
leıııe l'illürk Ulda kopeklerin itlafı ö-

24 saatle beş kaza 

Yerli mallar pazarında Sümerbank 
idaresinden Haşimin ç.akmağını çaian 

Va.silin dün Sultanahmed birinci sulh 

cezada mahkemesi görülmüı;ıtilr. 

Garip bir 
dolandırıcılık 

Eski biı Rus paı asını 
beş liı a diye tıürm1-k 

istemiş 

Dün 4 üncil asliye cezada garip bir 
dolandırıcılık davası görlilmUş suçlu 
ı ay hapse 16 lira para ct>zasma mah
kum edilmiştir. 

Vak'a §Öyle geçmiştir: 
Suçlu Şevket dün Beyoğlunda bö· 

rekçilik yapan Hayrinin dükkinmda 
olmamasından istifade ederek içeri gir 
miş. börek istemi~tir. 

Şevket böreklE'ri yedikten sonra 
çırak Haı:;ıme: 

- Be~ liram var; üstilnü ver, demış 
ve elini cebine atmı1'tJr. 

Hıı~im teş liranın üstünü \'ermek 
iizere çekmeyi açarak, bir lira uzat-
ınıc:tır. 

• Köy inkişafında en bDyUk ft.mll olan 
köy demircisi ycıUşUrmek için Knystrlde 
100 klvlllk bir kura aı;ılmıştır. Bu kursa .c 
.ııınını köy me~tcbl ınczıınlnrı alınarak 2 Re. 
nelik tedrisattan sonra köy demlrciııt ve tab. 
rlkalarda ustabaşı muavini ycUşUrlleC'C'kUr 

• Orta mektep ve liselerin kadrolarınr tct.. 
klk için on gllndenbcrl Slltfet Ankanm ba~. 
krınlığrnda toplanan müstesar ve müfet•l~ 
umumllerden mürekkep lcomiayon mesaisini 
bttlrmlşUr. 

• Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin Türk. 
çe tedrisatı kontrol ve mektebin dl'cr mil. 
hlm lşlerlle mc~gul olmak üzere Maarif Ve. 
kfıletl tarafından tayin edilecek olan Türk 
mUdUr mu:winlerl kadrosu ikmal edilml,şUr 

• Son 24 saat zar!mda vehrlmizde be§ Uto 
vakası görülmO§tUr. Bir de şarbon hastalığı 
görülmDJ ve derhal tedbir almm~tır. 

• Hıuıeklde evkafa alt lmarcUn ilk mektep 
haline gctlrllme.ııl için tetkikler yapnlmakta.. 
dır. 

• Belediye lokantalarda yemek, kn.s::ıplar. 

da et, tavvukçularda tavuk te~bJrlnl men_ 
eden bir taJlmatnamf' hazırlamaktadır. 

• SJ\'U • Malatya hatlı 16 agustosta ı~ıe. 

nıeye açılacaktrr. t : en, Mısırdaki vak'ayı bi-
~ 'll 
ı % h llna irnk· 
'tdı aJ'vanı an yok .. lnsanlar bigü-

1 - Alemdardan gelmekte olar. 
776 numaralı vatman Jbrahimin 
idaresindeki tramvay 'arabası •<'· 
för Tevfi~in idare etmekte oldu· 
ğu otomobile çarpmıf ve çamurlu
ğiy!e diğer bazı kıarrnlarını par 
çalamıf tır. insanca zayiat yoktur .. 

Muhakeme r.et'cesinde Vasilin suru 

sabit görülürek beş ay 25 gün haps·~c 
karar veri l miştir. 

Şehir haricinde kayun çobanlığı ya 

pan Faik'in sürüsünden koyun çalan 
Muhn.rr~m. dün Sultanahmed birinC'İ 
cezada görülen muhakemesi neticesin
de 1 aya mahkum olmuştur. 

~evket lirayı 
lirayı Ha~im ·n 
fırlamıştır. 

almı~. acele acele beşi • Bundan evvelki toplantıda ckacrlyell ol. 
önüne atarak soknğa mayan Lokantacılar cemlyctl heyeti umumi. 

yesl ayrn 18 inde tekrar toplanacakur. E. 
h. arın katili olamaz. diyor-
"01 

iti l tarih· 
;taı.._.l.75 ı;r~hd~ Mahrukizade isminde 
~tt•~a b· 1 1nde · t' ~ . ı. At ır kita ıs ınsah edilmiş 
' a}ıtuk· bı terceme ederek neı::-

1ltb etb:ıiJı ızaae "Maarifi Umumi;e 
'illın ltı"kl"'Uhsatı" ile neşredilen 

~- " add' . ildJ "Olce.k ımesınde diyor ki: 
al'? k" 

l'ı ~ ~eı-•e. o~ekJerinin izalei vu-
ar .. J n caızcı· v r I>" .... IYan . ır. akıa !'iU satrr-

,._ ı:>1:ıı-cı.. abdı · 
'"~.. Uğij ac.ız - simdiye ka-t\ "ll'ı rn terb. . 

~t ~e~lt!ı-~tliyinı BiJek~sebr.ı - gayet 
ı 1 Stat· e ·ı ıçare sokak 
eN. fı. Ukosu ·~ '<ıt- jSe nun muhafazası-

!'! 0&ttikıerı- 7 d9' kudurmuş köpek
~ l'ta~·a enalık ları görerek bu 
ı- lı.t-u'-' atıyorum." 
~ ltJ~d 

1' 011 I! Cafer o vakit böyle 
aya atmağa hem o kadar 

2 - Gece yarısı Ortaköy cad· 
deıinden geçmekte olan 12 yatı~~
da Hasan kızı Ayteye toför Hu· 
seyinin idare ettiği 1602 n~~ra· 
lı otomobil çarpmıf ve yere duıen 
çocuk katından yaralaıunıttır. 

3 - L Ai l. Y ' l tulunıba11 ıo· a e ı ef 1 • n 162 kağından geçen Beledıyene k 
numaralı çöp kamyonunun ar a · 

· l'k amele· 
sında asılı duran temız 1 

s inden Ahmed oğlu Ali sakrıdr~h 
·ı .. k L-dere U1'" 
ı e muvazenesını ay~ 1 d .: 

.. b v r yara an ıı:::ı 
muş ve asından agı . 

h hıutaneı ı · 
ıçın derhal C err• pafa 

ne kaldırılmıftır. . )'k h l· 
4 - Bakırköy Cevız ı ma a 

l~sinde 14 numaralı evde yapı i·ı 
şınde çalıtan aynı köyden Nu ri , 
iskele üzerinde iken ır. üvazenesini 
kaybetmit ve ağır yaralanara 1< 
hastaneye kaldrrılmıttır ... 

5 - Sirkeci Amasya otelind~ 
oturan Hüsey in oğlu Ahmed Ca· 
ğaloğlunda dururken o aıra manev 
ra yapan toför Vartanın otomo· 
blinin ıademesine uğramıt ve a · 
rabanın altında kalmuıtır. Yara11 
sa~ bacaP.ından olan Hüseyiıı Cer 
rahpafa hastanesine rötürülmüt· 
tür. 

Ç:rak f:Iac:im bu hale bir mnna \'e
rememiş. fakııt elindeki paraya dik· 
katle bakınca bunun eski bir Rus pa
rası olduğuıu ~örmüş. Şevketin arkn
~mdan fırlamı~tır. 

Şevket biraz sonra "nim lanmış. 
meı:ıhut suc kanunu muribince muha
ke~esi görülerek suc:u sabit olmuş-ı1 
tur. 
~cvk~t derhtl tcvk1f olunmu~tur. 

Biı lngiliz filosu li· 
manımıza geliyor 
Öğrendiğimize göre, Akdeniz İngi· 

liz donanmasına mcnı1up küçük bir fi. 
lo bu ay limanımızı ziyart.t ederek bir 
kaç gün eehrimizde kab.caktır. 

mlnönll Halkevlnde yapılacak olan bu toplan 
trda cemiyetin hesııplan tetldk edilecek vo? 
yardım aandığr yenı' idare heyeti ııec;llecck. 
tir. 

• Romen Hariciye Nezareti Hukuk MU 
§avlrl ~toytÇesko şehrimize gclml§tlr. 

• Alman gümrüklerini tetkik etmek Ur.,.,. 
re gümrUk müfettiolcrlnden Hamit yarm Al. 
manyaya hareket edecektir. Hamit Alman. 
yada altr ay kalacaktır. 

İsviçre Ye llrlı;ıka gllmrüklerlnl tetktlt 
edecek dljter iki mUfettl~ tc iki ay sonra ha. 
reket edeceklerdir. 

• Uman ltılctmeni tarafından yolcu aalo. 
mı haline konmasına karar verilen Slrkecl. 
deki eski gümrük blnasmm içindeki ~~yala. 

• rm botıaltılma.ııma bqlanmı§lır. Bunlar ayn! 
eaddertekl Rıhtnn hanına nakledilmektedir. 
Bınanın yolcu salonu hıı.lıne gctlrılmcsıne 

dair proje paurlanmrı oldutundruı dahlll 

tadilAta b&§lanacakllr. 



Tefrika Numarası: 39 Yazan: Fellk• Bavman 

Çehresini değiştirdi; öldü ve dirildi/ 

Con D1llinger, operM1Jondan evvel 

Coıı Dillinger, ark~ı Bo
m.er van MeterZe birlikte Şika

goda Nort K rovford Avenüde 
" e309" mımaralı eı•e gidiyor .. 
CCTJms Probas1oo isminde birine 
ald ol.an bu evi, müstahkem bir 
mevki haıiM sol-."Uyor: 

Lon Dillingerin "mutemet 3.· 

damları", birinci ıınıf bir firma
nın iıçileri gibi elleri ite yatık, us· 
talıklı çalı9ıyorlardı. Ayni zaman· 
da, eıki ve zengin bir müıteri he
ıabına çalııır gibi ... Eh, itin hak;
kati de, bu merkezdeydi! 

"1 Numaralı Halk Dütmanı" 
aayılan adam, Şikago kaldırımla
rının tabanlarını yakıcı olduğunu, 
bu ıehirde dolattığı sırada daima 
tehlikeye maruz bulunduğunu ap
açık bilmekle beraber, tehir içeri
sinde pervaıızca, en akıl almıya
cak pervaıızlıkıla dolatmaktan 
çekinmiyordu. Hatta o dereced~ 
umursamazlıkla ve kendi.sine gü
venir tavırla, ki nefsini ııli.h et
mif, yıkanıp temizlenmiı bir adam 
gibi artık kendi halinde bilinen, 
hemen hiç kimıenin kutkuıunu 
mucip olmıyan Probaıko bile, eu
d işelendi, sinirlendi. 

Bunun neticeıi olarak ta, Con 
Dillingerle aralarında münakatalı 
bir konuıma geçti. Probaıko, ar
tık onu barındırmak istemiyor, hal 
ve hareketinin kendiıini de tehli
keye ıürükleyici tekil aldığını ile
ri sürüyordu. Çok ihtiyatsızlık gös 
terdiğinden, lüzumundan f azb 
ıokağa çıktığından, birçok lokan
talarda görünmek çılgınlığına ka
pıldığından bahisle onu muaha
zeye giriterek, çehresinin ti. mek
tep çocuklarına varıncıya kada: 
herkesçe tanındığım ıöylüyor, re5 
minin ıehrin bütün köşe bucakfa
rır.da, bütün ilan kuleleride aııır 
veyahut ta yapı!tk durduğunu ika?. 
yollu hatırlatıyordu . 

Bu münakaşalı konuşmadan 
sonra, Con Dillinger derin derin 
dii§iinceye daldı! 

Ve günün birinde dostu Homcr 
van Meterle uzun uzadıya görüt· 
tü. Bu görütme, gayet gizli, baş-ı 
1:-a!a bir görütmeydi. Ayni günde 
de her ikisi, Luis Piketi ziyaret 
eltiler. 

Luiı Piket, reamen avuk:ı.ttı. Fa· 
kat, huıusi ıurette de Con Dillin
gerin "hukuk mütaviri" ydi. Hat
la, yalnız onun değil, itibar crören ı 
avukatlık mesleki perdeıi altında 
bütün "Yeraltı dünya11 menıupla- ı 

rı'' nın "Akıl hoıası" ydı. Akıl ho· ,..,-o; 

cası ve müdafaa vekili: Bir hırsı
zı dört melekten biri imi~cesin-? 
temize çıkar;r:ak için icap ede.n 
bütün mesleki hilelere vakıftı. B•r 
katili elektrikli koltuktan bile çe-
kip kurtarabiliyordu! . . 

işte bu L~is Piket .. con ~ılhn
gere de mükemmel b ır tavsı!.ede 
bıllunmak suretiyle .. zaten musel
lem olan zekasını bır kere dah:ı 

.. t dı'' gos er · . di • rd .., 
Con omn~enn ken ııne ıo ugu 

şey o1dukça basitti. Şöyle: bu 
_'_ Piket! Hiç tanınmaksızın 

sehirde kalmak arzu edilirse, ne !.ap 
~alı? Oyl~ daima saklanmak kulfe 
tine katlanmakıızm ' 1 

Avukat Luis Piket, akla hayret I 
verici tahayyül ve tasay':ur~ıı.r orta">:a 
koyan fikirler vermeıını bılen bır 
adamdı do~ıu ! Dütünmesi uzun 
sürmedi. Sakin bir tavırla gayet ko 
lay bir hal çaresi ~uluyo"':'~fCUma, 
gayet maharetli, eh c~buk ıki doktor 
tamd'~ cevabını verdi. 

Dillingerle Van Meler, merakla 
dinliyorlar, o anlabyordu: . . . 

_Evet! fevkalade hazık ıki dok 
tor tarııyorum. Bunlardan biri, . Dr: 
Lözerdir. )93J haziranmda zehırleyı 
ci m~ler kanununa uıuh~lif. hare 
ketinde ndolayı üç sene hapta cezası 
yemif, fakat sonra... • 

Avuklll Luis Piket, mubnaın ve 
müıterih bir tavırla, gülümsedi: 

- .... Tecil karan ile salverilmit 
tir. Öteki de, Dr. Kassididir. Keza 
m:\haretli bir adam! 

Ve akıl hocaıı her iki centilmenin 
hu saygı deqer üstadlara gidebilecek 
)erini sözlerine katb 

Olur mu? Olur! 

Dr. Lözerle Dr. Kauid1. sözü ve 

Con Dillingcr, operasyoııdan soıırtı 

Az kaldı, yatbğı yerde ruhunu 
teslim edecekti. 

Her iki doktor da, bu sağlam ya • 
pılı ve aoğuk kanlı adiu:nm, öldüren 
bukın yapan, banka aoyan, ~ dö 
ken herkesi yüreğini ağzına ıetiren 
gan~ıterin, hayli mukavemetli ~ir 
bünyeye aahip bulunduğuna .. ~ıp 
obnut olacaklar, ki burnu uzenne 
fazla mıktarda eter damlattılar. 

Dillinıer, derhal uyudu, bayıldı. 
ve operuyon bittiği halde, bir türlü 
uyandmlamadı ! 

Uyanmak iıteme-yen bu meŞhur 
adamı tekrar yer yüzüne çıkar mak 
çin her iki doktor da azami gayret 
aarfettiler ve bin bir rüçlükle, .. 1 
Numaralt hal kdüpnanı,, tekrar ken 
dine geldi. Zabrta memurlarmm öl· 
dürmek istedikleri adam, öldükten 
ıonra dirildi ! 

Ve anla.ldt, ki bu mJthİf adamın 
narkoaa tahammülü yoktur. Dolayisi 
le de, müteakip operasyonlarda ken 
disine aadece mevzii his iptali usulü 
tatbik ile iktifa aedildi. 

(Devamı oor) 

pazarlığı uzatmacblar. Cok te:v de / ı 11 h B l 
sormadılar. Akla yakm bit teklifte Müzeler Ba~k:,tipliğinden mütekait 
bulunmayı yeter gördüler. Fahri Uz,un e§i. Erenköy kız lisesi 

Dr. Lözer, tam bir mütehassrs tav direktörü Mahir Uz'un yengesi, ticaret 
rile, fÖyle dedi: odası muhaberat memuru Talat Ali 

_ Sizin parmak izleriniz, Aıneri Batuğun kayın valdesi Bayan Süreyya . 
ka Birletik hükumetleri resmi ~ire rahmeti rahmana kavuşmuştur. 
lerinin hepıince malUınd~. Belki~ Cenazesi bu günkü cuma günü saat 
"temayüz etmif,, her po~ıs e~'f>:e~e bı 11 de Cerrahpqada Güzel sebzeci so
lir-Su hale göre parmak ızlennızı cer kağındaki evinden kaldırılarak Koca 
rahi müdahale ile değİftİrmek mec Mustafa Paşa camiinde namazı kılın· 
buriyetindeyiz. Çoıcuk oyuncağı ka • dıktan sonra Silivri kapıdaki aite kab
bilinden gayet buit bir İf. Sonra çeh ristanına defnedilecektir. 
releriniz de bütün polia dairelerince, Mevla rahmet eylesin .. 
belenmittir; hatta yalnız onlarca de. • • __ , --'"'""'._ _____ ., 

ğil her gazete o~'!y~cuaunun da. Bu Orta mektep muaı-
itibarla çehrelennızın hatannı da cer . ~ h 
rahi mfö:lahale ile değiştirmemiz ica llmlıgi imli anıaı l 
heder. Bu da e-oyet basit bir !ey. Fil Ankara, "Telefonla" - Haziran or-
kat, bu her iki operasyonu yapmak tasında yapılan ortamektep muallım
iizP.re, adam ba,ına, 5,000 dolar iste Jiği yazılı imtihanında kazanan 281 

riz ! kişi hirer birer Ankaraya gelmektE:dir. 
Con Dilinger. bir an bile tereddüt 1 Bunların sözlü imtihanı 17 ağustosta

etmeden, muvftfakat etti. Kcndiıince drr. 97 muallim tarih coğrafya, 60 mu
bu herhansri bir zaman k~ndiıine ya allim riyaziyeye, 40 muallim fenbilgisi
pılan en iyi ve makul teklifti! biyoloji, 84 muallim türkçeden imti-

1 
Er•~si p.itn'erden hirİI'.ıc, doı•u : 

van Metf'rle berBber, hu iki. Y~r~ltı l 
t!ünvuı doktnrurm.n (huausı klinık) 
lemde J"Ö"Ündü. Evveli çehreı•n;,ı 1 
h'ltlr.rm ba~ka biçime koydurmak 
iizere ! 1 

z~brtaya bu ıuretle ne kadar iıitil l 
memif, ne kadar eıi srörülmemit bir , 
oyun oynayabileceğini •<"nvvur 
ken-:l;ı;ni müth=!t neP"!'"~ -:! • . • ·-t:'du· ' 
Ameliyat masum~ büyük bir nete 1 
içersinde yattı. Fakat ... 

lıan olacaktır. İmtihanda A grupuna 
ayrılanlara ehliyetname verilerek he
men hocalığa başhyacaklar, B grupu
na ayrılanlar ise üç sömestire devam 
etmek üzere teşrinievvelden itibaren 
Terbiye Enstitüsüne devam edecekler
dir. 

ANKARA KÖY MUALLlMLEıU 

Ankara köy mektepleri için Eskişe
h ir Çifteler çiftliğinde okutulan 80 
erbaş bu yıl vazife alacaklardır. Mer
kez ve kaza mektcnler'nin de yeni me
zunlarla takviyesi karaıfa~tmlmıştır.•. 

-Adliye binasını [ 
kim tutuşturdu? ı 

.. ak . h' • &Jllllll c (1 iuci suyfada.n devanı) f binanın anc ü çte ırı Y "' 
·· ·· d L h d' i etraflı maktadır. 

kudara gun erere• a ısey Ü k-·~J dl. . · faalı",·et#: 
.k B ·· va .5 uaar a ı)e.n " hir tekilde tahkik ettı . una gore Ü •-" d dl . . 1 ı·nin d 

• S•U ar a ıye J§ er zıyet tudur: • · d lı l t th t bnJJ§• 
Üskfülar adliye binası Paşakapısm l!I ı~ın er ~ er a a ·r bioJ 

d k ·· t•• de ve altıda olmak kaymakamlıgı yanında hı , ~lef a. apmın us un B b. d h 
1 

§Upe.: 
.. k h da bulumak.tadır. muştur. u ına a az • 1 
uze}~e h. na .. tarafı Ü11küdar ha dC"n itibaren faaliyete g\!çnıı.t 

,11as ınanın on b' B' k d hugun" geçınıl 
l . . d ) arkası da ır ır ısını a 

pis ıan~sıne gı en Y~ ... ' f d h cak bu suretle muameleJerİll 
r.•ddedır. Binanın dıger tara m a a ~ine rne ·dan bırak.ılmayacakut· , 
p!hıme bah~~i bulunmaktadır. . Ü k .. / .. ddeiumumi..sinill 

Yapılan tahkikata öre; yangın hı- t'., 'k' •. ~r mi\'
1
' .. d • 

d ,_. k'' · den ı uuar r u nanın arka taraf m ••• o~csın B. 
deiunıumi i c;rknm;tır. ., ?9 ) 8 Tahsin f~rtem ha 

Yangını ilk defa ge<-e saat -·:.. ' .~ ~ 
,·zıt knlc11i hekçilri gönnü~lcr, Usku di e hakkında bir 

d. ar itfah.·f':r-İne telefonla ıa er 'er • l b mulıarririm i z e 
d 1 11öylc • mişlerdir. Üsküdr itf aiy~i bun an e' ~un arı 

w:l lıalıerdar olmu~. r ak at atlliyeoin mi~~r: 
yangm ı:ıkan kısmın~ ır;el~i_ğ~. ~.am~.0 Yangının 

na ıl ,;ıktığr he ~ 
nÜ7: kati olarak 
anlaşılamam ı ~ • 
tır. Yalnız yan 

van~rnrn bir hayli genı§ledıgı orulmuş 
tiir. w 

Bunun üzerine itfaiye kumadanhgı 
tl'tanhul itf aiveı;inden bir grup da 
Üskfü)ara f"Çİ;mek için emir vennştir. 
Saat 2,:lO clt: f tanhul itfaiye ır;ruhu da 
araba , apuru ile Sirk~ciden Cskütfara 
geçmiştir. Bu rada Ü11küdıır itf aiyeai 
faaliyete geçmi,, hinanın ar~a oda lan 
nı .,aran yangını ıöndürmege koyul • 

, ahsin gmm hariçten atı B. T dele 
)an herhangi bir nıüştejl nıa .,
~ıktığı muhakkak gibidi.r. Bu~~ 
sinde ehemmi) etle tahkı~a~ '~ 
ruz, Yangının @eni~Jemesınıo ~ 
amili içerdeki bekçinin uyuııı v., 
ma ı, , .e bilha sa binanın aht' 

nıu~tur. . lunma ıdrr. .. ol 
y an~m devam ederken bütün ° cı Bu esbaba binaen pek guç. ~ 

nr halkı heyecan , .e korku içinde 80 rağmen gerek jandarma tefkiU"' 
ka;;a f ırlamı~lar, büyük hir kalabalık mam bir inzibat temin etme$İ, ge,ı 
haİide ale,·ler içinde yanan adliye bi iyenin büyük bir fedakarlıkla ç ·" 
nalllnln etraf mı ku•atmı .. Jardır. Dalıa ğ d d h ... ıııır 

:ı > d yanımı umuldu un an a a ıs-_./J 
yangın haşlangıcında Üsküdar jan ar zamanda söndürebilmiıtir. Yatı~.J 
ma kumandanı Bay Abdullahın da nıldığı kadar büyük bri zarar ~ 
hfü·ük hir gayreti görülmiiş. 'erdiği Evrakların m:ih im bir kısmı ku~J 
en.;ir '°av~ inde yangı sahaiimdıı tam tır. Yalnız sulh ceza, sulh hukU 
h·ır ı'nz·ıb.at temin ediJm•tir . .Bu ~ıralar k 1 . . k asıl de 

:ı ~ eme crının cvra arı ve 
da vaka mahalline Üsküdar Kayma a kurtanlamamtfttr. Maamafih 
mı Bay Mu!!taf a. Üsküdar müdJe~u - bizde dala evvel alınrruJ muıc:_, 
mumisi Bay Tahsin , .e bundan hıraz bulunmakta olduğundan evr• 
6()nra tstanh\11 müddeiurnuınisi R.t~ t ıa·f; ed 

kemmül ettirerek zararı e -
Hikmet Onat ı;elmi~. ja.ndamıa askt:r Yanım esnasında jandarma k~d 
, e poliıı teşkilatını teksıf ederek. d?.s nı Abdullah ve itfaiye teıkilatıflG""". 
ya dolaplarmı ve me,cut ~yanm llU- ,, ka kitp ve hademelerimiz 
r!ltle kurtarılmsma geçilmittir: .~r~k feraagtıi nefia ile çalışmıılaı:: .e' 
Üsküdar gerek~ 1.stabul ttf~ıy.c.ınıu nnı tehlkeye bile koymuşlardı~· 
büyük ~ayretlerı ıle yangm ıkı 9aatc mıt olduğumuz komisyon şimdı . 
yakın hir zamanda nınuff akıvetlc dan kurtarılan evrak ve defterleri 
söndürülrnü§tür. etmcğe batlayacaktır . ., 

Yangın deva~1 ettiği ~ı~alarda f.ı Zarar ne kadar? 
tanbul miiddeiumumiai Bay Hikmet Öğrendğimze göre: ÜskÜ~; 
Onat Ü8lüdar ınüddf"iunmmiııi Hay ycainin kısmen yanmasından rd 

Thııin Ertem derlıa ltahkikata giriş maddi ve manevi ıarann yarıırı 
ıni~ler, yangının na ıl 'e ne r.uretlı• lira olduğu tamhin edilmektedir·~ 
çıktığını araştırmıılardır. Fakat . geç Yangında evrak kurtarmağa 1~ 'akte 1'.aclar ,ı,.,·am eden tahkıkut:ı fedakar bir mübaşirin kolu Jcıf'f 
rağmen henüz yangının mt'sulü mey Bay Hikmet Onatm sözleri: ff~ 
dana çıkarılaınaım!lır. ıalnız yangr •İstanbul müddeiumumisi .,;I, 
nın i~criden değil. (lr~arıdan atılan Önat hadise etrafında ıu izahatı /J 
hir i :~ara ,.,.y;a h.-rhangi J':azlı pa•:a\· tir: ~ 
radan ı;ıkh~ı talıır in r: Jilı .. .-\.trılir. _ Ateş: adl'yc binasının sul~ 
Bıı itiharla '<t11t;ıntla kal't olclu~ıı anla mesi k"lem·nin bulunduğu .ıl #' ~ 
~rlnıpY, t "ılır. k:tk t'l rafın:taki kaplama nın : ıeSıJ '} 

llıuf cdr. lıınrf'lİ 11•1lf'İ l olan h ir
1 

bet eden kısmından çıkm ştır:ki ~~ 
no~lıt ela JtCl'e hrkı;iıti \linin 11~ uıııa\ rl: ba--tavan ateş. kapkıra\'J 1 r' :.,ı 
ta olnıa rJır. Yan~ın e" rla hapi"'ha ı ,,..,.~ .. kliğine kadar yaktıktan ,oıı ,,,..i 
ne;; ı rıtinmı \li gi.:rınii~ df>rlıal aıoli}e ri tarafından görülır/iş ve zabıt' 
f'f'7.a oıla.rıı;ı ~a'<.ire lıaher ",. ... nıiş. bun dar e !ilmişt ir. ~~ 
tlan sonra bir odacı ' .. bir garıliyan Yapılan tetl:ikatta içcri::le k•tıf'. 
clrrhal fııliyete geçerek .Tamlam1ayı te§ bulunmadığı anlaş•lmıştır. 
roı: i lııtherıJar r.tmi lf"rdir. kapı kırı •erler sulh hukuk ve ceza rn<' ·rttf· 
lın•' R a lh·r hıı!.uk .. claı·ı ... ı \linin m 11 tebligRt daire,i, tc!l~ihi ı- :l li ela~ · ır ~ 
n:f 11 olılı•::,, ~·i riil111ii ... ı!,.ı lıal ,,, 1w mcı '1'·--mcleri ile müdqeiumumıh 
rnndan k111clırılıı.ra'< f adatlan lıalıcr , leridir. , 

ılıcr f'ılilıni~tir. Talıkikatta J[Cf'<' hel.;ı· i B'na He kıs·m olclui:u sihctle ~ 
· 1 1 1 k · 1 A • · ı .ıı" or· ~ "inı 1 '"'''' o t .. ~ .. ıoih· f"n'llt> lt" ""f" r f" · ·c rl~r bır k·-'!lrnı t:-~ - ,. 1" ' 

hını••ıı ., .. , H~ ol•'ı•~ıı 'I" hirarf"nİn ,ziiı1 i'd k•"'·m lrıı rtarılm"•t•r f ,c:•i•·t., 
1.. ' 1.. .. ~ .. . • ı .. 1 l . • d . , . k ~·'.l rıl< -1 ' 117.•J<''' ' 1 rı.:ıın ' ıı tu::;tı -.. .. , il) u~ a,.a me :rı ve ıcra 1ır~ erı 11..... il'"" 
PH~ olıh•~u anla .. ıhnt<>tır. Yanı:m ııiin lar ır.eyannvfadır. Evrakları t t 

fliiriilrHi
1
,trn ıoorı. trı•ıkiJ:.,• ''lR hih ii'.- muhdaza altına al·rm·ı: •ır. (lr' 

.. l.ır.•111•1İ\ f"I , f"rilo1ioı. 111iiıl • 1 ,. imn11n•i 
1 

• . • _, • • B ı'z;ı . ,.,et ,. 
' · U='<ıeıumumı. "lY r. · ~ • 
I ''""' 'ni f •rl11m. r s'diıhır lil111ı f'f'7.;J lııı . (' ,,,,, 

te"İn kast•n m:. kaz~en mı " -/$~ 
). hıli::inflf"n k~,.jf 'anrh112tlrn1 İi'tenıi lr ,.c;!i hakkındaki suale de şu ce.:% 
tir. Rnnclım hn~•_,a· itf ah_·P- knınsmıl ıın . . 

- mı~tır: h~ınılan hir rApor ioıtt"nm:~ mfüM~iıı !I " 
mımıi B:w 1'ııh~i Crr1rnı. m111ınci"' mr 
ul R ıw Sahit. ha,l,thip Bay Tlfünü. 
11nllı hakimi Ray J\11111tı.fa \P. 'f'zneclar 
Ray Cemalden mürekkep hir komiıı 
yo~ ııeçilmi tir. Bu komiıyon enak 
,.e dos,·a)arrn tanzimi ,.e tadadr ilP
mC"~~I olacak. yananları tesbit ede 
rektir. 

Ynnan kmmlar: 

Sulh ~eu, aeliyP- ceza. ımlh lıukuk 
malı keme tonları ile kalem 'e halt.im 
odaları 'e bir de tebligat Jüresi ol 
nıak üzere 9 odadır. Bu heeaha göre 

d .t·f'l'I' t - I t • .. ;., !·~~ ·~ma "" r t.~5 
ctol~yisile k"za ihtimali ';::;dar ~ıı• 
m1lini de ~özönünde bulundur ·ıı İ 
teşi ilk J Örcn bekci ve polisl~:. 1 
matlarına müracaat ettik. sun ti 
nr daha bııtlıngıcında ~örôi\Jtl:t ııK 

1• e aı gaz, benzin, bez ve errsa ın .. ;JI 
et .. 

koku duymadıklarını beva:1 d•~ 
· · ort• bu er, t kast ihtinııallerını " . d' dırmakta:;lır. Buna nazaran· ""- tıı' 

raya atılmı~ herhan,l!İ bir siga~ti' 
te ıo.heste . ratcn cür;ik clın ~ P 
tu~tu;muı olmasın .• bu .sıra 

6 
f 
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S'- KURUN 13 J\l!USTOS 1937 

.~ _ J Balkan güreş m'ilsaba-=----------------__:___:_:_ 
, ~- katarına iki Bulgar Pazargtlnil 1alı•lm sladgomunda 

Mülayim, Vandervelt· 
le, Tekirdağh Kam

pelle güreşecek 

~ .. ~ - ~j güreşçi gelecek ME ZHE p ~ -~;, " ·''•• alJ Sofya, (Hususi muhabirimizden) -

SON • KAVGALAJ:lf.1 ~uııf;,'gi;.;~;ıfu~~va~:ı::ir:: 
TetrtkN 1 L r K VE s 11 L IK M o CA D E L E.SI 1 de Balkan olimpiyat müsabaka • a numa lan yapılacağını söyledikten son -

ra, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan 

Ş 
rası : 40 Yazan: Ziya Şakir 

ey h B d h 
ve Türkiycden bu müsabakalara yedi· 

k 
. e r eti ı• n . m u a • şer pehlivanm igtirak edeceğini, Bul· 
_ garistandan ancak iki kişinin göndere-

eme Ve l
·dam edı.ldı· bileceçini, çünkil, Bulgaristanın ama- Hüseyin dünya _f:ampiyonu Cim 

tör pehlivanlarının zayıf ve az oldukla >"" rını ve Balkan memleketlerinden en Londosa meydan okuyor 
• Beciredd' . ı iyi ve kuvvetli pehlivanların Türkiye· ııı..,, lciitJ '':''R batına ~-:>!anan halktan mürekkep olan bir taknn de yetiştiğini söylemiştir. önUmüzdeki pazar günü Taksim ,,..~~!!!:"~P"'l------=----

!et,)~ 1ı ... e11
11 de. derhal mühim bı"r kimselerı' de (Da· ı·) ve (Mu"rit) na· 

- d 1937 se i b hli stadyomunda yine heyeeanlı güreş mil 

lıııf lllııJıı r: ıvernıitti. Bu kuv- mı altında batına toplıyarak (Meı nes aşpe - sabakaları seyredeceğiz. 
>ilıı,~ ~.'..,/111'."lara ayrıla . . k ru sultan ve hükümdar aleyhine oanftk müsabaka/at l Geçen hafta cenubi Afrika Şampi· 
ı:ı.J 'tli. B d ubeh ada:r.lar geçı· huruç) ve isyan eylemittir.) 11 eg/ü/de yı.nu Vandervelt ile Türkiye ba!IP<h· 
bl~•nd: reddi~i~ maksadı: 1 2- (Saf ve sadedi) birçok kinı- livanı Tekirdağlı Hüseyin karşılaşmıg 
~lll ettikt ınevknnı tamamiylel ıelen:e, zali.lete aevkedeeek müll;i Eminönü Halkevi tarafından geçen Hüseyin bir saat çok faik güreımesine 
.._'!'erek Ed~n ıo~ra, cenuba doğjı dane sözler söyliyerek, bunları sene serbest güreş müsa.bakalan ter- rağmen hasmını ycnemem;şti. 
;;::_~ O&(ta ırneyı zaptetmek ve (ta rikihak) lan çevinniıtir.l tip edilmiş, birçok pehlivanlar iştirak Aynı gUn Mül&yimle Kampel karşı· 

~
J!?·ı·n tanına tını resmen ilan et- 'ı 3 - (Her türlü ( İ§tirak) i mu· etmiş, Tekirdağlı Hüseyin Türkiye bag !aşmış, Miiliyim on dakikada Kampe· 

...._ h bah kılarak kendisini fitne ve pehlivanı olmuştu. lin sırtını yere getirmişti, 
atekete ... 1 ' · Eminönü Halkcvı· bu hususta '-·eni ö u Uzd k" ·· ·· · M"J" 

.L -d. ; Iİzlice A d 1 geçecegı fesat ehline merci ittihaz etmıf- J n m e ı pazar gunu ıse u a-=.. •fi ad I ?a o uya gön· tir.) bir nizamname hazıllamıı Cumburiyet yim lle Hüeeyinin berabere kaldık lan 
f"IQltler· anı ar, bırer birer avdeti an gı· Halk Partisi genel sekreterliğine gön- Vandervclt, Mülayimin yendiği Kam-
er t ' ona pek h b 4 - (Avamdan, ve hayv dermişt;r, Tastik edilip geldikten son· 

. 

~:;:ıitlerdı'. meşum a c:- bi (nüfuzu habı's)e erbabın.dan bir pel ile Tekirdağlı Hüseyin güreeecek· ) ra vilayetler keyfiyetten haberdar edi- ıerdir. 

~. ır_tbe~dı· ~~· .~~adoludaki part: ç(oklarının, (lezzati h~yva) nır:rinvee lecektir. Bu şekil etrafında anlaşmak hayli ~tıı, •rtık bg~~~- hıuetmitti. Onun müttehiyatı nefsanıye 937 senesi başpehlivanlık müsabaka güç olmuş, Tekirdağlı bir hafta evvel 
/• ....... i ~tun kuvvetini Ru:::,.. ruhsat vermiıtir. l ları 11 eylül günü başlayarak üç gün berabere kaldığı lngilizle güreşmenin 
d~ll~ 'tcı bu thlı:. Osma~lı hükumet~- 5 - (Kendi dai ve müritlerine. sHreccktir. kendi hakkı olduğunu söylemiştir. 
d ııı \'e nı hükUmetın takip etti(7i şer'an memnu olan saz ve )şara· Mülayim ise: .:·~er :: ebl ıiyaııetin aleyhi~- bın istimaline izin vermiıtir. • B O R S A - Tekirdağlı lngilizle güreşti. Bir 

J"dernıi,/af a propagandacılar Ulema meclisi içtima etın•t·· · 7 8 • < 37 şey yapamadı. Bir de ben deneyim, de· 
.,._!le, onuı. Bedreddin, kuvvetli mhuhafızlar miştir. Neticede bu hafta değişik ha-
i.':''•da n lam bu faaliyeti .,. araaında bu meeliıin uzuruna "'""-'••do ı••w _., ...-, ._ snnlarla gil"§ yapılma5' başka bir 

Tekirdağlı ve Cim Londoı 
Bu suretle Cim Londoa yeniden ser

best güreş dünya gampiyonu olmU§tur4 
Bu mUnasebetle Cim Londosa. Te

kirdağlı HU!eyin tarafmdan meydan 
okunmaktadır. Güre§lerde orta hakem 
liğini yapan Cemal pehlivan bu husus
ta şöyle diyor: 

''Uzun zamandır bu işle meşgul ol• 
maklığım dolayısiyle bütün pehlivan· 
larımızı çok yakından t.anımaktaymı.. 
Geçen sene de Cim Londosu adamakd· 
lr kontrol etmiştim, 3imdi cihan birin· 
ci.si olan Yunanlı pehlivanı bizim Te
kirdağlı ile ka.rşıl~a.ya davet ediyo-1111'~ Ord:. <

1

.8

1 

eyazıt pafa) da büyük getirilmitti. Bu askın .. çe .. hreli• in- naııe nıwun• ıonınıerdir. ll.akanalar hafta da Tekirdağlı ile Vanderveltin .. ·r 1 h" d -• l:l fi•• 1<ıtpıtıııt '"""' n,y•Uıu-ı"' 
L.--tl ol • ansızın Deliormana sanların simalannd• R0 ru en 1 • kanıılaşmuı kabul edilmiştir. Yalnız .., .... ':;!' Bedreddin ile adam· det ve infial. Bedreddini titretmiı P A R A L A R şu şartla ki Tekirdağlı HU..yinin Kam ~ fını sür'atle çeviriver ona büyük bir heyecan vermiıti. • """tn 68> - """ - peli yenm .. i şarttır. ruın., b d ( M ı · •Dolu 12

7 
• •l Geçen oene para işinde uyupmadı• 

~~dr·dd· Meclise riyaıet e en ev ana • Frank · • Mar - Bu haftaki gUreşler c:ok sert olacak- ğı ğ • "'" ı b.1.. t k ıoo • zıou .,3 mız Londos, e er gene yırmi beş bin 
P•·- .

1 
n, ı &tereddüt, Beya- Haydar) söze bas amış; yu arı- • LJnt - • p .... .- M • tır. Vandervelt katır çiftesi atarak b .,. ı e h be • b" l lj - ...... - 25 - dolar istemekte israr edel'l5e - kazan. 

n ~ -· ması şartlyle - Bunu da Kalıul etmek· 

~QQ ı_arp. park k gi

1

ri,mi•ti. . daki itham maddelerini birer ı- ı. BeJc:tka Fr b' _ • , -· 15 gilreşmeyi. ancak bu taktirde galip 
L - r...1- .~ e an ı safhalar gi;ı rer saymıttı. • DrahmJ 23 - • otnar tı2 - gelebileceğini ileri sürmüş. bu teklüi ... "' ..., IUnl • ırn .., t.eyim. Evvelki giln yendigi N-

t .. !" erce devam etti. Fa- Ondan ıonra: çu 080• ''" - kabul edilmiştir. !le çarpışmamızı da şart kogarııa onu 

~ .~~=· ~·~reddinin aleyhine _ Ey Bedreddin!.. Sen; ter"i ; :;":O : : : :::;- ,.:, = Teklrdelllı Cim Londoee da kabul eder, bu pehlivanı derhal :ı. 
~... mııtı •.• Bir taraftan, Be- ve akli ilimlerde, bu derece derin • Kroo Ç<k. .. - • ....... ,.. meyd•n okuyor tanbula davet ederiz. ~te.r;!n ceaur ve ""'harip ulemadan olduiun ve ortaya, bu • şııtn •••• 21- , Paril oergisl mlinasebetiyle tertip Ve Tekirdağlı - Londos maç~ Yu· 

"'Gifti • ığer taraftan da Bed· ilimlerde bunca <eoerler koyduğun ç t K .:- E R .• edilen - gllrq aOnya ıp.mplybD· nanlı pehlivanın istediği herhangi bir 
'- ~llı~f ınüritlerine - Bökliı· halde, naaıl oldu da nefi• ve t<'Y· luğu mUoahakals.rmın f inall evvelki memleketin, herhangi şehrinde ohını& 
~ tliltat a kadar - tam bir iman tanın iğvasına uydun?.. Alemin : :;:.;:,. 

63~;;si : = 1; !: giln Pariate Neviner ile Cim Londos olsun kabule ha.unz. İl'""' b-~•~em~mesi, Bedreddinin intizamını temin eden hükümleri •,,.,.. 2t ı>:. • ..... ı '63l araııında yapılmıotır. Tekirdağbya çok güveniyı.rum. P-
, ~Yük bır felaket ıetirmis· iptal etti. Haram olan ıeyleri, • 1111100 15.ouo • v.,.... • rnıo Miilabaka çok hey<eanlı olmuıı, ya- çen haftaki maçm berabe>e netloelen· ,.~dredd" • • • • mubah hükmüne indirdin. Eh!i • ,.,...., <69.!0 • .., •• .,... • - nm saat Cim Lonıloıı kaçak oynamıı. mesi, HU..yinin fazla uabl olmuı yll· 

i.""ılcıa ın, acı bır ınhızama uğ· islim arasına zındıklık, ilhad, ve ••- '6GOS> ''"'- ıoo..-ı• humını yormuo. nihayet elli beşinci zUndendl. Türkiye başpehllvanı biraz 

• 

ı. J) 

1

• ' açmaya mec ur ibaha gı"bı' bı'r takım merdud ve dakika a tayyare oyununu tatbik ede- çalıştırılırsa Londosu yenebilecek ka.-q}d 
11 

•onra k b • Cen•"" s 43~ • Bel~ 3-l 39 d 

lftde nnanın ücra ir kö- mekruh fiiller tohumlarını ek· • """"..., """ , ,....... 00 .., rek Nervln'in lllrtmı yere getirmlştir. biliyettedir." 
hı e ıo h b • 80tJa 63 391 t • Tolrotwna 2 122; 

~l\ın •aklandı. Fakat Beyazıt tin. Dini ve dünyevi fiilleri fitne •rral 22.662:> •StollllobD s.01ss ---------------------------

~ tün' tecrübeli ıüvarileri, bir- ve fesada çevirdin ... Na311 oldu da G •• •• d •• •• J ••k ""'•&ffakarfında onu yakalamaya (Sultanı lsli.miyan) aleyhine (hu· E 8 H A M OTUp UŞUn U çe ~dr doldular. ruç ve isyan) bayrag"'ını kaldır· 1' Bankıun 980 
· rr..m ... , - - - - = -~,. e dinı'n 1 • .. • Aııadolu 24 20 • Qlmento ıa. -

•- ' 1'ıi; • e e geçmesı uzerı· dın ? .. Ne hak ile saltanat davasına H t k ı ı ı f i::.~:i"Jeri, büsbütün dağıJmıf• kaJkııtın. :::. R•vrl• I ~ ::-: : a r aç a n ur u a 1 m • 
~ Jı~' binlerce kanlı cesetten Dedikten sonra, ıözü Bedred· Yerkes &nır 00 BalJa .-
'!>! fte;_ ıç bir !ey kalmamıştı. d' b k 0 • stırorıa - fark m. .,.. - Yazan: S. Gezcıef n 
:'"cir) .. zıt paşa, (Bedreddin) i ıne ıra mııtı. se·, Somonu 915 Teıetcıe - .. 
'la\· "'re \'u d Bedreddin, artık ne ıöylye :---------------1 Gazeteler, halkın derdine ve dıleği 

ne birer, ikişer sütun ayırınl§lardır Ben 

Aralannda yalnız paramızı çalmakla 
kalmayanlar, uğlığımızla da Ticdanları 
titremeden oynayanlar var. İçlerindeki t~ tirıe hind· r ~rarak bir katırm kendisini ne ~eki ide müdafaa etse; 

1
_ tk ( ınnış.. ( Serez) e gefr - · nJa· ~liQı Çelebi Sultan Mehmet) e hiç bir fayda vermiyeceğinı a1 .\rıık""itti. nııftı. Beyhude yere münakat& aı• 
~~ llç~- lledreddinin vaziyeti, ga· giriterek, çektiği helecanııı ıst~:. ~ "' \'e 'h · larını daha fazla uzatmaaıak ıç 
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1 
onlan hemen hergiln dikkatle okurum. 
çünJcii herket. ayrı ayn kendi der~inin 
sergisini or.ı:!;. kuruyor. Bazan stçma 
ladıkları da olmayor değil; fakat çok 
kerre bu ıızı,nıtiar, bir tek adamın der 

~ CelJ&u ıarı tı. Hiç şüphesiz batını önüne eğmit: 
-.· elerd ah elinde can verecek.. - Ben, ilmimin kuvvetine gü· 
ti •teıı 

0 
~~ eri kalbini yiyip ke- }arın ;::=====ı:===::;:::::f I ,!'ıı, , Qttr.n ez ve tu··kenmez ih- vendim. Taklidi iman tatıyand·-. A Y c b h 1 k iıtP. hu • 1 J ğustos l 4Ağustva 

t~ herle 1 ır ölümle dinecekti... mez ep erini iptal etme k a· Takvım CUMA Cumartesi ~Jdi, eı le, buna intizar etmek· Ve; (haram) olmadıklarına: a~e, =======t 6 C. Ahır 7C. Ahır , 

di olmaktan ~ıkarak, hepimizin üstünde 
durmamız gereken yerli bir mesele ha-

lini alıyor. 
Dün, böyle birini okudum. Bir yurd-

4J. at haaıl ettiğim bazı -~eyi':'~. fa· daı. bôr donôz k.y>1• gazinosuna gitmiı, 
~ ı.!"i Çelebi Mehmet; birden- (heli.!) oldukların• .soyl~·dİ:d iğim ~::: :::- 1 ~-~ 1 ! r~ orada ıorla ona iki kom kahve ôçlr 

~b..__-·dYee· h_ areket etmemı' .. tı'. Son kat halkın idrakı, &OYd. Bun· SAtıatı namuı ~.ı.~ ~.14 mitler. . . il h . . _:~ ,. 1 h k • f. nelırıe ı. ô'"le "·m-.. 12.19 I"' 19 Bunların z.ıten bın b e pa alı ıken. ıki 
ıtıd l k söz eri azma a t ... & ~ - .: ~. 'der•'- a ve ıü iinetle hare- d'ld" Cktndı ııaıaası 16,0Q 16.09 sini geliJİ güzel bahanelerle milıteriye 

"'a... çg nı ı · I lar. suiistimal e ı 1
• 19 ı ı ~ ~t'i ,\,. ' eıe.enın evv a (dini ~ Akpm D&JD&lll • 1 ~ 10 yüklemek bir ticaret iti gibi muhakeme 
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•ı.. Cahil ve ıadedil 

düşünce şudur: 
Adam sen de buraıı btanbull... Yedi 

yüz bin kiJİ var. Her birini birer kerre 
aldatsam. zengin olurum. Ve bir J<erre 
bu zehirli düıünce kafalarında çörek 
lendi mi artık durmadan soygun yolun 
da. yürürler. Ama, bu yol vicdan ba
taklığından geçermiş. Kimin umurun 
dal .... 

Bele.diye nizamnamesinde bile 
"mahHit yağ'' diye bir ıey okumuı 

tum. Bu kımşıklığa resmen nasıl izin 
verildiğine tt kıl erdirilebilir mi? .. 

Suçlular yakalanmayorlar mı? diye 
ceksiniz, Evet herg\in ve her tarafta., 
Fakat ceza, uslandırıcı değil. Bugün 
verdiği be liralık cezayı, yarınki mala 
yüklemek lrab il oldukça, bu beşliıalık, 
on liralık ceıalar onlara vız gelecclctir. 

işi kökünc.h-n kesip atmak için, iki 
ceza.d;ın sonr~ hilecinin dükkanını kapa 
mak, malım darülacezeye göndermek, 
gazetelerle i'an etmek lazımdır. Bu, bet 
ki ilk zarna~larda ağır görünecek bc11ci 
bu keskin kanun satırını t utacak eller 
titriyecektir. Fakat zaruretler, raima 
böyle acı vr velçın neticeler verir. Ne 
yapalım, Vicdan mahkemeleri, bir 
suçsuzun ·blandınlmaması için, bin 
suçlunun ceza cekmesine razıdir. Bütün 
mahkcmcler\1f' ise en vüksek hakim, 
yine vicdan değil mi ? Su h::ıldc kanunu 
afırlaıtırmaktan ~ekinmiyclim.,_ 
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S .ON ·· HABERLER 
1 Bir endişe mi var? 
ı (Vst yanı 1 incide) 

Türkiyeden taviz İsteyecek, fa· 
şist memleketler tecavuz planla· 
rını takip ederlerken Türkiyedeıı 
arazi elde etmek yolundaki plan
larını ekonomik ve kültürel İş bir
liği gibi muhtelif şekiller altında 
ve her vasıtaya müracaat ederek 
gizlemişlerdir. Hayati menfaatleri 

. .. . '~· ,,. . ., . .. ., . -

Ankara - Zonguldak Şanghay önün-
,,.,, b. b. b ~l d de harp! 

Demirag a ır ırıne ag an ı cv3tyant ı incide) 
mütecavüzlerin taarruzu kar~r 
sında istiklalini muhafaza etmek 
için Türkiyeyi bütün kuvvetlerini 
sağlamlaıtrrmağa mecbur etmek· 
tedir." gibi mütalealarda bulunu· 
yormuş. 

gelmiıtir. Sonra W o - Sung' da bu-
0 Ün ilk lokomotifin girişi Zon- ıunan on iki Japon harp gemisine 

iltihak etmek üzere buradan git· 

guldakhlara bayram yaptırdı miştir. Bu filo Wo • Sung limanı 
önünden geçtiği sırada, harbe ha· 

Zonguldak, 12 (A.A.) - Kö· 
mür havzuım Ankaraya bağlıyan 
demiryolunun Çatalağzı ile Zon
guldak arası demir döıemesi so
na erdi. Ve bugün lokomotif Zon
guldağa girdi. İnkılaplar kayna
ğı olan Ankara ile enerji kaynağı 
Zonguldağın biribirine kavuştuğu 
bu mesut günü Zonguldaklılar bir 
bayram gibi kutluladılar. 

latasyon ve şlehir baştan başa 
bayraklarla donatıldı. Müessese
ler, milli teşekküller ve esnaf ce · 
miyetleri, işçi ve köylü grupları is
tasyon meydanında toplandılar. 
Saat 11 ,30 da lokomotif bayrak
lar ve dövizler içinde tünelden çı
karken binlerce el biribirine vur, 
du. Lokomotif ·alkış tufanları ve 
yüreklerden boşalan sevinç sesle · 
rinin coşkun dalgaları içinde istas 
yona doğru ilerledi. 

Şimendifer düdüğü ile beraber 
fabrikalar ve denizde bulunan bü
tün vapurlar düdükler çalarak bu 
mesut anı selamladılar. Bando ve 
davullar ve halkın heyecan coş
kunluklan ile meydan, büyük bir 
düğün ve bayram manzarası ald (. 
Herkes biribirini kutladı. Şeker 
paketleri dağıtıldı. Uray tarafın
dan şehir hediyesi olarak lokomo
tifi getiren heyete halılar verildi. 
Öğleyin müteahhit tarafından 500 
İşçiye büyük bir şölen tertip edil
di. Halk ve işçi grupları, hükumet 
ve partiye gelerek Atatürke ve 
büyüklere saygı ve şükran ve min· 
netlerinin bildirilmesini istediler. 
Vali, parti başkam tarafından A
tatürke, lnönüne, kamulaya, par 
tiye, Çetinkayaya ve Celal Bayarcl 
telgrafla arzedildi. 

Yunan erkanı harbiye 
bugün geliyor 

C t' ıı L' ra 1 Asım Giindiiz manevra 
sahasından döndü 

Trakyada on yedi şehrimiw gelecek ve general Asım 
on sekiz ağustos Gündüz tarafından karşıJanacaklardır. 
günlerinde başlaya- Irak, İran ve diğer devletler erkam
cak olan büyük ma- harbiyesi de müteakip günlerde be
nevralarm ilk ha- men geleceklerdir. Misafirlerimiz için 

~. zırlıklarmı teftiş et- perapalasta hususi daireler hazırlanmış 
·! mek üzere Çorluya bulunmaktadır. Erkaniharbiye heyetleri 

giden Genel kurmay I nin mihmandarlıklarını tümgeneral Vey 
ikinci b;ıı:ıkanı A- sd ate~emiliterlcrin mihmandarhğmı da 
sım Gündüz teftiş- Tümgeneral Mustafa yapacaktır. Di

. lerini bitirerek dün ğer taraftan manevralarda millet mec 
fstanbula dönmüştür. !isi namına bulunacak heyet de pa-

Bugün manevraya davet edilen Yu- zartcsi sabahı manevra sahasına ha· 
nan erkanıharbiye reisi General Pa- reket edecektir. 
pagolas ve maiyeti Romanya vapuriyle 

Yunan .. Yugoslav başvekil!eri 
Korfuda görüştüler 

Atina 12 (A. A.) - Atina ajansı bil sağlamlığı bir kere daha mJ.şahede ve 
diriyor: Yug-oslavya başvekili ve harici tesbit edilmiştir. 
ye nazırı B. Stoyadinoviç, Korfo adasm • Pazar akşamı, B. Metaksas B. Stoya 
da yazı geçirmekte olan ailesini görmek dinoviç şerefine hususi bir akşam yeme 
maksadile i:umartesi günü mezkur ada ği vermiştir. Yemeğe bayan Stoyadino 
ya gelmişti. Bu f.ırsattan istifade eden viç ve iki kız kardeşi, kralın yaveri Bay 
başvekil B. Metaksas pazar günü kendi Papaciopulos -mallımdur ki, kral da ya 
sine dostane bir ziyarette bulunmuştur. zı Korfo adasında geçirmektedir -, iki 

İki başvekil bu münasebetle beyne! başvekile ref;kat eden şahsiyetler ve 
milel vaziyeti umumi mahiyette tetkik Korfo valisi ve belediye reisi de iştirak 

etmişlerdir. Bu görüşmeler neticesfode etmişlerdir ~ 
Balkan antantmşn 4 Balkan devleti ara B. Stoydinoviç dün akşam Korfodan 
sında mevcut münasebatın ve bunların ayrılmıştır. 

Balkan paktına olan merbutiyetlerinin 

Beşinci Balkan güreş· 
leri 17 eylülde başhyor 

lzmir, 12 (A. A.) - Izmir enter- f 
nasyonal fuarı münasebetiyle bu yıl 
lzmir stadyomunda yapılacak beşinci 

ta çekileceklerdir. Müsabakalar 17 cy

Iiil cuma günü stadyomda başlanacak· 

tır. 

Balkan güreş şampiyonası programı --------------
güreş federasyonunca hazırlanmıştır. 

Bu programa göre milli takımımızla 

Yugoslav ve Bulgar takımları 15 ey
lül ça-rşamba günü vapurla saat 5 de 
Bandırmaya vasıl olacaklar ve Ban -
dırmadan trenle İzmfre gelecekler ve 

törenle karşılanacaklardır. Yunan mil 

li güreş takımı Pireden bir vapurla 

doğrudan !zmirc gelecektir. 16 eylül 

günU Balkan gençleri öğkye kadar İz. 

miri gezecekler, öğleden sonra istiraha 

H eı-este tüccaı laı ının 
toplantısı 

Ankara (Telefonla) - Kereste tile 

carları bugün iktisat vekili By Şakir Ke 

sebirin başkanlığında bir toplantı yap 

mışlardır. İtçimada vekaletin idari ve si 

yasi m~steşarları ile orman müdürleri 

bulunmuş, orman ve kereste işleri üze 

rinde görüşülmüştür. 

zırlanmıı ise de müstahkem mev
kilerden hiç top atılmamııtır. Tok 
yodan bildirildiğine göre, Şang· 
hay önünde (100,000) Çin askeri 

• tunmaktadoır. Japonlar Şang
hayda bulunan kuvvetlerini do
kuz bin kişiye çıkarmak için bah
riye askerleri ihraç etmektedir. 
Japonlar Y angse 'nehrinin mansa· 
hına bir tayyare gemisi getinnit
lerdir ki içinde (60) tayyare bu· 
lunmaktadır. 

Japonların Çinlilerden istedik 
leri şudur: Çinlilerin, Japonlar'\ 
Hanz - Jao tayyare istasyonu ha
disesinden dolayı tarziye vermesi, 
suçluların cezalandırılması, Ja
ponlara ayrıca tazminat verilme
si, Şanghay ve civarında olan Çin 
-"'bıta kuvvetlerinin geri çekilmc
sı. 

Çin hükUınetinin buradaki zabı
ta kuvvetlerini geri çekmesi çek 
şüpheli görülüyor. 

Çin mahafili şuna dikkat diyol"· 
lar ki Japon takviye kuvvetle-,.· 
gelmesi ile beraber Tokyo askeri 
mahafilinin uzlaşıcı olmaktan çok 
uzak olan beyanatı vukubulmuş
tur. Bununla beraber Şan.ghayda 
olan Japon askeri mahafiJi yeni 
gelen Japon askerlerinin Japon 
tebasının emniyetleri için alınmış 
bir tedbir olduğunu söylemekte· 
dir. 
Şanghay 12 (Husuai) - Japon 

gömenlerinin beyanatına göre Ma
reşal Çan - Kay - Şek harbin önü
ne geçilemiyeceği kanaatine va· 
rmca, Nankindeki Çin payitahtını 
Hankeou'ya nakledecektir. 
Şanghav, 12 ( A.A.) - Çin ma

kamab, Çin milislerinin çekilmesi 
hakkındaki Japon talebini bu da
kikaya kadar kabul etmemişler
dir. Japonya, bu talebini tekid i
çin bir ultimatom verecektir. 

Şanghay ile Nankin arasında 1 
demiryolu servisi bozulmuştur. Bir 
takım kıtaatın Şanghaya doğru yo 
la çıkmış olduğu haber verilmek 
tedir. Çinliler, Şanghay etrafında 
son derece hararetle siperler kaz
makta ve barikadlar, tel örgüler 
vücuda getirmektedirler. 

Bu neşriyat Moskova h ükfımcti 1 

nin düşünceleri.ne ne derec~krr.lc 
uygundur, bunu bilmeyoruz. Fa· 
kat Türkiye - Sovyet münase· 
betlerini bozmak iste~·en ıremle· 
ketler var tarzında!~i ne~t·iyatı:ı 
yanı basında ltalv"nın bo1azla•· 
mukavelesine iltihn!cı r.tiiz<'lçerele· 
rine temas edi\mı>sirıe ve ıt· ihA1

t 

için ftah'<1n11ı Türkivechn 1--ir h.· 

kım tavizler isteye-:e~inden h"his 
olunmasına hi\kar~ 1, l--n 11-:: ~t,. ;: ... ~. 

rinde biraz durmak lüzumunu hi .;· 
sediyoruz. 

Acaba Sovyet dostlarımızı bu 
türlü mülahazalara sevkeden bir 
endişe ıni vardır? Vars:ı bu f'ndi
şenin mahiyeti nedir? Daha doğ· 
rusu İtalyanın boğaz,ar mukave1.e
sine imza koymas~ Türk - Sovyet 
dostlu<?unu mu. voksa Ti;rkivenin 
İJtikl5.lini mi tehlikeye dii!l\irecc· 
ğinden endişe edil-:rektedir? 

Yakın komşumuz ve büyük dos· 
tumuz pek iyi bilir ki Türk - Söv 
yet dostluğu kunılduğu zaman bu 
günkü Türk vatanının hemen yarı 
sı ecnebi istilası altında bulunu· 
yordu; böyle iken Türkiye hiç b;r 
harici tehdit ve tehlikeyi düşµn
meksizin Sovvet dostluğunu muhl' 
faza etti; yin~ o müthiiş şartlar al
tında kendi milli istiklalinden en 
küçük bir feda 'carlık yapmamak ~ .. 
cin bütün bir hueumet dünyasın~ 
kar!n inücade\e etmekten çekin· 

lmedi. Lozan sulbünden sonra d~ 
Türkiyenin yeni dostluklar ka
zanmak için eski dostlukların dan 
bir fedakarlık yapmamak ve ken· 
di istiklali için bütiin varlı~ını i· 
cap ederse orlava a•-"lc yolunda· 
ki esaııh ~;,,asetin:n f;;1; t"!c-.rübele
ri vardır. Bu takdirde Türkiye ile 
İtalya ar~smda kar~rhklı emniyet 
ve itimada miistenid ivi rrı;;,...:lst:· 

hat tef"~si1s etmt"o;İl• d ... 1'0 r ha '"'"i 
b: .. "'rdi~t"'~ T':':\h ... 1 "1~b;l1r mi? 

Daima dünya ıı:ulhüne hizme! 
etmeV,i bir 1nı\r.,hk V-"zifesi bilen 
Tü,·kiyenin h 0 .. h-:-..nqİ bir z~mandrl 
ve her hanQ;i bir i~te bı,h•Jlma'J 
beynelmilel r.m11 iv et icin lc~.fi bir 
teJ'l";nat sayılmaGa ddil elamaz· 
mı? 

Maamafih, sivil ahali, tehlikeli 
olması muhtemel mmtakalarde.n 
kaçmakta büyük bir istical göster· ASIM US 
mektedir. Bir tashih - Dünkü sayımızd,l. 

İngiliz konso!osh:ınesi erkanı, başnıakale sütununda neıredilmiş 
İngiliz tebasma tf:hlikeli mıntaka· olan İzvestiya gazetesine aid ter
lardan uzakla~mağı tavsiye etmiş· cümenin altına tertip heyetinin 
}erdir. Di~er konsolo:;ların da bu bir hatası eseri olarak başmuha,.· 
yolda tedbirler atacakları ta~min ririmiz Asum Us'un imzası ilave 
olunuyor. edilmi,tir. Keyfiyeti izah edereJ< 

sayın okuyucularımızdan özür di-
Şanghay, 12 (A.A.) - Japon- }eriz. 

lar hariç olmak üzere diğer bütün --------------
yabancı askeri kuvvetler kuman· 
danları, muhtelit bir müdafaa ko
mitesi teşkil etmi§ler ve lüzumu 
takdirinde tek bir cephe vücuda 
getirmeyi kararla~tırmışlardır. 

Sovyet 
Rusya da 

Vst yani birincide 

tahsil görmüştür. Ve bunlar arasında 
hususi hazırlık talimleri görenler de 
çoktur. Keza bunlcrdan b' rçoğu daha 
şimdiden pilot olarak orduya girmek
tedir. Bu kuvvetten barış davası için 
muvaffakiyetıi bir surette istifade ede
ceğiz:. Bütün ileri be~eriyet b'liyor ki, 
sosyalizm memleketi barışı samimi 
olarak arzu etmektedir. Bununla bc
racer, barış ancak Sovyet devletinin 
müdafaası takviye edilmek suretiyle 
muhafaza edilebilir.' 1 

Bir delinin 
' cinayeti 

\ 

/(aı ısını,< hızını, lla
gınbabasını, baldızı111 
ve bir şo/öı ü öldürdü 

Londra 12 (A. A.) - Glaslrovda altı 1 

kişinni ölümüne sebeb olan d~lilik vakeı. 

sı olmuştur. Bir Mısırlı talebe rüvclverle 
kayın babası ile kayın babasınrn 14 ya 

şındaki kızını ve 16 aylık olan kendi kı 
zım ve bunların imd2.dına yetişmek ıste 
yen bir taksi şoförüno~ öldürmüştür. Ke 
za yaralanan kansının vaziyeti çok va 
h'.mdiı .Cinayetin bir aile kavgası netice 

si olduğu bildiriliyor. Cinayet şehrin 

güzel bir mahallesinde bulunan bir evde 
cereyan etmiş ve talebe eve ~ksi ile Gel 

• • I 
mıştır. ·j 

~~~~------------__.;::;;-/ 

Cskudar 
yangını 

1 
( 4 üncü sayfadan d.~ı~~~ 

kaç kağıt parçasının ate~i b\!Y J it 
bulunmasına muhakkak nazarı ile/ 
maktadır. d ~ 

'ı> e 
Maamafih her iki ihtimal üz~rı fi,•~ 

kati bir karar verilmiş değiJ.dır. ı ~ 
!inde icabeden tahkikata ve tetkikat 

vam edilmektedir .. ,, 
Diğer taraftan şehrimizde bulunaıı 
ye vekilimiz Bay Şükrü Saracoğlıl 1 
küdar yangını ile alakadar oltnU~· f 
öğloden sonra Üsk~.dara gelerek Y

811rl' 
sahasında tetki1<at yapmış alaka~~~ ~~ 
d;ın iıahat almr<; tır. Şükrü Sarac0tı l tr, 

!stıınbul m"Mdciumumisi Bay ~'. ı;ı _'~e 
vnat. hnl~uk ışleri umum ıv:idiirLI f' ~l 
Ş . · ı 1 · h ·· d'" u·· :saY •na~ı ;:a emı ma sus mu ur. ;:st' 
k · r J\ ks:ı .,adliye vekaleti siyası Jtl~ i ı kl ç 
rr Bay Selahattin, tcftis heyeti re•;~( t~hb 
Sezaiı adliye müfettişi Bay Arif rtU~' dUrı· 
etmİ!ilerdir. Hevet saat 16 <la tJsk 1~ı llıck 

J • .l)" b" .. .. d tııh~ "e m·ş. au •ye ınasının onun e ··ddl tııa1ı 

la m-::rgul bulunan Üsküdar 11111 ~ 
umumisi Şay Tahsin Ertem, Jaııcl~ ~ 
ı~um:\ndanı Abdullah. rn1ddeiııfl111ııı ki~ Is 
:winlcri ida:-e sefleri tarafından ~ 

lt1ımrs. hapisa~ede hususi bir odada ~ 
saat kadar devam eden bir toplart~if 
pdmr~, yangın hadisesi etrafında a 
vekiline izahat verilmiştir. ~ 

Toplantıda; bundan başka yan'
11 ~ 'Sık 

nanm daima böyle bir tehlikeye .111'~ 
bulunduğu yeni ve dah büyük bıC (J t\\Ud 
ya mutlak surette göçetmek tazı"' g t 
ği görüşülmüş, Üsküdar civarınd'• 
yük bir binanın adliye binası otaralc ;( 
masına karar verilmiştir. Bunu11 .r)~ 

1 ~emc;ioaşa konağı ilk akla gelen bl •. ~~ 
·ııP 

dan biri olmuşur. Maamafih bu bı ~ t~n 
da ahşap bulunduğu cihettle ba§lc' il" 
bina bı:lunduğu tak.dirde oraya rıa~.; 
lecektir. _./~ j 

Toplantı-dan sonra adliye vekili e 
la hapishaneyi gezmek istemiş. bC 
rindeki heyet ite birlikte hapisbıl11• f 
yeni yapılan hamamı, ve atel~ 
zilmiştir. '(. 

Vekil, gerek hamamı gerekse, J1 

ye kadar mahzenlerde iplik dokılfı 
mahkumları oradan kurtaracak atel 
ri beğenmiştir. Adliye vekili bir rP 

• 11lt 
mahkumlann çalı§tiklarr mahz:e r-
yanına vaklaşnuş. pencereden ma~ıc llıırı 
ların hatırmı sormuştur. Ve kend1 

•• 

d • • ı ld • • • -ıııı~ QI[!) en ıyı cevap ar a ıgı ıçın me... ı 

muştur. t t·• 

Hapishane gezildikte nsonra ya!\tı1 l\'" ao'' ··ı.ı sahasına gelinmi", bina etrafınd 3 .i 
:ı ·ı•" 

larak burada vekile alakadarlar ı ~<' 
t .. ~ vermişlerdir. Vekil, ayrılmadan 19 

. t ,j •,;ı 
Jandarma kumandam Abdullahftl . r <14j 

·~ı 
sıkmış, yangın esnasında gösterdi. el~ lı 
y•:ik alaka ve temin ettiği mükef11ıt' ~ ~a 
zibattan dolayı teşekkür ederek tt t' 
etmiştir. Vekil bundan sonra jtfai)'e 3~ tal. 
mandanınr sormu~, kendisi orada 01: ~ı atı 
ğından bir itfaiye neferi çağırtara t~ 
mandana selam söylemi~. itfaiye ~rııı 
}atının ?;Öster<liği gayret ve ted'1' ~ 
tan memnun 01.cluğunu ilave et~İ~·ıflrr 
mandanına sözlerini nakletmesiı11 /.. 

miştir. cotıı 
Adliye vekili Bay Şükrü sara ·r~ 

Üsküdardan ayrılırken bir ı:rıuba1"11 s~1 

ze de hadise etrafında kısaca ş~ I 
lemiştir: Jc ııl 

"- Yangının mesulü yapıatac' bİ~ 
kikat neticesinde anlaşılacaktır. 13~ı.i ~ı.ı 
nrn ah~ap olmast da yangının ~ı pif ~ ~ı 
büyiimesine amil olmuştur. ~e111 ~ı ~d 
naya geçilmesi kararlaştırıhnı§tır· ,.~ıı1 lt, 

nun için mı:inasip bir bina aranıııc i' ııı 
Hadisede gerek itfaiyenin egrel<''.j~1 bi; 
darına teşkilatının gayretleri dolll) 

kendilerine teşekk>:ir ettim.,. di'j ~ 
Yangın hakkında zabıtanın "er/, 

por şu.dur: 1cuD' 
Evvelki gece saat 2,30 da tJ\i 

adliye binasının sulh hukuk k.ale~~lt ı,r 
yangın çıkarak mahkemei asııye 8ıeıı'1 
ve salonu, müddeiumumilik ve le jıi 
ilamat kalemi, müddeiumumi rnu3

_q ,i 
odası, sulh hukuk ve ceza kaieJ11l,1 l 
ları, tebligat .dairesi, tıbbi adli oÔ~:i'~' 

·· ··tw"' f nuş, yangın saat altı.da södurtı 0&' 
Adliye hukuk dairesi, emanet le dl" 

ve kalemi, icra hakimliği, istinta tıi ~ı 
lod yanmanuşb•. Yangmm - sel>' / 
nuz anlaşılamamıştır. ~~ 

Eski b~r Bulgar me"" ,J 

hapsedildi bıı".J 
Sofya 12 (A. A.) - Eski~ rtc 

d . ..nist " a.n muharrır Bakaloff komu dil' 
gandası yapmak suçu ile ithal1l e 
hapse konulmugtur. 



TUrk Maarif Cemiyeti ____ .._ 
idaresinde 

0ı1a6llrsa Kız Lisesi 
lUn ve lise k 1 e ba.ıııanacaktı:sı~. ar~~a .. 20/ ~~tos/937 den itibaren talebe kabu· 
~ lklcktep .d · <:Tundu~ ucretı 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah 
lSesı direktörl~ . .:ı:csınd~n ıstenebilir. bilir. Her husus için Bursada Kız 

ugune muracaat edilmesi. ( 4997) 

dJ ha •• Senelik 
~~ ın muhamm k" il ter ektebj 

93 
en ırası 150 liroi olan Hasekide Haseki caddesinde :Bayraın 

!~ lıt ck~Çık artır 8 - 939 - 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya vcritnıek ii-
-" ' lı ı ınaya ko ı ·ı· 11' • ;l o anlar 

1 
. mı muştur. Şartnamesi Levazım M üdürlüiündc ıörülebı ır. 

'I' 1 tıtnıa gün·~ lıra 23 kuruşluk ilk t:: minat mektup veya makbuzu ile 27 • 8 

,ıel ki :Seher u saat 14 de Daimi Encii mende bulunmal~:lırlar. (İ.) ( 5204) 

i~· f Çob metre mu bb · · t~b ançavu . ra ama 3 lıra ~ıymet konulan Aksaray yanaın yerınde es-
ar ş Yenı M ·h • • . ~ dıirıu ~tıa sat1lınak .. esı paşa mahall~ sinde 43 üncü adada yüssüz 86 metre m~ 

llıt'- Ctındc ı>ö ··ı . ~zere açık artırmaya konulmuktur. Şartnamesi levazım mu· 
~ı ıı;tııb· '" ru ebıJı İ ki' d~ llıt\ 1Yle her b• r. ste ıler 19 lira 35 kuruşluk ilk teminat makbuz vey~ 
~ 'dırlar. (B )a ~r 27 • 8 • 937 cuma gi.inü saat 14 de Daimi Encümende bulun· 

~~ ~5205) 

"'* lstan b -ul Sıhhi Müesseseler arttırma ve 
eksiltme Komisyonundan: 

liat1d 
'~ık ek . arpaşa N Sıltlllc umune hastahanesinin ı 3 kalem Rontken film ve malzemesi 

ııı·· 1 - ~k ~e konıılmu~tur. 
lıdUrı .. ~ sıltrne 20 8 9 llgU b' - - 3 7 cuma gu nü saat 15 de sıhhat ve içtimai ıuaveııct 

2 - ~u~:asındaki. komisyonda yapılacaktır. 
3 - }.t tnmen fıyat: 2000 liradır. 
4 - ı llvakkat garanti 150 liradır. 
S stcklilcr ş t · h ·· h. - 1at k . ar nameyı er gun komisyonda görebilirler. 

•oqı4 b c hlcr · 'd · k d tu tlgeı carı seneye aı tıcar~t odası vesikasiyte 2490 !!ayılı anun ' 
rı .,. er ve b · · ·1 b •r e saatte ~ ışe yeter muvakkat garanti makbuz veya mektubı ı e e. ı 
~ komısyona gelmeleri. (-t'25) 

~~~~~~--------======= 

7 - KURUN 13 ACU~TOS 1937 

Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkoılu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

No. 
52 
70 

100 
107 
120 
IA.4 

256 
279 
304 
520 
717 
833 
838 
JOfi~ 

117 
137 
tB 
J 7 .li 

224 
?ı;~ 

277 
?"1"1 

~'\1 

.<:.'>? 

.li.t? 

5" ı; 
f\?,I! 

7'.l1 

7"n 
7n~ 

~ı:ll) 

20?7 
47 

2Mt; 

,n~ 

.~41: 

4?n 
371'1 
Ali? 

Afil'\ 

('\~ 

ı;A..ıı 

ı; ı; 1 

591 
6fil'\ 
72~ 

74? 
ırno 

8Q7 

31JA. 
17° 
3.'i3 
302 
401l 
471 
5A ~ 
SQi' 

61" 
642 
659 
6Q.~ 

730 
7f'i" 
8.'i' 
900 

:mo~ 

4n11' 
fi\ 
7!1 
81 ,., ~ 

Lira 
30 

200 
100 
500 
30 

lM 
30 

500 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
:;o 
30 
30 
30 

.'iOO 
:10 
3() 

1 lHl 

?n" 
50 
30 
3tl 
ınn 

31'1 
~n 
ı; 1) 

50 
30 
:rn 
~n 

,ı;n 

30 
?Ol\ 
5nn 

.c;I) 

30 
3!) 

M 
51'\'l 

30 
1 l'ln 

_c;ı 

r:() 

ı nrı 

50 
~o 

'.'iÖ 
50 
5ıl 

30 
3'l 
so 
~() 

30 
30 
30 

No. 
991 

5012 
946 

49 
185 
226 
4 ') 
453 
473 
483 
512 
516 

5551 
612 
723 
697 
8J4 
85;) 
&57 
858 
871 

6174 
235 
258 
375 

6545 
779 

7735 
757 
i76 
7S9 
ö24 
SGS 
S95 

8079 
186 
189 
202 

8224 
300 
403 
4~2 
473 
497 
5:52 
sso 
912 

9001 
ı:~s 
H:.l 
157 -

Lira 
30 
50 
30 

No. Liral No. Liral No. Lira No. Lira l No. Lİ"fl 
503 100 15914 30 641 50 714 50 1 199 500 
512 200 16012 50 718 100 814 50 I 408 50 
716 30 84 50 742 30 841 30 414 50 
579 30 186 30 801 500 916 50 453 50 
759 100 200 30 859 30 916 50 - 381 600 
774 50 221 30 915 30 990 50 5 5b 
786 30 251 30 22058 30 27040 200 688 50 
821 30 262 50 87 200 41 50 709 500 

200 
30 

500 
500 

891 30 511 30 170 30 101 ~000 72, 30 
:w 12034 50 525 so 338 100 203 50 879 100 
jO 56 50 658 50 23010 50 27235· 50 904 500 

:m 
500 
500 

30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
30 

500 
50 
30 

200 
30 
30 

ı2015 50 111 ~o 32 500 236 50 33133 200 
80 50 977 50 41 50 274 50 157 50 

181 30 837 500 59 50 332 50 226 50 
253 50 17055 50 i88 50 341 30 33238 30 
271 50 233 30 985 200 370 30 250 30 
424 30 17255 jO So7 20 550 30 353 50 
449 50 443 :::o 7016 500 604 50 372 30 
480 30 572 ;;o 125 50 755 ao 533 50 
510 50 506 50 229 30 986 30 603 50 
520 200 5li7 50 331 500 28032 30 805 50 
521 500 627 50 477 100 38 100 832 100 
636 50 630 200 516 50 62 50 34023 50 
652 50 702 30 54il 200 146 100 182 30 
679 50 757 30 697 50 313 30 346 50 

12704 30 85::1 30 110 30 28341 30 480 500 
771 30 902 50 178 200 384 30 475 30 
771 30 18056 50 193 50 400 30 34585 50 
792 500 96 30 211 100 532 50 610 50 
800 30 375 50 371 30 552 30 612 50 
809 3000 18410 100 405 30 587 50 666 100 

30 
100 

829 500 436 30 495 30 674 50 947 200 
30 915 30 473 30 503 50 711 200 35010 30 
50 993 50 483 30 506 20 727 500 197 30 

100 13106 100 487 50 680 30 750 500 290 500 
50 131 30 557 50 731 30 763 30 293 50 
50 140 50 637 30 763 30 775 50 317 50 
30 147 30 679 3000 23778 30 948 30 171 30 
50 182 30 783 50 807 100 29122 30 383 500 
50 13217 30 841 30 845 50 428 50 515 200 

30 
50 
30 
50 
50 
30 

242 30 932 50 883 50 249 30 35510 100 
~41 00 940 100 926 500 29268 30 593 50 
397 50 19171 30 984 50 367 30 706 50 
497 30 189 200 24073 30 671 500 Of. SSL 
613 200 154 50 367 30 858 30 784 30 
631 50 251 30 200 500 30028 30 820 30 
653 ~o 302 00 205 30 114 500 836 30 
683 30 35:> 30 397 500 138 30 36065 500 
82:J 50 364 100 452 50 141 12000 80 50 

30 
50 

200 
30 

823 50 :)84 30 463 200 194 100 124 30 
~o -ss1 50 528 :;o 23610 50 205 30 ı1s so 

9259 50 
9:;1 30 55 50 638 30 206 30 217 50 

v 216 50 564 ? 50 
351 50 14129 30 591 30 ~~ 30 

268 30 573 30 

!~g gg ~~~ gg ~~! 1~~ 779 
10

ggg 306 v3~00 642 500 

501 500 369 50 i48 30 857 50 
3°!~~ 30 

8~22 500
80 

651 :lO 401 50 851 30 833 30 509 30 876 30 
688 1000 177 50 1 878 30 939 30 584 100 965 50 
861 ~O 7UJ :>() 928 50 25131 500 595 100 997 50 
905 30 531 500 201US 100 132 50 
9C9 100 683 50 137 500 153 50 ~ gg 

370~~ ~ 
939 30 501 30 20209 50 201 30 764 50 149 50 

10019 30 rno :;o 252 100 268 30 818 100 145 50 • 
67 :10 sı:J :ıo 213 30 211 30 

846 50 715 500 ı 
159 30 i76 50 273 30 25311 500 950 50 832 30 

5no 
30 

100 
50 164 30 932 30 409 100 324 30 990 30 915 50 
~o ıo219 30 H.i025 r;o 424 30 3:;3 500 008 so 9 s 3o 
~"O 252 ~O 163 30 465 50 355 50 996 30 38042 • 30 

!)() 286 50 15198 100 519 100 429 50 31017 500 192 50 
!'iO 372 50 222 50 581 GO 579 30 104 50 277 30 
:m 499 50 4 300 :~o ~1 50 637 30 181 500 334 r . 30 

1"0 449 50 ::2:> 500 655 50 661 50 360 50 417 100 
!)O 552 50 393 50 760 öO 988 30 438 500 679 ~ 

16.5 
2M 

2oo 

7
s
0
s
8
5 30 410 30 773 lOO 26180 50 473 100 778 

M 30 424 30 801 30 258 50 535 30 674 

A 
:ı:-ıi .r:;n 863 :30 496 ıoo 829 30 328 200 536 noo 39109 

ı.ı. Si""'• .. nkara Valiliğ:nden: ~~i ~~ .;.:12 6~ ~;~ ~~ 21Ü~ ~ r.s :; f,~ ~ 2l0 u~: "'"••k koyünde yeni yapdaeak 100 göçmen evi için kapah zari uıuliyle y•- 4r,; '"' 11045 50 546 200 28 50 2641'• lOtl 796 30 ~~~ 

30 
30 
50 
30 

500 
200 
50 

200 

Ve~aletinden : Nafia 

~Ulıur et••• 4 Ağusto• 937 tarihine muallik iken tayin edilen uat 15 de ta· ~-~~ lM 78 100 666 :ıo 21146 30 423 200 841 50 39482 
tai .,.;e_m•ş olduğundan artt.,ma ve eksiltme ve ihale kanununun 40 '"" <R•~ "" 

199 ~ 749 50 337 200 439 30 32001 50 500 lı,>u ~'ti! b •hmce bir a Y müddetle pazar hkla aç•k 'ksiltmeye ;azedilmittir. P1 ~ 5~ 11~~ 30 ~:;;: • ;; 1 !~i ;;g :~ ;ıg 1~f il;J ~ 200 '>ı, ltur. ~~-delı 632 lira 77 kuruştur. Muvakkat teminat para" 4413 lir• 77 Pi< on 399 500 sı;o 30 559 30 543 50 132131 100 701 ;;g -dı c lg3' akadarların 5 Eyliıl 937 tarihinde tekliflerini Ticaret Odası vesikası. •••••••••••iilııimiilll•liiiıılllii••llliiiıllliiİll•llİIYllİmm•mmı.ml.•.il~I 
•· tt •cnesi .. hh" "k "k . -"'l· Stn .. mutea ıtı vesı asını ve teminat m~ktubu ve ... ·a makbuıunı.: ----

11lı &Und .h ; . ııı,1' tdUp e nı ayet saat 15.30 akachr Ankara Vilayeti Evrak kalemıne s E z E N 
h~İtJ ttıı,ltn mukabilinde bir numara pus- hıst almaları lazımdır. İstenilen idari. fei1 

tr ' ve k "f d .. re · ( s ı 
94

) eşı " plinlan A nkm ve lstan bul hkôn M üdürlüklt<in e go ı - Ek•: itmeye konulan iş: Aydın Viliyetl Nazilli kazası c; ... rında Hor: 
~2710) • T ..iRZiHANESi sunlu sulama kanalı hafriyat ve sınai imalitı. 

- Sahibi: lhsan Yavuz Sezen Keşif bedeli: (127,841) lira ( 69) kuruştur. 1\. - . I 2 - Eluıiltme: 18 /ağustos / 1937 tar:b;ne rastlayan çarşamba günü sa 
Cl)se • J k"' o• k " d ş 1 k giyinen 9 r İn cıt 15 de Nafia Veki.leti Sular Umum Mildilrlüğü Su eksiltme komisyonu oct.t-

lttı ·~">"aeri .• rı s an ı re tör ' üğun ell: .. ter z ı sidir smda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
, Qe . vılayef · B.. ğlaı koy. t tn · ' \>le.· Pınarb ının un yan kazaiı nın gigi karaca veren ve sarı o · 3 - stekliler • Eksiltme şar ame.sı, .afukavcle projesi, Bayındırlık iş-
i: "tı" a"'t ·· nıen 11 · ~C·· ırı rn s ve tdcvelli kazalarının muhteff köylerinde yapıta :ak goç Erı caz•p nı:ıoe er, mevaımlik metllı !eri genel şartnamesi, fenn1 ıartname n: projeyi 16) lira (40) kuruş bedel 

"ıı cvcut · ·ı köy ~lı, ' in
1
, §a<tname ve muhammen bedelde değiıiklik olmamak 11''" ~ . .., ş<k kumaşlar. mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden verilirler. u~ ı:tı, ıırnrn ih 1 · h · teklılerın .. Ek ·ıt · b·ı k ·,..· t kl' l "Ilı ı"\ln ıa f a esı sı hat vekaleti.ı cc tensip edilmi• olduğundan ıs ı I t b I y . Pmıtaha '·- "ft .. - ar meye gıre ı me ı'.lın ıs c ı erin (7642) lira (9) kuruşluk 

()il r ında ·ı · 'S •• acaatlaı·ı ~ a11 M enı ' ne ıwTf'toSlflı..-r • • (50) b" r 1 k N f •ur. vı ayet kurağında mü «tekkil ici<On komioyonun• .,ur temınat vermesı ve ın ıra ı a ıa su iılerini taahhüd edip muvaffnkl-
' .. (5170) ye~le biti_rdi~"ne ve_ bu kabil işlerin~. b:ışa~m~kta fenni kabiliyeti olduğuna 
"{J~ ~ daır Nafıa \ ekiletınden alınmış muteahhıdlık vesikası ibraz etmesi istekli-

--. --ı::::::ım:n::::ı:1111111a111uuıaaıw111nn11 1 · t kl'f kt 1 ·k· · d ~L 'f Dl• dolıtoru g erın e 1 me up .~r~m .. ~.~ncı mad ede yazılı saatten bir saat cvvcHne kn· 
Uda d : Jı H dar Sular Umum Mudurlugune makbu.: mukabilinde vermeleri lazımdır. l'os-

k}'i u,kucı r M ntukssı Tahsil MUdUrlflatUn e~ . ,1· /\ et·atı Pakşı 

1
. tada olan gecikme1çr kabul edilmez. <210

0 
<4641>' 

~ 'tıı ar şube . d vereıesınır • .. b 'tı ~Ilı.ta ııne 931 s•nesi veraset vergisinden borçlu An on ,,. Hastalarını hergun sa ah 10 dan 
lt,,,•d. kl! "'"!olduklar, U.kiida< Hay rettin Çavuı nıahall•ainin ç,vu•d•re ... 1. akşam 19 za kala< Koraköy Tünel Beykoz s ll ı h Hu k u k H ilk 1 m il ğ 1 n den : :• ıı.iı~•. l~a~O· •ayılı Botaanın 120-:lOhioscsi ve<gi borcun.ı.nd•l~Y' ~~ır·:.~; !Ü meydan• Mahmudiye caddtsi No. Paıabahçeıind< incir köyündo Saliy e çeşm"i kaqmnda 57 No. lu ovde ot•ı. 
' •ltü~ eı cvveliyesi 16-8 -937 tarihine müsadif pazarteıı &U~J . li ıı~ dt kabul eder. fi ran tfakate: 
~ "ırı r kazas k , _ . _ rni jhaJeleıde talıJ. U 8alı ve cuma günleri saat 14 dtn ı . tı..~ • 3-tlzdc 

7 

· ayma.::amhgrnda ıcrı kılınacagrndan yev . ·· . ff u Paıabıhçe ıskele caddesinde 18 No. da otııran Kemalin vasi tayin:ne kara. 
~ ,5 pe k ı · · · · it ·· td re bey~ tıne mura 18 ze kadar parasızdır. 

( 4

., Y a çe crı ıle bırlık te uıkudar kuaaı 1 : • verildiği ve bu kararın kabili itiraz olduğu ilan olunur. ( 5176) 
· .. ~o) anr.::ms111111::m::==m::.::11 ... ımam:n 

30 



iş B3nkası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar k••lde tarlhlerı : Eyıoı, Birinci Te9rln va Birinci Kanun , 
aylarının ilk günıerı. 

Kayseri Vilayeti Daimi Encümen 
Başkanlığından: 

Yüksek z :raat Enstitüsü 
Rektörlüjiindenı 

Viliyet merkezinde . • • • • • daJCi arsada yaptırılacak (995577) liu Bu yıl Ankara YUk11ek Ziraat Ellıititll.stlnlln mut. Baytai' faktllteelilt 
( 42) kuruı keıif bedelli memleket baau hanesi inpatı kap.ılı zarf uauli ile eksilt. 1 kız , .e erkek ve Orman FakUltealne yalnız erkek parutz yatJb, ~ı yatı. 
meye çıbnlnuıtır. h ve yatısız ~l~be alınacaktır. EDltitUye yazılabilmek için qajtclPı prUara 

Bu inpata ait evrak ıunlardır: uymak gereklıdir. 

Mukavele projesi, eksiltme ıartname ıi, husuıi ıartnamc, metraj defteri, ke. ı _ Türk tabiiyetinde bWunmak ve 1'11e mezuniyet imtihanını vererek 
tif hülisası, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat planları, ön ve arka ve yan ve bakaloryasını yapmıı veya lise olgunluk diplomumı almış bulunmak lbmıdır. 
polikilnik cepheleri ve ıakuli makua ve bayındırlık iıleri genel ıartnameai ve to- (Bakaloryasını yapmaınıı veya olgunluk diploamsını almamıı olanlar Enlti· 
ıe ve kargir in9aata ait fenni prtname. tüye alınmaz). 

Eksiltme 23 • 8 • 93 7 tarihine mü6J dif pazartesi günü saat ı 5 de vilayet dıı. 
mi encümeni odasınd• yapılacaktır. 

İstekliler bu ite ait evrakı her gün daimi encümen odasında görebilirler. Ek. 
ıiltmeye .:ıtirak etmek iateyen1erin 6228 liralık muvakkat teminat belıcai, ili'l. 
dan sonra alınmı§ Ticaret Odaaı veıitc.ı 11, Nafia Vekiletinder. alınrruı müteah. 
bitlik vesikası, vilayet nafia müdürlüğü-ı den alınmıı ehliyetname, inıaatrn b.ıılaıı. 
gıcından aonuna kadar diplomalı bir mil hendiı veya bir mimar istihdam edeceği. 
ne dair noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri prtbr. 

Ekıiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih 
.cSilmit vesikalannda verilmesi limndır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olanlai 
orada okudukları IÖmeatirlerden muvaffak olmuılaraa, ikisi kabul edilerek 
Baytar, Ziraat ve orman Fakültesinin llçUncU sömestirlerine alınırlar. Ancak 
Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci ıömesttrlerbıde 
okunan Anatomi devreaine de aynca devam etmeleri ve Ziraat faklllteıine 
girenlerin Ziraat stajmı yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yqı 17 den aşağı ve, 25 den yukarı ol
maz. Niharl talebe ylllaıek yq kaydma bağlı değildir. 

• - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum göıterdifi beden kabili
yeti ve sağlamlıkları hakkında tam teeekkUllü bir hasta evi kurulunun raporu 
liLzımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü aakerl bicmete kabiliyetli olduğu 
aynca tasrih edilecektir. 

tsıekliler kapalı zarftannı yukarıda yazılı aaatten bir ıa&t evveline kaıia• 
makbuz mukabilinde encümen baıkanlığt na vermelidirler. Zarfların yukarıda y.a. 
zılt saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli teahhlitlü mektup ıeklinde gönderi'
meıj caizdir. Postada olacak ıecikıneler kabul edilmez. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yr.niden ıathk ve l&ğlanılık ı 

-----...,.......---------------------- muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
göatermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 1 

Birinci llDll Ope 
t>r. CAFER T A. 

Umumi cerrahi w siJılr, 
cerrahiat mtlteh•,,.. 

Paria Tıp Fakülteli S. 
Erkek kadın amellya.tlarl. 
e11tetlk - -Yb. meme, ıiaflll 
MllUklWdan,, Nhlafye ft 

mntehaıiaw 

Muayene: Sabahlan M l "I 
8 den 10 a kadar ... 

öfledeıı 10Jır& ncretlldW 
Seyoflu, Parmakkapı. aamell 

No. 1 Telefon: "°88 

Beyoilu Birinci Sulh HUJd 
lifinden: 

Yordanın Kiryüo ve V..0 1ı 
otlu aleyhine açtılt davanm CiP' 
mumda: Müddeialeybl~rd~ 
Mabutoilu enelce Kanwcu-9~ 
le çepneai ayazma kapıamda 1 
numaralı diikJı::&nda mukim ı.-. 
ikametı'br llM!çhul oldutuJıdaO 
cün müddetle ilinen teölipt 
karar verilmıı olmakla ma1ıked" 
olan ı ı - 9 - 937 aaat ıo ela 
kemeye celmeklifiniz veyahut L'tıı 
mümeuil ve\!i göndermenis ~ 
kamına Jı::aim olmak üzere iJlıl 

(V. p, 

tLAN 
Cemile: Kadıköy Birinci 

lremealni niltmile (25) lira 
lanunalqha Feneryolunda 
caddalnde 2 numaralı 
eden Fatma Seniheye cBnde 
emri zahnna nılibqir 
len metnJbata nazaran 
meçhul olduğu anlafllmakla H 
1i mahkemeleri kanununun ı 
~ cmuc.ibince uanea • 
rpma karar verildilinden 
itiDaren bir ay zarfında Kadı 
icrnmm 936 / ı 298 numaralı 
müracaatla b:r itirurnız olduJ' 
tirde bildirilmc.i ve akıi taktftlı' 
veçlu1e haciz yolu ile ~bd 
meel icra edilecefinden ifbu 
icra emri teb?ifi makamına klid' n 
üze.re iltn olunur. (V. P. t67 

ZAYi 

Z 1 d k V l • ı • "' • d 6 - Ziraat FakUl~e girecek talebe Arikara'da Onun çiftliğµı'de 10 
ODg U 3 3 1 lgıD en : ay staj görmeğe mecb\ırdurlar. Bu staj müddetinee talebeye 30 lira ayllk ve-!~~~~~~~~~~~ 

rilir. Yatacak Çiftlik'te parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmeai 
Zonguldak - Devrek yolunun 6 + 516 - ~1 + 025 kilometreleri araam- de EnatltUce l&ğlandijı takdirde kendilerine bu 30 Ura verilmez.) 

da yapılacak yirmi iki bin altı yüz yetmiş Uç lira doksan altı kuruş keşif be-
delli f08e esaslı tamiratı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon~lmuştur. Ek- 1 - Parasız yatı talebesinden ıtaj veya okuma ~evresi içinde her ne ae
siltmesi 18 ağustos 1937 çarşamba günü saat 00 bette Zonguldakta vilayet beple olursa olsun kendiliğinden atajmı veya tahıilinı_ bırakanlardan veya ce-

d j t Ü · d ı1 kt I zacn çıkarılanl:ırdan hllkfunetçe yapılan masraflan ôdıyecekleri hakkinda ved-a m ene menın e yap aca ır. . . . b" k f ı tn 
lecek nümuneye göre noterlıkten taıtıklı ır e a e ame aluiır. 

Eksiltme p.rtnamesi ve buna mütefeni diğer evrak yüz on dört kuruş 
muk:ıbilinde Zonguldak Nafia müdürlüğünden alınacaktır. 8 - Enstitüye girmek iıteyenler yukarıda YUllı rapordan baıka nufuı 

Muvakkat teminat bin yediyüz lira elli bet kUJ"U§tur. Eksiltmeye girmek i• kağıdını, aşı kağıdını, polbı veya uraylardan .a'acaklan ör.gld_lm. ~rta ve ille- ----------~ 
tevenlerin reamt gazetenin 3297 sayılı nushasında çıkan talimatnameye tev- terde görmilf olduklan ıllel dersler hak kmdakı chliyetnımelen iliıtiriler;elr el K UR UN 
.1 . . . . • . . . yazılariyle yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fot*afiyle blfltlrte ı .. --

fıkan. Nafıa veklletınden alınmıe mUteahhıdlık ehlıyet vesıkuıyle tıcaret doğruza Ankara'da Yllksek Ziraat EDltituaU Rektörlütune ~lar. Talip ABO'N• TABlrd . .iJ 
CJdasmdan 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte ler dfükçeler"nde hangi fakillteye kayıt olunmak Jltediklerinl bildirmelidirler. ....-=. 

teklif mektuplarını yukanda yazılı gün de ihale saatinden bir saat evveline ka- Aksi takdirde cµıekçeler hakkmda bir muamele yapılmu. j lleadRel ~ 
dar vilayet daimt encümeni reisliğine vermeleri Uln olunur. • ( 4957) 

1 
ICblde ff!ı 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pu!lanmış o an ve 8 inci maddede yazılı AJbll 911 ıJI j! 

J andarma Genel Komutanlığı Ankara 
~a ' ınalma Komisyonundan ı 

ki.ğıtlann n:şik olmadığı dilekçeler gelmemlı sayılır. Ve bunlar hakkında a •7'* Hl tlJI 
hiçbir muamele yapılmaz. ı A1'bll '71 ~ 

TiM .. • ..... ;~ 
10 - Birinci ve aekizinci maddede yuılı vesikalarla vaktinde bafvuran- ~r.. 

tar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 'hrUellndea llalkaıı tıtrtttt ıçbl 
INrUI dtlfWOr- Posta blrUllJI' 

1 - Bir (çifti) 26) kuruş kıymetlenen 112516 çift tire çorap kapalı zarf Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve bqvunna tarihlerine göre aıe- ,_......,...,.._it .,..-
usulünc!en pazarlığa tahvilen 19 / 8 / 937 perş~mbe günU saat onda satın alma· çilirler. Kadro dolmadtğJ takdirde orta dereceliler ve bapurma aıruıva ıöre i -medlllr. 
caktır. alınabilirler. Aynı eerait altmda li11eden fen kımnmdan çık•'• _. olu-

2 - Buna ait ıartname 146 kuruş karştlıfında komisyondan her vakit nur. 
r. lınab ;111'. 11 - r'..evap fıteyenl~T aynca pul g&ıclemielfdfrter. 

3 - Pazarlığına karıtmak istiyenl::r:n (~19i) lira <6) kuru~luk teminat 
mektubu , .. yahut banka mektubu ile belli giln ve saatinde komisyona ba; 
vurmaları. (2451) ('843) 

12 - Ba~vunna zamanı a~ıtoaun birinci gününden eylülün 30 uncu gil-ı--.----1!'9 .... -~~~ 
nü aktamına kadardır. Bundan IODr~ bqvurmalar kabul edilmez. ("'3) 8'11llti: Atım Uı 

(2298). Nepiyat Direktart: B. A. 


