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Fakat ordunun müdahalesi\ 
~ hareket bastırılmış gibi 
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~!l"umi 1Asilere qönderilen mü-
•naıarda h. t l ı· l!i.nıniyet ımma e e geç ı 
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~.: ~!cut umumi binalarda '-ttiı..~htımal~ne kartı muhafaza Deirizor, 13 (A.A.) - Havaı 
derece .nı taıızım etmek ve imkan ajansı bildiriyor: 

müfreze gönderilmi§&e de asiler 
daha evvel kaçmış bulunuyorlar
dı. 

Takibata i§lisak eden tayyare
ler, İsyan mmtakasmda üç mevkii 

(Ronıı: Sa. 4 Sil. 4> 

"1erin~ınde sür'at ile devlet dai- Evvelki ıün aailer tarafından 
llıolıh. •0tab.~ binalardan kurtar· Amuda kuabu•n• karf! ~pılan 
~. A ıundenberi tam dört yıl taarruz eaııa11nda ırümrilk bınala· 

ıbu kadar zaman zar- rı yajma edihniftir. Motörlü bir 
"nalarda yansın --=--=------------------------

~.:~~~::::::~ ırakta ortadan kay-
·i; i!~~r,i;'. bolan zabitler 
nkü yansın 

içerisinde ~ 
1 

• ören ~li uy: General Bekir Sıtkıga karşı yapılan 
~ele ,_..ncak atet harıçten qo lıi • Y·. h!~~:ıı;.;P11'...!;:·~· suikastlen mes'ul zan ediligorlar 
°bUdi •dam ııykudan ~yandırılft 11 

.. ti.... . 
ıl\'e J.• rnevsim kı• o)sa,.~, ve "'"· 
l'e - '"•"' ir~.,;";1'~ ""'""''1 ıo'°'tl 

... an 1 ~ -· ·"""~ • ~ )~nır.111"~. "'. M eew~!·!'l!)o .. vdı 
d~~tl ~,.~r1.1e~\1~61r ibma.1 v~ 
l.it ih\• .~ eıerı o'-~"'~··••veıli 
oı...,~·~ı olurdu. Mev-"imin ya.ı: 
dt1qf\ 1 ~lhetle içeride ate\ olma· 
d,ıı İlci ... tk\ 3:ınğın geceyarı!ıU
~Iİyet ~ç saat toıtra çıkmrtır Bu 
~. bl dıff.ndan içeriye bir ya
'-ıı ı:,·'dde atilmal: suretiyle yap1l
lli ,~ast eseri olması ihtimaH· 
''ne 1fbr. Yine bu vazh•et dört 
llı"•n •;vel~i İıtanbul adliye yanır· 1 
~İt ol • böyl~ bir ka~t~ kurban ıit . . lır. lrlası 1uphelerın1 tazelem••- n '(id••t 'rl-i 8ıı:ı-(I ·al öld•iriilerı /ra7.· C're ıcl 1.urm'11/ llfi!kanı General Bekır 
~ Sıtkı ·ve y'•;o bı·r' 81•1~ c ·"de r 1 , eırc öl d 'riilm '•ş olmı Jrnk 11 i li Mild.af w na-

'- ~b sııı .~ .. , ' d . b' 'tl"•f• a Yanıın gündüzden bir zırı General Gaf er (Ge11t'lral 8e1.·:r Sıt f,ı mn 1 Qıınt , ' ~ır ır y:ızıyı l.Jııgün 
lllr lcayıt11zlıkla atılmıt bir ci- ~ ı11ci soy fa nıı::da buz,,oaı.~ııw) 
b....'"•n k· ~ 1 m ~İYle agı.t parça arını tutut~r· Berut, 

13 
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'di11i ır tekilde mutalea edilirse Yabancı lahı ikçi
ct..ıı .: .. Ortada Üsküdar yanıınm-J t~nllid meıaliyeti mazu~ leı in sul/IBSI 
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Muallimlerin 
kıdem zammı 
tasdikten geldi 

Ymıan Erkanıharp heyet; Rei.si rı1ıtımdcı . • 

Ttakya manevralaı mda 
bulunacak misal iıilerimiz 

Yunan erkônı harp 
heyeti dün geldi 
Gazelet·ileri ha bul 
ed11n geneıal Papa

gos dı dl ki 

·"Bİ7 ') 

"' i il(' 1 

rf\irk ivr.vi 
\'()fHlllllllZ 

:;t1yHrız .,! 
- Yazısı :klrc"<Z!-

Jıan lıeyeli şehı im izde 

Tıabzon, (Hususi) - tr:ın afi.eri he
yeti echrimizc gelmiş, vali alay komu
tanı ve belediye reisi tarafından 30 
kıJometre mesafedeki Maçkada, asker 1 
taraf rodan da Dcğirmcnderede mcra-
8:mle karşılanmmtır. Heyet Valiyi, 1 
ıncvkı komutanını, belediyeyi ve So- ._ 
ğuksudaki Atatürk köşkünü ziyaret 

General Papagos 

etmiştir. 
Heyet bugün Aksu vapuriyle 1stan-

bula hareket etmiştir. 

IRAK HEYETİNE BAŞKANLIK 
EDF..CEK GENERAL 

Ankara, 13 (T<?lefonla) - Haber 
verildiğine gôre, Bağdattaki suikasde 

kurban giden dost lrak Genel Kurmay 
başkanı General Bekir Sıtkı'nın y~ 
rine, Bilyilk Trakya manevralarında 
bulunmak U:r.erc gelecek olan lrak u
keri hey<'tine birinci fırka kumandanı 
General Huseyin Fevzi başkanlık ede
cektir. 

Bakırköyde 
173 muallimin ma-
aşına zam yapıldı Küherçile anbarında yangın çıktı 

"l ... .:ı •..;b' . 1 H . , . nı' .ıen elım "'ıı _ O ~ ırıy e milrifi harah. alay vazıycLı ye t; h 
't\lııaı. •kudar adliye bipası arh:< bir ıafhaya gimıi,:ir. Son b 1

8 

~ tnu bir h3le geldiği için berlere göre Anta~:yı.dll uUu 
"'ı • Yd lam irine· lü:ıum görül- nm müstemleke rr.e.ınur uı e 
.. • bu k 1 T" k d" ol· .. unıurlrr el 
'"'"f"').. ma sat " dört bin lir~ ur u9manı -· b ı .... v .. n ! :: .. 'ere rş a 
.... a:... nıu, ! Simdi ~·~'!'""'" olduk· e e vererek tecav,_ . · --Vllı' d ı !<' Halke"ın' '''k ll ır ki veni hir binpva t'"· m•tlar AntakY•' a. 
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A liizı•m1 h=l'solunmut! ıÜl1$lüİü ukerlerle ~-:• ~: t ~~ bell:L •• b halk 111üaJeal llertnı O 
C)) • ._. ~ devlet daireleri .- .. .fr.r lum" .,_,ile ~-L.:ıit ederek hududlan 

'
~di1~ t't bir 711nıret h!ıllne .,.el· wnu bırakın:! "Çe h d '- m-· ,·ı.:-ya mecbur • 

i._ er ~'tika van,.~lc tehli· ._ ~-
~.. illan·~ ('1 .. ., J-1 ... aJ .... -l"'n k··,. lar~. f' I" teaviizl""rchn raııl 
llltt :riıor? M .. ,.1;. 5,.h,.11-ı... b" ::..;.' :takiP eclildiii açıktır: 
"'11,., ·~~e:rıe~i de h~lft. "'" el••· ~atay Türklerini ye'ae dütiire 
"- t ....... : ."'~·"· ; ..... r\!'i ·- ı. .... "i" ı..: .. k b" harek te ıııeebur etmek 
"-1\ ._-·... ~ dm·•,:·--., '! ... kırkö~ • e ya~da .,.;ıacak intihabata 

•hkenıesi.. 8f!vkoz !'"U') r • 2 ;rıri 11n,·ıfnd11) 
~SiM US \...~· ':'":"~·:..;;.;..;... .... ----• 

(Sonu ao. 6 ri. 1) 

Zam gören muallimlerin 
il eteslnl betlncl sayfa

mızda bulacakemız 

Bugünkü ilavemiz 

Otenbah operetinin 
gUzel artlstl madmazel 
Şnayderle Mısrr hl
dlvl araeındakl tuhaf 

macera 

3600 çuval küherçile, iki anbar ve 900 
tahta varil tamamen yandı 

Dün öğleden sonra Bakırköydc bir Yangının ambara yen! boşaltılan 
fabrikada protin ambarları önünde bu kUherçilc içinde bulunan yabancr bir 
lunan kühcrçile ambarından bir yan- maddenin kUherçile ile tahallUl. etme
gm çıkmış, bu ambarda bulunan 3600 si nctıcesinde i3tial ettiği, yangının 
çuval kUhcrçile ile ambar tamamen bundan çıktığı anlaşılmıştır. 
yanmıştır. Yangın içinde tahta varil İstanbul ve .Bakırköy itfaiyeleri bü .. 
bulunan ambara da sirayet etmi§, bu- yük bir gayret Mrfcdcrek prolin dai
adaki 900 tahta varil tamamen ve reııini yanmaktan kurtarml§lır! Nu .. 
ambar da kısmen yanmıştır, • fusça zayiat yoktur11 • 
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Bursa mektuplaı ı: -------------lltltlll 
Uludağ 

_, -

Devlet jandarmasına karşı gelen haydutlara . 
balta ile hiicum eden bir kahraman Tiirkiln 

irntırası 

Bursaya gidıp c.c u ıuuag-.4 ~in.· 
mamak yenı 'ı ÜrJÜyeyı gvrı ... ye 
gelen bir ecnebinin An1rn.ı ay~ gtt· 
meden geri dönmesi gıbi bır şey
dir. Bet, altı seneye gelinceye ka· 
dar vasıtasızlık dolayısiyle buna 
imkan yoktu. Fakat kıfın, ;azın 
çok defa bulutlar ve sisler altınd<t 
esrarına erilemez bir muamma gı
bi insanlardan uzak duran bu ta
biat abidesini ıörmek ve anlamak 
timdi artık bir buçuk, iki saatllk 
otobüa, yahut otomobil seyahati (. 
·le mümkün oluyor. 

Otobüsler, adam batına gidip 
gelme yüz elli kurut alıyor; bir o· 
tomobil ise on bir, on iki liraya gi· 
dip ıeliyor. Otobüsler ekseriya 
aabahları aaat dokuzda hareket e
derek aktamları saat altıda geri 
döndükleri için günün heı·hangi 
bir saatinde dağa çıkmak, yine is· 

uslunc.ıe dıKımıış olan anılın üz~· 
rinde şu satır okunuyor: 

.,Bu laj burada yol kesip devlt:t 
jandarmaıına karjı duran haydut
lar ile vuruıarak ölen yiğit Alinin 
adına dikildi. ( 3 - 5 • 935" 
Dağm tahminen dokuz yüz met

re yüksekliğinde Dolu Baba mev· 
kii var. Bursa doktorları bu sen~ 
burada kamp kurmutlar. Dolu Ba· 
ba, Uludağın belli batlı durak yer 
lerinden biridir. Otomobiller, O· 

tobüsler burada bet, on dakika 
mola veriyorlar. Dolu Babadan 
sonra Ulucılağda bulutlar, sisle·· 
mıntakası batlayor. 

Yine daim bu mıntakasında 
batlıyan çam ağaçları sislere v~ 
bulutlara karıımıt ıörünüyor. Bi
raz sonra da Karabelen sığınağı 
geliyor. 

ASIM US . ,,._ 

tenildiği zaman dönmek ve yollar- _ Arkaaı yarın -
da serbestçe hareket etmek isteni- -----------:;:----
liue, fedakarlık yaparak otomo· H tayda 
bil vasıtasını tercih etmek iktiza a 
ediyor. Bunanın içerisinden iki 
bin metre yükseklikteki Uludağ 
oteline kadar olan mesafe 36 kilo
metrelik bir yoldur ki otomobiJler 
20 • 30 kilometre sür'atle bu me
safeyi bir buçuk saatte alıyorlar. 
Dağ yolu mütemadiyen rlönemeç!i 
bir istikamet takip ed" · '; zirveye 
doğru yükseldiği için n akineyeu 
doğru yükseldiği için makineye 
bundan fazla sür'at vermek tehli
kelidir. 

Yoluıı baılangıcı Bursanın Pı
narbatı mahallesidir. Pınarbaşı 
ismi gösteriyor ki burada Uludağ
dan çıkan bir kaynak vardır. Ri· 
vayete göre Uludağın tepesinde 
bulunan bir göle vaktile saman at· 

• l"'1Itlar, bu samanların bir kısmı 
i"ınarbası mahaJlesinden akan su
il! '"da. diğer bir kısmı da Ankara 
""1u üzerinde ve Buraaya dokuz 
k;lo-n~tre IT'f!"af~de Karapınar su
ları icerisinde çıkmı, ... 

Pınarbatı mahallesini geçtik 
ten sonra dağ yolu sür'atla yük
selmiye batlıyor, ve Bunanın Hi
sar mahallesi görünüyor. Sonra 
Bursalıların intaat ihtiyaçlan için 
kireç çıkarılan tatocaiı geçiliyor. 
Ataiıda Merinos fabrikası, Kız. 
kolleji, ipe kit fabrikası, Bursa e· 
lektrik tirketi, yeıil ağaçlı bahçe· 
leri, yer yer yükselen cami kubbe
leri, aşağıda yayılan Bursa şehri
·ıin geniş çerçevesi içinde göze 
('?.rpıyor. 

Pınarbaşı mahallesinden başlı· 
yıa.n dağ yolu Bursadan Orhan - t. 
line giden yoldur. Asıl Uludağ ü. 
zerine çıkan dağ yolu bu eski Or
han - lli yolunun 12 kilometre me· 
: afesinden ayrılarak yeni açılmıt· 
tır. Dağ yolunun otomobil ve o
tobüsler için tehlikeli olan kısmı, 
ilk 12 kilometrelik yerindedir. En 
büyük tehlike de yolun dönemeç 
noktalarına tesadüf eden küçük 
köprülerde hiç bir korkuluk bulun 
mamasından ileri gelmektedir. 

Son günler zarfında Uludağ· ü· 
zerinde Kirazlı ya vh denilf>11 mev· 
kide yeni yanılmakta ol'\n '"Kay:\:, 
Evi" müteahhidi Bay Feridin bu 
köprülerrlen birinde uih'adr;yt k~
za. hu tehlikeyi pek aı;ık göster
mi§tir. 

Orhan - ili yolu üzerinde bir 
müddet ilerleyince Çonkıra köyü· 
ne varılıyor. Şimdi bu köyün adı 
Yiğitili olmuıtur. Üç sene evvel 
burada türeyerek devlet jandar
••mta karır gelen haydutlara kar 
fi balta ile hücum eden kahraman 
Türk kBylüsünün hatırası ayrıca 
bir tat anıt ile taziz edilmiıtir. Yol 

(Üst tarafı 1 incide) 

nünevver Hatay Türklerini i§ti 
rakten mahrum bırakmak! 

Esasen yıllardanberi devam e 
den tazvik siyaseti ile biı· çok 

yüksek s~viyeli Hatay Türkleri 
hudut harici edilmittlr· Ve hak 
larmda kaı:a listeler yapıhmtbr· 
Yeni tecavüz hareketleri gösteri 
yor ki bunlar hakkında umumi 
af ilim beklenirken bilikis ka 
ra listelere yeni yeni isimler ili 
ve edilmektedir. Hatay ülkesini 
istiklale mazhar edecek bir inti 
haha hazırlık yapılrrken göze 
çarpan bu manzara yürekler par 
çalayan ir faciadır. Bu elim va 
ziyet kar!ısmda Hatay vatan 
daşlanna düşen vazife, bilhassa 
Sünni ve Alevi Türklerin elele 
verip haklarım sükUnet ile mü 
daf aa ebneleri ve yabancı tah 
rikçilerin suikastlerini akim hı 
rakmalarıdır. 

l latayda büyük bir kargaşa 
lık olduğu gelen haberlerden an 
laşılmaktadır. Antakya .kordon 
altındadır. Halk Mümessillerin 

den Abdügani Türkmen, Şükrü 
Balci F eYzi, Şi1krü MP-lek. Ti.irk 
hududuna iltica etmi,lerdir Müs 
temleke idaresi halk partisini da 
ğıtmış örfi idare ilan etmiştir. 

1 O kişi hükumet konağı için 
de dövülmüş, Türklerle mücade 
le başlamış, Tiirk avukatlardan 
Sun'i kurşunla yaralanmış, bü 
tün c-arşılar kapanmıştır. Eski 
diizme mebuslardan Kuseyri 
Mustafanın evinden makinelitü 
fekle Türklere ateş açılmıf, 3 ki 
şi yöre1lanmış. iandarmalar vazi 

yete hakim olamamışlardır. 
Suriyeden "f'len bir komite 

Antakyada 41 Türk yaralam1ş. 
v:- rnhladan altısı ölmilşt\ir. 
fiirlen~ lae> rruz erlilıncktedir. 
Rir c.ok Tiirkl,.r h11d11dlımmıza 

il tic ı\ ı-tr• ekt~dirlcr· 
J.n•,.f :ya Halkevi basıldı 

/\ntakva 14 - Diin s<1b<1h 
b('lı; larında murahh<:\s vekili oldu 
({11 lıf\ldt! memleketteki Ti.irk 
fa 'kiyetini çekemeyen müst~m 

l~ke memurları, Antakya Hal 
k .. ,.; 1İ basmışlardır. 

l'vH; ınessillerle diRer bir çok 

1 
Tiirkler vnhim ve şümullii bir 
hadiseye sebebiyet vermemek i 
çın gece saat birde Antakyadan 

1 

ay,. .. n11~ıarrı. 

Oörtynl 13 - Hatay Halkevi 
nıiimessilleri diin gece hududu 
tnUZf\ ilticR ,.ttil.-r ve Dörtyol& 
oelmiıleı:.dir. . 

Yunan Erkanıharp 
heyeti dün geldi 

Büyük Trakya manevralarında bu
lunacak olan dost devlet erkanıharp 
heyetlerinden Yunan erkanıharbiye 

heyeti dtin öğleden sonra saat on beş 
buçukta limanımıza g:ren Romanya 
'_;apuriyle gelmiştir. 

Yunan erkıi.nıharbiye heyeti başta 

reis General Papagos olmak üzere Ge
neral Melis'ziis, Topçu Albayı Mani
dakis, yarbay Zambulakis yüzbaşı 

Korizis'ten mürekkeptir. 
M'safir heyeti, Genel Kurmay As 

başkanı Korgeneral Asım Gündüz, kor 
general Sabri Ertuğ, Kor general 
Cemil Cahit, diğer generaller ve hari
ciyeden B. Kudret, Yunan elçisi İs
tanbul baş konsolosu, askeri ataşesi 

ve konsolosluk erkanı karşılamıştır. 
Korgeneral Asım Gündüz ve diğer 

karşılayıcılar gemiye çıkmışlar; misa
firler ve refikalarma muhtelif büket· 
ler lakdim edilmiş ve kendilerine "hoş 
geldiniz!" denilmiştir. 

Sonra hep birlikte karaya indikleri 
sırada, rıhtımda mevki almış olan ihti
ram kıtası selam durmuş ve askeri 
bando evvela milli marşı. sonra iı:ıtikli.l 
marşımızı çalmış. her iki marş da 
hürmet ve sükunetle dinlenmiştir. Mü
teakiben Yunan erkaniharbiye reisi ge 
neral Papagos kendini selamlayan kı
tayı beraberinde Korgeneral Asını 

Gündüz olduğu halde teftiş etmiş. son 
ra kendilerini bekliyen otomobillerle 
Perapalas oteline ge-lmişlerdir. 

Yunan erkanıharbiye heyeti saat on 
altı buçukta, Dolmabahçe sarayına 

giderek hususi defteri imzalamışlar, 

bunu milteakip Genel Kurmay As baş· 
kanı Korgeneral Asım Gündüzü Ziya
ret etmişlerdir. 

Yunan erkanıharbiye reisi General 
Papagos, akşam 18 de Perapalas ote
linde gazetecileri kabul ederek şu be
yanatta bulunmuştur: 

"'Tiirk hüktlmetini11 bfat: karşı gös
terdiği fevl;.akidc hüsııii kabülc çoli, 
te~ekkür ederiz. Türkiyeye kar§1 çö· 
ziilmez bir dostlukla bağlıyız. Biz 
TürkiymJi ikinci vatanımız sayartz. 
HükU.JMtimden başlayarak en son Yu
-4)\(Jnlıya k4dar, cumhurreirinizin eM· 
ıine ve Türk hükıhnetitıe kar~ takdir 
hi.!leri besliyoruz, Kendimıiri aynı a
ileden 8Clyarız, çii.nkü kardefiz. Bu iti· 
barla, Yunan ordu~u namına Türk or
dusunun Trakyada '!jOpa,cağı man~vra· 
Zara geklik.. Bu zi'!jOretimiz, kahraman 
Türk ordll.!Unun kıymetli ~ileri idare· 
aitıM tahakkuk ettirdiği terakki ve 
inki,a/ı bir kmre daha ve yakından 
takdire vesm olacaktır. 

"Türkiyeye ilk defa geliyorum. 
Mamafih, kıyrMtli erkanıharbiJıe re
isiniz Mareşal Fevzi Çakmağı, geçeıı 

sene Bükre§to !/Optığımız toplantıda 

yiiksek kıymeti ile tanımak şeref ine 
nail olmuştum." 

Dost meml:!ket erkanıharbiyesi re
isi General Papagos. millet ve memle· 
ketimize karşı sam'mi hislerini tekrar
layarak sözlerini bitirmiştir. 

Bugün İrak ve Afganistan erkanı
harbiye heyetleri gelecektir. 

•• • 

Usküdar adliyesi 
neden yandı? 

Müddeiumumi Hikmet Onaf'ıtı 
yangın safahatı etrafında gaze"' 

temize verdiği beyanat 
milen ahşap ve kav halinde b~ 
bina, 1aatnbul itfaiyesinden bir !O ıtff 
zesi ile takviye edilmiş bulunan . rır 
iyenin gösterdiği gayret ve m~ ... ıı1· 
ticesinde ancak üçte bir kısmı '1~ 

B. Hikmet On.at 

Oeküdar adliyesi yangını tahkika
tı gittikçe genişlemektedir. 

Düne kadar yapılan tahkikat netice
sinde yangında bir kasit olmadığı. yan 
gının bir cigaranın otları tutuşturması 
neticesinde kaplamalara sirayet ede
rek büyüdüğü, ve etrafta olanların bir 
koku duymadığı teeyyüd etmiştir. 

İstanbul Müddeiumumisi Hikmet 
Önal dün yangın tahkikatı etrafında 
bir muhflbirimize ıu beyanatta bulun
muştur~ 

- Yangın ge<:e 2,30 da çıkmıştır. 
Yangın binanın arka kısmına tesadüf 
eden zemin kat, sulh mahkemelerinin 
kalem ittihaz ettiği odanın sokak ta
rafındaki dı§ kaplamasından ateş isa
bet eden tahtadan çıkmıştır. 

Yangını ilk gören, İhsaniye mahalle· 
si bekçisi 62 numaralı Latiftir. Bu dı· 
§arıdan yongını gördüğü zaman derhal 
koşarak polis nokta.ama haber veriyor 
ve polisten de itfaiyeye haber verili
yor. Bu esnada yangın zeminden bir 
buçuk metre irtifaırıda, yukarıya doğ
ru çıkmakta olan alev sütunundan iba
retti. 

Vaki ihbar üzerine ilk evvel Oskü· 
dar ve bilahare Kadıköy itfaiyeleri sü
ratle yangın mahalline gelmişlerdir ... 
Bu grupun geldiği zamanda yangın a
§ağıdan yukarıya doğru, yalnız orta 
kata kadar gelen bir alev sütunu ha
linde bulunuyordu. 

Havanın sükünu ve gelen itfaiye 
g-ruplarmın mesaileri neticesinde, ka· 

rak, söndürillmilftür . . Jet 
Yanan kısımlarda bulunan daiftİd' 

asliye ceza mahkemesi, tıbbı adli, ıo tf 
deiumumilik kaleminin bir kısırı~ 
liye cer.a kalemi, sulh ceza ve . b eO r 
mahkemeleri ve tebligat dairesınd 
baret tir. . ~ 

Yanmayan dairele!': Asliye bil ,., 
mahkemeleri, müddeiumu'?il!k # 
muavinlik daireleri, sorgu hakuııl tı' 
Ti, emanet dairesi, icra dairesi ~ 
mahkeme ve dairelerin kaleJ!l~~ 
ki bunlar kamilen kurtanlmışl ~ 

Yanan dairelerin ev.raklannPl at~ 
yük kısımları kurta.rılm~§tır . .. ~ırı 
az mıktarda zan ve tahmın ediJIP"'" ' 
dir. ti 

Yangının hariçten zuhur ettıJl...a 
güne kadar yapılan tahkikatla tebe~ 
etmiştir. Müddeiumumilik her ib 1 
göz öntind: tutarak yangın~ ~u~ut ,.
bebi ve alakadarların tesbıti ıçuı 
derecede çalışmaktadır. .. ri 
İleride tecelli edecek neticeye gore 
disenin ne şekilde zuhur ettiği. ant~ 
lacaktır. Şimd'Uk işin içinde b.ır il' ,ı; 
sadın mevcudiyetine dair elimızde 
bir delil mcvcud değildir. . . ~ 

Şehrimiz1e bulunan adliye vekıli oı1ı 
refakatlerinde hukuk işleri ~U~kit 
Şinasi ve hususi kalem müd~ ~ 
olduğu halde, Üsküdar adliyetiJle 

derck, orada tetkikatla meşgul .b~ 
makta olan teftiş heyeti reisı ~ 

müfettiş Arif ~le yangın tahkik• jjd• 
bizzat yapmakta olan, Üskü~af tıı_f}' 
deiumumisi Tahsinden icap ederı ~ 
hatı almıelar ve yine refakatlet )dlı 
ki heyetle yangının çıktığı yerde 'şı.r 
ları izahatın tahkikini yaptırt111 

d~. , 
. gc 

Aynı gün Üsküdar hapisancsi111 ol' 
mişler. Adli muamelatın bir saııiYe Jtf 

eoılr sun durmamasını temin için 
vermişlerdir. tt' 
Şimdi adliye dairesi muvaıcl<• dl• 

kaymakamlık dairesinin hiZS~~,o 
eskiden maliye tahakkuk şubesı~ 
binaya nakledilmi§tir. Dünden iti 

mahkemeler orada bulurunakt~ 

Bağdattaki suikaste kurban giden 
~---~-----··~~~----~ 

General B_e_kir Şıtk~n_ın . h~ya~ 
General Bc!dr Sıdkı Osmanlı ordu- nı bıtırdıkten sonra Bagdat harbıyesın sındekı lstıkli.1 mucadelesıne 

sunda yetişmiş kıymetli bir askerdi. 
Son harplere bilhassa Çanakkale har
bine erkanı harp zabiti sıfatiyle işti

rak eden Bekir Sıtkı 1923 de Suriye is
yanına karışmış, sonra İrak'a geçerek 
general olmu~tu. Kuvvetli bir icraat 
adamı olan merhum gPçen sene lrakta 
darbei hükümet yaparak Süleyman ka 
bincsini iş bışına geçirmişti. 

Irak hava kumandanı merhum Ali 
Rıdvan ise Irak'ın ilk havacılanndan
dır ki kumanda ettiği hava kuvvetleri

nin geçen seneki hükümet tebeddülün
de büyük bir rolü olmuş o za.manki 
Ba.'vekıl YL'!ın Paşa Bağdat ilatilnde 
uçan tayyarelerin tehdidi altında istl
fuını \'ermişti. 

General Bekir Sıtkı Bağdatlı Elh
keri ailesine menauptur. İdadi tahsili-

den 19 yaşında zabit çıkmış, derhal ls
tanbula gelerek erkanıharbiye mekte
bine girmiştir. Tahsil'nin birinci se
nesinde Trabluagarp İtalyanlar tara
fından işgal edilmiş.Bekir Sıtkı bu sı
rada orduda mevki almıştır ... Harp bi· 
tince tekrar 1stanbula gelmiş, tekrar 
mektebe devam etmiş, bu sefer Balkan 
harbi çıkmış. Bekir Sıtkı bu harbe de 
iştirak etmiş, A vlonyada 10 ay muha-

' sarada kalmıştır. 
Umumi Harpte Çanakkalede mevkii 

müstahkem kumandanı general Niha
dın emrinde ikinci şube müdürü ola
rak buJunumu§, lstanbulun işgalinde 

izin alarak Suriyeye gitmiş, orada 
Fran!r:rJar tarafından tevkif edilmiş 

Türkiyeye kaçarak Urfa ve havali· 

etmi!ftir . . il- lf 
Bundan sonra Bağdada, gı~~ 

gilizlere karşı yapılan isyana 11', 
etmiş, Kral Faysal kendisini ltS~ 
nıhıırbiycsinde general ol~-.ı JJI 
lendirmiştir. 1rak Kralı Fıl1:':ı.r 'I 
drada. bulunduğu zaman ~---;,,, 
yan etmiş, Kralm vekili bulun&11 ~ 
ıimdiki kral Gazi'nin emriyle ~ 
fırka kumandanlığını denıhte 
isyanı bastırmıştır. ;l' r 

Geçen sene bu aylarda kabiJie tf. Jf 
rası açılmı§, tekaütlüğünü isteJll I 
bul edilmemiş, rütbesi bir ~ ,1 
tınldığı halde hastalığını balı ._ ı 
rek Viyanaya gitmiş ve ancaic ~ 
nesi birinciteşr·ninin iptid•~ 
Bağdada dönmüş ve malUnı b 
darbesini yapmı§tır. 
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,,un meselesi 

Çin birliği bir 
hakikat olabilir 

r 

ŞEHiR HABERLERi, 
' 

,..., 

' 

Ne Hab . t k eşıs an ne de ispanya meseıesile mu· 

Adapazarı ticaret 
odasının garip bir 

muamelesi 

Köprü üzerinde tram
vaylar niçin birikiyor 
Halk geçit yeı /erinden gı up~ + 

ş ayesc edilemiyecek oları Çin hadiseleri kar· 
~sında, yapıla'! harbin bir kurtuluş harbi ol· 

..., asını tahmin etmek fazla nikhinlık değildir Istanbulun tanınmış bir firma 

iaı halinde geçecek ··c· 
~ ~hı kırk ·ı 

ta.k !'' mı Yon gönüllü toplı-
S 

bin l\rıdeniz kıy 1 d 

diyen ayakta durmaya icbar ede
cek kadar çetin tabiatlidir. . j 

Arazinin genitliği müstevlı Ja- 1 
ponyaya karşı Çinin tabii müll~ · · 
tikidir. 

.sınit emsil eden ıtaninmiş ve 
miinevver bir zat Adapazarmda 
çok garip bir hadise karşısında 
•almış. Bu zat bize karşılaştığı 

Köprü Ü7.erinde hal km karşıdan 1 
kar§ıya kolaylıkla geçebilmelerini te-

çeeek olan bütün nakil vasıtalarının 

durduğu görülmüştür. Bu yüzden tram 
vaylar Sirkeciden ta köprünün üzerine 
kadar bir sırada b0 klemektedirler. 

en ve h.. .. 1 arın an antenlere 
&ara.n b ulun dünya ufuklarını 

müşkiilatı şöyle anlattı. 

llı_a.cık keu ~~ber sarı derili, el
Çınlinin b~ı~~ çıkık, cözleri çekik 
terinerek Yuk afyon uykusundan 
.. Bir Av~Yandığını anlatıyor. 
ta. Ve bi APa kadar genit topra
:11a.lıern: . "rupa kadar hol insan 
'<a.Jı- sıne sah' 1 ç· .. b· l{fntn 1P o an ın ıçın 
d ırçok i:nın bu kadar gecikmesi 
he~ p,,.sanlara bedbin olmayı a: 
,..~lıne & ıl kabul edilmiş bir fikir 
~·n 'biri: ~ınuıtu~. "Çin kalkıyor, 
: 1 kuvvet§ı~or, Çın müstevliye kar-
eairj l'a 0 uyor" sözü bir fantazi 

Bı· l>rnaktadır k ı rn·ı • ~llda' Ço~ letI.~rin kalkınması hak· 

Çin meselesi ispanya ile de mu· 
kayese edilemez: İspanyada kuv
vetti devletlerin menfaatleri ata~c 
yukarı tevazün halinde tezad için
dedir. Ve İspanya mesele~in~ ıı 
arkasında bir Avrupa meselesı gız 
lenmektedir Halbuki Çin mese
lesi sadece bir Asya ıneıel~sidir, 
Asyada muhtelif devletlerın ve 
milletlerin menfaatleri ile Gyna· 
yan bir kuvvete kartı hareket ~ev~ 
zuubahistir. Yani dünya vazıyetı 
Çinin lehinde olduğu kadar düt-
manının da aleyhinedir. • 

- Adapazarinda müessesem 
için iki yeni şube açac&ktim. 
Bunun için doğru ticaret odası 
na gittim ve amiri mesul mev 
kiini işgal eden zata, şehirde bu 
işi yapabilecek emniyetli bir 

tüccar tavsiye etmelerini rica et 
tim, bana sorulan ilk sual şu ol 

du: 
- lstanbu: ticaret odasından 

\'esikanız var mı? .. 
Knedisine Türkiyenin muhte 

lif merkezlerinde şubeler tesis 

ettiğime dai rvesikaları ve mües 
sesemin resmi evrakini ibraz et 

iller ·~ nıucerred ve fikri se· 
l'adırn1:r~ınaya alıştığımı:: · dn iti
~eae)a_ b oz~n ~azı hareketleri, 
erden k u, hır mılJetin müstevlı-

Bu tartlar icinde ba•laya~ak b.r 
harbin. Çinin kurtulut har?• 0.lm~
sını tahmin etmek fazla nıkbınlık 

tim: 

- Hayır olamazı lstabbul ti 
caret odasindan vesikanız ol 

ınazsa size tavsiyede bulunama 
yiz.. Diyerek odadan çıkıp git 
ti.,, 

etırr:ek demek d.-0 i1dir. 
Sadri Erlem ~Un ed Urtulmaaı gibi bizi mem

f~) ka:n bir hareket bile olsa. der 
I~ hiiJc.u r~ınak istemiyon1z. Men· -;-:---=----=::;;:::::;:;;;;;;;;::=:::=;:~~ 
-~~ıı~~i;:;.ermek bize dahR mü- PJaı· Kraliçesi 

Şikayet eden zat sözlerine ila 
ve ediyor: 

~ 1 etle · f lıtıa) rın kalkınmaları, veya 

• 1 ~1lrtrn~~ı aeb.eplerini küçücük ka· 
lboratu ın hır mahalle ır:ektehi {t 

ra.rı rnaı ~rı kadar bile geniş olrıl'· ~----~~,...ıı,...._or 
etllıi}'e uınat çerçevesi içinde ha!
~ı lanı çalıştıl<ça tabiatile dünya
li~i~i llıa.k Yerine, kendi vehim!e· 

ortayl\ atmış oluruz. 
ı,.. ~ • ~ 

• ~end' . • 
lfbini ~.kalbımizi değil, Çinin 

l'ıı.rıllıa.k hlemeliyiz. Bence Çin u· 
~11ll ofa' areket etmek için li-

Çin bn !artlara sahiptir 
lıç ' u .. . 
lll Çin h 8.une kadar parçalanmış 
h·~tikan a.lındeydi. Nankinde A· 

1.likQl:-et 'j.rma~esine dayanan bi.· 
~~llline d onkınde İngiliz kapita· 

l Jlla 1\ ayanan bir hükumet Ce-
13~ .. •lıl Cin ı , 

~ı ı.ıç c· .- · 
e]J lnrn,, Ç~ı! senelerdenberi par-
d jriyle l ının vahdetini kendi 

1~ lr, aınamlamak iddiasınd ~· 
J flğı y k 
,.alları k tul arı mütevazin kuvetler 
'tıe . ı a a A ~.. ırnk· rının syada ilerleme 

llı litı "a.ztn .bıraktılar. Fakat bu
li ek ica/etı realistçe tetkik et
h ~'Yad ed~r. Japon ileri h:-reke 
llt· a Çı . b' .b .. d ı·· l hir·b .. nı ırı ırın en ayn 

~tllle t 1 1.rıne dütman vaziyeti 
le lltıl, buasfıy~ etmiye başlamı§tır. 
S>i ~~lindelasfıye bir günlük mese-

lllıı h karşımıza çıkınca, he 

~li (} ka:Yret etmişizdir. 1 Varna pJ:ijlarmda yapılan bir n·ü· 
btı~ >'ok~r da ~aryete düşmiye iiı·ı· fi'lb:ıkada Varna 19.'37 plaj kraliçesi se
f~tıda in u~İ· Çın seddinin cenu- çilen N:ıdya Velçe,·a. Plaj kraliçesi 
, 1 llerj k gı 12 ve Amerika men- Bulgaristanın en güT.el kadını sayıl· 
~fc!~drr. czku.nç bir tehlike karş:- maktadır. 
)'ı' tı •çj.. . ntı emperyalist Kızcl -----------h ., ıse '"ı • k 
~ edef : o:r taraftan Sovyetlc· Maslaktaki jandarma a-
lf!:1~ıla,;:~nen_ Japon faıizmi ile rako'. ları kaldrrlldı 
li 1Yi d . ' bır yandan da müs-

lld .. d enıze atm k b · Ma~lak volnndaki jandarma kara 
llr .. ". ır. ""a . • a mec urıy<..... b k 

"ll• 1 rıhı ti b .. l kolları kaldmlnıış verlerine za ıta 8 

)1\ olpferi b' .. ~a~ ar oy ece .J 

..... tı arupJ ırıbırının ayni olmt· rakofüırı ihdas olunmuştur. z· 
"<tekt arı b. ı Karrıkollar i\1aslak, Derbent, . ın 
~" . edir ır eşmiye davet et- 1 dak ı,atiilecek Bu birleıme dışarıdan cirlikuyudadır. Bu karakol ar 

1 
mo 

~ tırı111 L Y~rdını ve Asya kara· tosiklr.tli zabıta memurları J\~tıl~ 
\> ll~&.ffe ııarıkulade vüs'ati Çini 1 volı~ndaki seyrüseferi kontrol e ec 

~~biti/ etıniye müsait fırsatla( ı lerdır. 

~~;:t:!•• .0 1an Çin vahdetini/ GUmrUkler umum rnUdUrU 

- Ticaret odalarinin vazife 
!eri tüccara müşkülat mı çıkar 
maktır .lstanbuldan Adapazarı 
na kadar gitmişken çıkarılan 
bu müşkülat ve dürüşt hareket 
beni cidden müteessir etti· 

Biz bu sözlere ilave edecek 
başka bir söz bulamıyoruz. Yal 
niz şunu söyleme kisteriz, ki 
Adapazari ticaret odasinc:lan is 
tenen ne idi. ki cevap verilme 
di. Sadece bir tavsiye değil mi? 
Zaten buda ticaret odalarının 
en belli başli vazifelerinden bi 
i ...... cı~n-l::ıı h11 l11nmııvnr mu? 

lzmir fuarında 
lstanhul 

70 aandıK nümune 
gönder.ldı 

20 ağustosta lzimirde açılacak bey 
nelınilel İzmir fuarına şehrimiz tica 
ret ve sanayi odası geniş mikyasta iş 
tira ketmektcdir. 

Oda lzmir fuarnda ticaret odaları 
paviyonunda teşhir edilmek üzere 
hazırlamış olduğu 70 sandık niimu 
neyi diin lzmire göndermiştir. 70 
snndık içinde lstanbuln1 bütün ihra 
r'lt maddeleri ayn ayrı güzel bir şekil 
de ve bozulmamak üzere anbalaj edil 

lslanbul ticaret ve sanayi odasını 
da fuarda temsil etmek Üzere tayin 
edilmiş olan oda sanayi şubesi direk 
törii Avni Abacı da bugün lzmire 
hareket edecektir. 

Sergide ihracat maddeJerimzdcn 
başka lstanbulda çok ehemmiyet ve 
rilen turizm işi için ticaret odaları pa 
viyonunda bir köşe ayrılmıştır . Bu 
köşede lııtanbulda şimdive kadar ne 
reden ve kaç seyyah geldiği etrafında 
hazırlanmış olan grafik ve istatistik 
ferden başka lstanbulun muhtelif 
güzel manzaraları gösterilecek ayn 
ca trasparan tablolar da teşhir oluna 
caktr. 

min için biri Karaköy diğeri Eminö
nü cihetine yakın olmak üzere iki ge

çit yeri çivilerle işaretlenmiştir. Halk 
dört gündenberi buralarda karşıdan 
karşıya geçmektedir. İlk gün karışık-

Evvelki akşam tramvay seferleri 
birer saat geç nihayete crmi§tir. 

Köprü Uze.rini karşılıklı nakil vası
talarının birikmesinden kurtarmak i· 
çin halkın geçit yerleri başında bc~r. 
onar kişilik gruplar teşkil ederek geç
melerine karar verilmiştir. 

lık olduğundan blrgün sonra her iki 
geçit yerinin b~ına bırer belediye za
bıta memuru ikame edilmişti. 

Memurlaı: evvela halka, sonra \'esa· 
iti nakliyeye yol ,·ermcktcdirler. Yal-

Bu suretle nakil vasıtalarının Ka
raköy ve Eminönü meydanlarına gi
den yollarda ard arda birikmiyecckleri 
tahmin edilmektedir. 

nız buralardan bir kişiye bile yol \'C· 

rild 'ği ve bu bir kişi için o sırada gc-

Beynelmilel sUtçUIUk 
kongresi 

Ağustosun 22 sinde beynelmilel 
bir sütçülük kongresi toplan araktır· 
Bunun için bu devletlerden siit üze 
rine geniş mikyasta iş yapan firmalar 
kongreye davet edilmiştir. Kongre 
15 gün kadar sürecek bü miiddet zarı 
fmda dünya sütçülüğü görüşülecek 
ve her memlektte tatbik edilmek üze 
re umumi formüller aranacaktır. 

Ayrıca kongre devam ettiği müd 
detçe açık olmak i.izere bir de süt ser 
gisi açılacaktır. Dün Ankara Türk O 
fis başkanlığı kanalile bir mektup gel 
mi~. kongre ve sergi etrafında etraf 
lı malumat verilmiştir.Sergiye ve kon 
greyc memleketimizde bulunan süt 
cü firmaları davet edilmiş olduğun 
dan Ticaret odasr keyfiyetten alaka 
darları haberdar etmİ§, sergi etrafın 
da daha fazla malumat almak isteyen 
!erin Ankara Türk ofis başkanlığına 
miiracaat etmeleri lazım geldiği bildi 
rilmiştir. 

Sarho,'uk yuzUnden 

Balkan Ucare1 ve sanayi 
odaıarı kongrelerJ 

iki yıl evvel tehrimizde toplanan 
Balkan iktisat konseyinin gösterdiği 
liizum iizerine yeniden kurulmu§ o 
lan Balkan ticaret ve sanayi odaları 
kongresinin önümüzdeki eyliilde 
Bu.kreşte toplanmasına karar veril 
mi tir. 

Bunun için Balkan devletlerine la 
zım gelen tamim yaprlmı§, kongrede 
görüşiilecek esaslar hazırlanmağa 
başlamıştır· Söylendiğine göre: Kon 
grenin toplantısnda Balkan devletle 
ri arasinda tam bir aliş veriş temini 
için icabeden tedbirler araştırılacak 
tır· 

Prenses Samla 

Dün gece Ahırkapıda bir kah" 

Mısfr prenseslerinden Samia dün 

şehrimize gelmiş, Mısır konsolos ve 

sefarethane erkanı tarafindan karşı 
lanmıştır. Prenses Samia memleketi 

mizde bir müddet kaldrktan sonra 
tekrar bir seyahate çıkacaktır. 

vede bir cinayet olmuf, bri kiti ya- -------------
ralanmıttır. 

Kahvede oturanlardan Faruk İ· Kısa Haberler '"1 
le Sadullah, ıarhotluk yüzünden L ..J 
kavgaya tututmutlardır. Sadullah ,,. Bf'ledtyc yeniden 25 hata yaptıracaktır. 
arkadatına ıandalya ile vurmıya Sokaklarda l§fyenlerdcıı 50 kuru§ aıınacaK. 
kalkınca Faruk bıçak çekmit ve tır. 
Sadullahı ağır surette yaralanUJ· "' Maçka • Beyazıt otob011 aeterlerl b~l:ı. 

yınca tramvay şirketi 10 dakikada bir traın 
tır. 

Yaralı derhal sıhhi imdat oto-
mobili ile hastahaneye kaldırılmıt· 
tır .• 

Fazla içmekten öl :Jm 

F cnerde oturan Marangoz Hamdi 
diin gece sarhoş olmuş, evine gelerek 

yatm1ştır· 
Fakat Hamdi bugüne kadar ayıl 

madığından zehirlenmesinden korku 
Iarak, imdadı sıhhi ile ifadeye gayri 
muktedir bir halde Cerrahpaşa h:ısta 
hAnesine göti.iri.ilmüş, orada ölmüş 

tür· 

Para borsasında 

lstanul para borsasında diin birin 
ci tertip Türk borcu tahvillerı 1 4, 7 O 
den satılmış, ikinci tenip 1 iirk burj 
cu tahvilleri üzerine hiç bir ınuamde 
olmamıştır. Sivas Erzurum ta}l\'illeı i 
97,50 den, Ergani demir yolları tah 
villeri 95,25 den satılmış, Arslan çi 
mento tahvilleri üzerine muamle ul 
mamış, bir lngiliz lirasına da 631 ku 
ru§ kıymet tesbit edilmiştir. 

Vali çaışamba günü 
şehrimizde olacak 

''&Y yerine 10 dakikada 3 tram,•ay kaldır. 
mata bnşlamı~tır. 

~ ŞlrkeUbayrlyeden aonra Akay da Ha. 
llçte iki yeni vapur yaptıracaktır. 

• ZUccaciycctler, aerbcst piyasanın ihlı'lı 

edildiği, lhtıkdr yapıldığı \ ' C yeril zUccacl>n 
piyasasının tchllkeye 11okuldutunu mUşterrk 
bir §lkAyclname llo tesbtte bqlamışlardrı 

Bu şlkAyetnanıe tkUaat \'ekili Oclı'll Baya~ıı 

verilccekUr .. 
• lpckll kumaşlann kontroJO l§lno memur 

edilen Ticaret odaa.ı , hUkOmetço kabul <'dile'\ 
nizamname bUkllnılertnln yerine goUrılm". 

ai için hlr tal!matnamc hazırlamaktadır. 
• Sııltanahmetıo Rami arıuıında l§llyen o.. 

tobüslcrln Sirkeciye kadar lndlrilmeaf için 
otobUs sahlplert Belediyeye mDracaat etmı:. 
ferdi. Bu müracaat tetkik edilerek muvafık 
görillmllş, seferler Sirkeci ile Hami arasında 
yapılmağa ba,ıamıııtır 

• Mesleki mnblyctUı yaz.ılmı§ fayda veri 
el eserlerin muharrirlerine verilecclc füraml. 
yeden kazanı: w•rglst k<'sllmemesf aJAkadar. 
fara hlldlrllmi~tlr. 

• DUn t:Chıimlzdc dokuz u1o \&kası ka>. 
dedilmlşUr. Aynca bir difteri ile bir dl'I leke. 
11 humma \'ardır. 

Of. Belediye harap bir h&Jde bulunan Ka. 
bala§ ve ÜskUdar lskelelerlnln gilzel bir ha. 
le 80kulmasını ŞlrkeUbay:rtyeye blldlrml§tlr. 

1f. Z"hirll gaz kunılarına birtnclt04rlnde 
ba§lannuuıına karar verllml§Ur. 

• Karabük fabrikalannı kuran İngiliz şlr 
keU umumt mUdUril Makenzi dUn sabah Lon. 
dradan oehrlmlze gelml§tlr. 

k Çltti li guçlük çekmez. geldt 
b'}'eae, abeş memleketı' ı'le ""U· B 1 "k 1 . .,,\jmri.ıklerinde 

Bir sandalcı kanlar içinde 
ölU burundu 

~ etrn k ... e ı a ve svıcre "". b l 1 
il .. ~rd .. be doeru değildir. Ha- bir miiddettenberi tetkıkl.~r~e .. I\~ ıhı 
1 .. ta. l "4 aska • ti tA b' 'd· .. .. 

1 
muduru 'ıa 

1 
Dün Kasimpaşa önlerinde rusu 

l\r tt arı b~ yar ara a ı ı ı. nan gumruk er umum .. .. .. l y w • k 1 · b. 

Vali ve Belediye reisi Bay Muhit 
tin Üstündağ evvelki ak§am Paristen 
Viyanaya gelmiştir. 

• Motörlll kara nakil vaı1ıtaıarınnı kon 
troltl bu ayın yfrınlslndc bitecektir. Vakit 
daraldığı için dUn blrt<>k otomobil, moto!lk 
lct, kamyon Sultanııhmcl meydanında toplR:ı 
mıo. muayen<'lcrl yapılmı§tır. d 1tıın 

11 
n aşucunda Habeş ras- mut Nedim dün şehrimize donmuştur mat memur arı ag ıs e esme ta ı 

{· Q atın alınmak bT f U '"d'" tkikatından evvel 3955 numaralı sandalda aandalcı 60 
~etin Undan ba,ka H ~ ıye -~fvar· B mı~"~ mu ur t\urizm beynelmilel ya~ıda Haşimi kanlar içinde inlerken 
lır. lliiftısu ara da ~§bnu uslu k er ın ~ yapı .ank ct~işti. Mahmut bulmuşlar ve derhal imdadına yetişe 

" sın a ms et yo ' ·ongresıne ıştıra h ı· d · · h.I k • 1 da L ~i.. N d" k'k t 1 bir rapor a ın eı rek Haşımı sa ı e çı armış arsa 
'\\ •• t\t • ı e ım tet ı a ın . h. S llı°J t\~ısi vüs' t · "b • I b. h l k ··mrük ve ın ısar ve yaşamamıştır. 

1 Y.on silah) ~ ıtı arı~. e ır k?I~ıAr al.yRara gTt~rhana verecektir. Ölümün sebebi araştirılmaktadır. 
ı ınsanı mutema- ı ı ı ana 

Pazartesi günü Viyanadnn hareket 
edecek, carşamba sabahı trenle şeh 
rimiz egelecektir. 

Bay Muhittin Üstiindağm bir bu 
t:uk aylık mezuniyeti ayın onsekizin 
de bitmekte olduğnudan bir iki gün 
sonra vazifesine ba§layacaktır. 

• Pazar yerlerinde schze ve mcy\•aJıı.nn 

yerlerde taşlar vo topraklar Uzerlnde satıl. 

dığr görlllmU§, bunll\rm tahta kercvcllcr U • 
rinde veya 11epct \e kUCelerde satılmMı mf'r 

burlyctf konmuştur. 

Buna rbyct etmlycnler cezalandırılacak. 
tır. 
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Tefrika Numarası: 40 Yzzan: Fel ks Bav.nan 

Frebiç Linkolnü, Con 
Diilinger sandılar! 

Oon Dillinger, Şiko.goda 5,000 
dola.rtı operasyon yaptıramk 1 
çehresinin hatlarını değiştiri

yor. Bu smıiLa eter rk>1cu:rulu- 1 
ğunda:n~ ölüm tehlikesi at1.atı
yor: 

Con Dillingerin Şikago gibi bir şeh 
rin göbeğinde hiç rahatsız edilmeden 
İstediği gibi gezip tozmasmın nasıl 
kabil olduğunu hemen herkes merak 
eder. Kendisi ile dostu Homer van 
Meterin sonradan operasyonla çehre 
lerini değiştirmelerinden evvelki vazi 
yette, bu, bilhaıtsa merakı muciptir. 
Diğer taraftan zabıta meniurlarmm 
Nort Krovford Avenüdeki faaliyetin 
arttığmm asla farkına varmaması 
da bilhassa kayde değer bir cihettir! 
Aynca en yakın komşulann bile hiç 
bir §eyİn farkında olmayışları da 
hayret uyandıncı mahiyettedir 

llalbuki, ev müstahkem bir mevki 
haline sokulurken, hayli sağlam bir 
kale haline getirilirken, ora 
ya sandık sandık malzeme taşmmlJ 
b. Sonra da çete reisinin karargahına 
gelenler ondan talimat alanlar olmuş 
tu. Boyuna gelif -gidiş! 

Bunun izahı; ne polis, ne de aha 
li, Con Dillingerin Şikagoda kalım§ 
olabileceğini tahmin etmiyordu. Hiç 
kihmse bu derecede cüret gösterebile 
ceğini, sanmıyordu. Çünkü, bu, göz 
göre göre meydan okumuştu! 

Polis ve ahali bu müthi, adamın 
bile bu kadar tehlike.den ve böyle 
tehlikeli bir yerden uzakt adunnavı 
tercih edeceği zehabile, kendisinin Si 
!~agoda kalmak şöyle durs· ı ı, hatta 
J,merika topraklarından uzaklasb~ 
kanaatindeydi. "1 Numarah Hal!< 
!">ütmaru,, nm coktan A vrulla seya 
b'ltine çılanış olduğu kanaati, umu 1 

nivetle benimsenmişti! 1 

Buna kuvvetle ihtimal verildiği 
i-;in de, Avrupaya hareket eden 
bütün vapurlar, onun "Litl Bohem 
ye Loc,, otelinden kaçışmdanberi sı 
kı bir kontrol albnda tutuluyordu! 

Derken, günün birinde bir haber 
aksetti. Vaş~ona gelen malUnıata 

1 
göre, Con Dillinger, "Kanada - Pa 

sifik - hattı,, nm "Diifes of Yorl<,, 
n.-cu;u ile, Avrupa yolunda idi! 

Bu vapurun uğrayacağı ilk liman, 
fsko;yada Glaakov limanı idi. Ame 
rika devlet departemanı, derhal lakoç 
ya zabıtası ile temas etti. 

Güzel okyanus vapuru, Glaskov 
da Piyrde demir abnca, müteaddit 
m:>torpotlar vapura yana'.}b, polisler 
çıktılar, bütün yolcufan sıkı bir kon 
troldan geçirerek, Con Dillingeri 
"en.,elemeğe., uğraştılar! 

Bu arama süzgecinin deliklerin 
dçn, bütün yolcular ge;mek imkanı 
m buldular· "yalnız biri müstesna!,, 

Kendisinden şüphenilen adam bir 
Tibet Laması gibi giyinmişti; fakat 
çehresinin hallan Asyalıdan ziyade 
A vrupalaı cehresinin hatlarını 
andırıyordu. Buna rağmen de ismi, 
yolcu defterine "Kao Kung,, diye 
kaydolunmuştu ! 

Uzun uzadıya istintaktan sonra, 
Asyah ismi ta~ıyan ve Asyah kıyafe 
tinde gezen bu "acaİP Avrupalı., nm 
meş~ ur maceracılardan lreviç Lin 
ltoln olduğu, o sırada da "Tibetli Ke 
şis,, rolü oynayarak, gazeteleri heye 
cana uğratmakla, varlığı etrafında 
sansasyonlar icat ebnekle eğlendiği 
anlaşıldı.! 

T rebiç Linkoln, zabıtanmı amadığı 
bir adam de~di. Cini bir suçun faili 
olmamışb. Onun ismi kanşan yega 
ne cinai vaka, haitevi bir sonla bitmiş 
ti. Kendisini elinde olmayan bir şey: 
O~lu o tarihten bir müddet evvel, in 
P.ilterede b;~ keti! ",..,J<!':\Smm fai1i .. 1._ 

rak idam edilmi~ti. Bab·m,, rsmi de 
n~lundan bahsedilirken dilden dile 
do1asmrşb. O kadar! 

Hele Con Dillinçrerte en az bir ala 
k=-s1 bile yoktu. Ve Dillin'?ere gelince 
\1C~ni,, n;n vapur yolcu?an arasmda 
l:ulunm3clığı neticesine varıldı. Ne 
,.,örH•dü. ne de kendisine d3İr bir şey 
i~itildH Va~urrlakilerden hiç biri ona 
r1!\~1' 1 r şey bilmvorlardt ! 
d!.;,. bir şey bHmiyorlarch! 

Hakk~tte de, yukand" isaret edil 
diği qibi "1 Nunıarah Halk Düşma 
da idi! 

(Devamı var) 

ispanyada anarşistler 
hükUmeti tehdit ediyor 

Madridde çetin bir muharebe 
Pariı 13 (A. A.) -Jour gazetesi 

nin ~tihbarma göre Barcelona, Gero 
ne ve Lerido da müfritlerin tahrikatı 
artmaktadır. 

Gazete Valansiyada bir kısım anar 
§İstlerin, bazı anarşist şeflerinin tevki 
fini protesto için B. Azananın otur 
duğu saraya girmeye teşebbüs ettik 
1erini ve Alicantede telgraf merkezi 
nin İ§gali i~i, yapılan teşebbüs neti 
cesinde bir çok kimselerin öldüğünü 
bildirmektedir. 

Madritte 

Madrid 13 (A. A.) - Resmi teb 
liğ,de ceup cephesinde cumhuriyetçi 
lerin Operayı İ§gal ettikleri, fakat asi 
erin yeni takviy ekıtalarınm tazyiki 
üzerine muntazam surette ricat et 
mit olduklarım bildirmektedir. 

Çetin bir muharebe neticesinde 
düşmana ağır zayiat verdirilmi tir. 

Tunus 13 (A. A.) - Campeado 
run kazadan kurtulmuş olan kaptanı 
F elix Gary, gemisinin çarşamba saba 
hı Kiligiaya 60 mil mesafede Saetta 
adındaki ltalyan torpito muhribi tara 
fmdan takip edilmiş ve biraz sonra 
bu muhribe ayni eşkali haiz olan ve 
fakat ayni alametleri taşıyan diğer 
bir muhribin iltihakk etmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Gece muhripler, gemiyi bombardı 
man etmişler ve batmmşlardrr. 

Valancia 13 {A. A.) - Müdafaa 
nezareti tebliğ ediyor: Dün sabah ta 
biiyeti meçhul bir takım tahtelbahir 
ler, Cartagene .açıklarında cumhuri 
yet ilerin Almirante, Anteguena ve 
Churruga torpito muhriplerine hü 
cum etmi~lerdir. 

Churrugaya bir torpil isabet ede 

1 
Ülkemizde 

* 
rılar 

1 
it 

Festival güreşleri 
21 ağustosta başhyc 

Bir 
Kampa alınan 

köyü daha şılaşacaklerı 
giireşçderimizin k 

oJd rakipler belli 
bastılar 

Biı at öıaü ihi kişi 
gaıalandt 

Bundan bir hafta evvel Ceyhan 
köylerinden birisinde arı kovanları 
bir at tarafından tekmelenerek binler 
ce ari köylülerin üzerine saldirmiştı 

Evvelki gün Ceyhanın Tahiriye 
köyünde yine çok tuhaf bir hadise ol 
mustur. 

T ahiriye köyü halkının su ihtiyacı 
nı temin ettikleri ve köyden 50 --60 · 
metre disanda bulunan su kuyusuna 
akşam ü~eri köy halkından bir çok Festival müna 

kimse kadınlı erkekli su alın.ağa gidip sebetile 21 • 22, 
su çekmektelerken bir taraftan toplu 24 ağustosta yapı 
bir halde ve binlerce al arısı bkuyu lacak güreş müsa 
başinda bulunan halkın ve hayvana bakalarma dünya 
tm üzerine hücum ederek sokmağa şampiyonları .s u 

reti mahsusad a 
başlamışlardır. 

b davet edilmişler Su çeken kadnlar, kovaları ıraka 
rak bağıra bağira köyün içerisine kaç dir. 

Güreş f ede 
mış evlerine kendilerini g;jç atmış rasyonu bu mü 

lardır· sabakaların t e k 
Kuyu başinda kabadayılık yap nik idaresini de 

mak suretile kalan v ehayvanini' su ruhte etmiştir. 
lamakla meşgul olan Hacı Osman ve Bu güne kadar 
hayvanı arıların hücumuna maruz devam eden mu 
kald1kalarlndan Hacı Osman ve hay habere kati şek 
vani yer ebaygin bir halde düşmii' lini a~m:ış ve dün 
lerdir. yaca tanınmış şam 

Bir müddet sonra hayvan kaçmı§ yanlarla mut a 
ve köye gitmiştir. bakat hasıl olmuş 

Kuyu başinda bağua agıra kaçan tur. Davet edilen 
kad1nlarin feryadini duyan bütün müsabıklann be Y 

köy halkı evlerinden dışarı firlabmiş nleenru~l~c dkerıymececlet ı,i. 
larsa da arilarin kulaklarlnin di ine 

61 kil.o JJ.facar 79 1..-ilo Nordling 

ytapişmasi ile evlerine girerek kapi 
ve pencereleri simsiki kapamşlardır· 

Haci Osmanin kuyu başinda kal 
diğini anlayan ve onu kurtarmak Ü 

zere koşan Şaban da yari yolda dört 
tarafı anlar tarafindan sarilmiş ve 
ve üzerine konan arilar Şabanı da 
sokmğa başlamışlardir. 

Arilarin iğnelerinin acııııina daya 
namıyan Şaban ne yapacağını şaşır 
mış ve can asi ile kuyuya yakın olan 
koza tarlasina kendisini atmış ise de 
kurtulamayacağım anlayarak eline 
geçirdiği paçavralari yüzüne gözüne 
sararak kuyuya yakin bir göle atıla 
rak her tarafinl balçik çamuru ile si 
vamıştrr. 

Bu tedbirler sayesinde arılar Şaha 
na bir şe yyapamayacaklarinin anla 
ymca vaz geçmiş ve köyün içerisine 
dağı\arak önlerine qelen insan ve 
havvam sokmağa başlamışlardır. 

Böyle ani bir şekilde nereden geldi 
ği anlaşılamayan ve kövde panik do 
jlurmağa sebep olan arılarm hücumu 
na maruz kalan bütün köy halkı ne 
yaoacai?ini şaşırmış ve akşam geç 
vakte kadar evl~rinden bir türlü dışa 
rı cikmamişlardir. 

1 Veni neşriyat . ____ _, 

Res'mU zy çıkmı,tlr ı 
Bu savıda bilha~sa telsizin babası 

Marko i~ büyi.ik :fiirk amirali Barba [ 
rosun ölümüniin 391 inci yldönümii 1 

Mahmut Y esarinin çocuk sevgisi, I 
Mükerrem Kamil Sunun eünah eski 
mez, Nihal Yalazanın yeni Rus ede 
biyatından bir çevirmesi, göze çarp 
maktadır. Con zr.ngin mi.lnderecatlı 
ve pek nefis basılmış olan bu ayhk 
mf'cmuayr okuyucularımıza tavsiye 
ederi:!. -

miştir· 
3 kişi ölmüş. 9 kişi yarnlatıMı~tır. 

SOVYET 1:.ı\ YY ARESI 
KUTUP ÜZERiNDE 

Moskova 1 3 ( A. A.) - Üçüncü 
defa oh.rak Moskova - Şimal kutbu 
Amerika seferini yapan 209 n. tay 

aresi saat 14 te imal kutbu üzerin 

rini aşağıya yazıyoruz: 
Zamburi Macar 61 lôlo 1928 dün 

ya 5 incisi l 930 Avrupa 3 üncüsü 
1931 Avrupa Ş. 1932 dünya ikincisi 
1933 Avrupa ıampiyon•J 1934 Avru 
pa ikincisi 1933 Avrupa scr~t şam 
piyonu 1936 dünya serbest tampiyo 
nu. 

Kc1'kkeinın Finlandiya 61 kilo 
1936 dünya ikincisi olan Rciniye son 
yapılan Finlandiya ~piyonasmda 
bir yıldız olarak meydana çıklllJftır• 

No!'dling Finlandiya 79 kilo 1930, 
193 J, 1933 seneleri Avrupa fampi 
yonu 1934 Avrupa ikincisi. 

Bu pehlivan 1936 senesi düny~ 
birinciliklerine İ§tirak edecekler me 
yanında bulunduğu halde idman es 
nasında küçük bir kazaya uğrayarak 
takıma girememiştir. 

Gadier lsveç 87 kilo Dünyanın en 
der yetiştirdiği tiplerden biri. 

1932 dünya 3 üncüsü, 1935 Av 
rupa ikincisi 1936 Berlin Olimpiyat 
larmda fampiyon olmuttur. 

Nco Estonya 87 kilo, 1934 Avru 
pa ikincisi, 1935 Avrupa üçüncüsü 
1936 dünya ikincisi, 1937 Avrupa 

Suriyede 
(Ustyanı 1 incide) 

bombardıman etmi~tir. Ojerirch 
posta arabaunın içindekilerle bh·
likte ortadan kaybolma, olduğu 
bildirilmektedir. 

1 

Halep istasyonunda dahilden 
gelen ve asilere gönderilmekte O• 

lan mühim miktarda mühimmat v-e 
kursun müsadere edilmitsir. . ~ 

(Not - Telgralta mevzuu bah
solan Amuda mevkii Nuseybin'in 
karııaına tesadüf eden ve Türkiye 
huclutlan haricinde kalmıf olan 
bir köydür. Bu köy orada. yerle
fen Kürt ve Ermeni gümrük ka
çakçıları ile çok geni§lemif ve a· 
deta küçük bir kaaaba haline gel
miştir. Yapılcn taarruz.un yağmacı 
a§iretler tarafından vukabulmuı ol 

şampiyonu. 

Nistrum Finlandiya ağır, 
dünya 2 incisi 1930 - 193 l 
ikincisi, 1936 dünya üçüne' 

Niman İsveç ağır. 1936 dü 
cisi 193 7 Avrupa şampiyon 

21 ağustosta başlayıp üç 
recek bu çok mühim müsa 
federasyonca sçilen güreşçi! 
edeceklerdir. Güreşçilerimiz 
müsabakalarından evvel iyi 
rübe müsabakası n1ahiyetin 
bu güreşlere hazırlanan g ·• 
miz iki gün evvel Rober kol 
lan kampa sokulmuşlardır. 

İştira kedecek güreşçileri 
61 kiloda dünya şampiyo 

61 kiloda Basri. Rasim. 
79 kiloda dünya altıncısı A 
87 kiloda Dünya üçüncüıııü 
Ahmet 
8 7 kiloda dünya he§incisi 
Ağır kiloda dünya dördüne 
ban Mehmet 
Ağn kiloda son günlerd 

şan ve nazarı dikkati celbe 
sunlu Ahmet. 

• 
ısyan çı 
rirch" İ•mi yanlı§ olsa ger 
kelimenin Cerrade olma• 
doğrudur. Cerrade Mard" 
ır•ına düıen bir köydür.) 

ORDUNUN MUDA 

Berut, 13 (A.A.) - I1 
sından: 

Deirizor, dan bildirildi ğ 
ordunun süratle vaki olll 
halesi nifak hareketine 
vermiı gibidir. 

Müfritlerin kaçmasını 
Amudaya dönmüş olan ah 
gaşalıklar ve mukavelei 
ler korkuıundan, isyan ve 
mıntakasını terke davet 
lerdir, 

Ahali, ordunun nezareti 
Kamiıli'ya çekilmektedir· 
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tıE~~EP KAVGA~ARı. 
Muallimlerin kı

dem zammı . lstanbul ·Belediyesi ilanları . 

tasdikten geldi Beherinin muhammen 
bedeli 

1702 Numaralı kanun ınucibince 2000 Adet Bez taklidi kaat g Kur 
937 senesi eylüJUnden itibaren kıdem 50 .. Matriı klat 40 
zammına istihkak kesbeden §ehrimiz. 1200 Kib AnbaUj kut 40 
deki orta, lise ve muaıı:m mektepleri 100 ,, Merdane tutkalı 200 

teı~NlL 1 K VE Sil LIK Ml'.'.JCADE LESi 
ka numara 1: 111 Yazan: Ziya tta!{•~ 

.. .. 
muallimlerinden 200 kişinin zam liste- 150 •• Mücellit tutkalı 35 " 

Kıhç 
ları 

bütün günah 
!eri tanzim edilerek Maarif Vek!leti- 20 ,, Dikit teli (Muhtelif numara) 130 
,pe gönderilmi§ti. Bunlardan 173 kişi- 1200 Metre Mücellit bezi (Muntelif renkte) 38 
nin terfileri tastikten çıkmış ve k&rar- 15 Düzfü:ıe Keten diki§ ipliği 660 

namel!ri dün İstanbul Maarif MUdilr- 10 ., Bağlama sicimi (tn~iliz biçimi yerli) 300 

.. 
.. 
•• 

lüğüne bildirilmiştir. Terfi eden mual- 3 Terıah sicirni 300 
!imler şunlardır: 3 .. Beyaz makara 120 
16 LiRADAN 11,5 LiRAYA TERFi 100 Pak*"t Mukavva 750 

.. 
temizler ... 

b·ı7"" Bir had· . . 1
• •r•in... R 1

•
1 ~~rif vardır. Tabıi 

~il; (ıizin . e.•~lu Ekrem efendi
~'t 'le 1f1!1ız, bir adamda top· 

Mecııaın netaceaı, padi,.&a bil· 
dirilmiıti. Çelebi Sultan Mehmet, 
Bedreddinin id:tmı hakkında ve
rilen bu kararı kabul etmekle ~-

EDENLER Belediye matbaasına IUzumu Qlan yukarıda c1nı ve mikciarı yazılı bııl"""'" 
Erenköy kız li~esinden Muammer, matbaa levu1:nı açık ek&iltmeye kl'\rıul ını••tL•r. Ş rtnzmesiyle nlimuneleri .,.va 

Galatasaray lisesi ilk kısmından Ci· zım mildürlüğl.inde görülebilir. İstPlrlilcr 2490 N. 1ı 1<?.nunda yazılı vesika ve. 172 

hat. lira 96 kuruışluk ilk teminat makbu.r vcy; mcktubiylc beraber l-9-93i rır. 

17,5 LiRADAN ıo LiRAYA TERFi t-ıımba gUnü sııat 14 de Daimt EncUMenrle bulunm•lıdırlar. (B.) (524 ) 

rıJc eyi 1 
en, &Jıin cemaatinizi tef. 

olur._. eıt1ek üzere birisi gelecek 
ltıuııa;d onu katlediniz) buyur 

raber, idamın tekline itiru etmıı. 

ır . ......... t 
EDENLER İstanbul Belediye sınırı fçindc muhtelif mıntaka ve semtlerde kurulrr."l.ta 

Galatasaray ilk kısmından Osman, olan hafta ve :ıkıam pazarlarında sd.'ze ve meyvaların dofrudan do~ruya 1<aldı. 
Yet Bu h d' · b"J' · ': Şu h. • ~ ı_sı,. ı ı~ım. 

i)\a.hıyeli dide, ıslamıyetı tefrik 
ll~~be~ .n e olan, yolsuz ve mü-
b· •Stı f"JI • 1~~at k . u erınin mücazatını 

- O kadar büyük bir baf, keıı· 
disini t<>.§ıyan g5vdeden ayrıla ·_ 
maz. Bedreddinin kafasını ke~e 
yin. Asmak suretiyle idam edın. 

Demiıti. . 
Çelebi Sultan Mehınedın emri, 

Kadıköy ikinci ortadan musiki mual- nmJar üzerine konulmak auretne satıldı tı görülmektNlir. Umuml sağlık ve eh. 
limi Sıdıka, Erenköy kız ilse.si ilk kı- ı.in temizlifi bakımından çok mahzı•rlu olan bu hali!'I devamı caiz olma.dığrn"'an 
sım muallimlerinden MUnevver. pazar yerlerinde sebze ve meyvalır ya muntazam sepet ve küfeler içinde "~va 
f! LiRADAN 25 LIRAY A TERFi temiz tahta lc~revetler Uzerinde ııatıheaktrr. 

M·· h."ndın ıöyle. 
, .. ı_ Ul lf •. 
Ul[Gt c Ye tuy!er iirperten b•r 

0 •li..kut erey~n P.tmi,ti. B~dw-.ddi rı .. 
l>t,b~a ta.kıkalarmda. nefsi ile 
dele Re • alarak derin bir müca
~'l'•tın Çlrrnişti. Hiç eüpheaiz ki, 
tıyte Rö~~ ".~ı ~~ti.~eti, büt~n fecaa 
~ttık b unun onune ııelmı,ti. V ~ 
•htirna.ı~ acı a.kıhetten kaçınmak 
b~ buy~olı:na?ığmı anladı~h iç.in 
~l ettn h~k1kati old ığu gibi ka
)etierj .eYe, Yük6ek ili:n ve meT.i
du .. l\'\e nı, §ereffııizce bir :ıd1let•e sön 

yerine getirilmiıti. k d 
Bedreddin; bir sabah er e

1
n ekn 

k ı ara· hapis olduğu yeı·den çı ar .. 
1 

EDENLER Buna riayet etmiyen ııatrcrlar Umuru Belediveyl' mütealJik ahklmı eeZ1iye 
Davutpaşa orta mektebi muallimle~ kanunu hükümlerine göre eazalanrhnla e;tktır. (B.) (5249) 

S . d ına getirt -erezın çarşı ır.ev an .... d 
mi~. orada bir dükkanın o~ub~ t e • 
ki a;;aca ;ıııdarak, olduiu 81 1 er-
kr.!:t""i•ti. .. 

·· ·· oylece Bu biruh ceşet, uç sun 
kalmıştı. Nihayet üçüncü b~~e, 
her fedakarlığı göze alan ır .aç 
mürit tarafından indirilerek. aız
lice bir kabir kazılmıt; orada sak
lanmı•tı. Fakat bir ınüdd~t sonbr~, 

rinden Ali Fuad. 1nönU orta mektebı . • . 
1 

•• • • 

m 11. 
1 

. d Gil · Kandilli kız Senehk 171uhammen kırası 180 l:ra o.an RuıtempP.fl mahalleıınde Ta!ı:.aka. 
ua ım erın en zın. v •• , • 

ıl· ..... 51 11
. 

1 
. d Naciye Kasım- le sokagmda 85 No. duıtkln 938 veya ~39 ve 940 seneJerı Mayıı ııonuna ka. 

-=- mua ım errn en · . . .. . 
pa orta m kt bl muallimlerinden Ra cJar kıraya vcnlmeJc uıere açık a:tırmaya konulmu~~ur. Şartnameaı . Levazım 
bi:a Üsk"d e b~ . • ortamektebl mu- Müdürlüğünde ıörülebilir. hteklı olan br 13 lira 50 kuruıluk ilk temınat mC"k. 

• u ar ırıncı · 9 937 ,__ ·· ·· d D i i E ·· d allimJerinden Nuri, Cumhuriyet orta- tup veya makbuzu ıle 1- - c;ar§am..,.ı gıJnu .aat 14 e a m ncumcn e 

mektebi muallimlerinden flhami. lıulunmalıdtrlıtr. (1.) (5%43) 

S LiRA ZAM ALANLAR 

~ tneve k "ar ver-ıi•ti. 
-.,tle 

1d.hk~rder 1' 're vekar ve ha.ş· 
......._ 1 thni~ti. I 

!tı' ~dır b'"t" ·· hl 

:r k ·· ne ır meydana ç.ıkarılara. uıerı \ k 
mezar yapılmıttı. O.stitra.d 0 a~İ-_ 
ıunu da arzedeliın ~1 ; Edırn~ ~ı a 
yeti mübadele komaayonu reısı Se
re3:1i Ferit Raıiın ile arkadaşlar~, 
_ mübadeleye tabi ?la~ ~erezh
lerin son muhacır kafılesım sev~a
der)erken _ (Şeyh Bedreddın 
Mah-:r.ut) un kemiklerini de ora· 
da bırakmak iatememiıler.. Kab· 
rini açtırarak> çürümemit olan ke· 
miklerini bir küçük sandığa ko
yarak İstanbula ~öndermialerdir .. 
Bu son Serez muhacirleri bu san· 
dıi{ı Jatanbula getirerek, Vilayet 
(Umuru dinive müdüriyetine) tes· 
lim etmişlerdir.) 

Galatasaray lisesi muallimlerinden 
Hüsameddin, Galatasaray Fra.nsız 
muallimlerinden Jorjet, Kabataş li.seııi 
TU:kçe muallimi Nihad Sa.mi, Kabata~ 
Fizik muallimi Ecved, Kabataş lisesi 
Tarih muallimlerinden Samih Nafia, 

Senelik muhammen kirası ıs lira olan Kapalrçar§ıda Divrilc sokağında lt 
No. dilkkin 938 veya 939 ve 940 sen~J,.ri Mayıs sonur.3 kadar kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Sırtnameai Lcvaz~ MüdürlüfUn<le görUie. 
bilir. 1ıt~li clınlar 1 lira 35 kuru hık ilk teminat mektup veya makbuıu ne 
1-9-937 çarfimba ,UnU ıaat 14 de Daimi Entt:imtnde bulunmalıdırlar. 

(İ.) (5242) 

ı~ler ;)'·· u un ıuna arı le· 
l)· . 

KandilJi kız lisesi muallimlerinden Mü- Keıif bC".ı:feli 1900 lira 80 kuruı ofan BüyUkdere meyva fidanlrfrndaki ya 
eyyed, Kandilli kız lisesi muallimlerin- oılacak havut tamiri paurlığa konul:nuıtur. Ketif evrakı ve prtnameıi Je, .. ,mm 
den Ha.tice Behire, Kandilli kız lisesi \'lüdürlügünde ı5riilcbiUr. İstekliler 2490 N. h kanunda yuılr vesikadan ba~k:ı bu 
muallimlerinden Bedriye Mustafa, Kan i§ için Nafıa MUdUrlllğ-Jnden alacakları {f"n ehliyet vesika.siyle 142 lira 56 kuru~ 
dilli kız lisesi muallimlerinden Faika, Juk ilk temin1~ makbuz: veya mcktuhiyle beraber 16-8-937 paıarteai gUnii ıaat 

,,,}Ye ceva • . 
1 ..,,.,\']· P vermııtı. 
11-ıcirna ana, Haydar, bu büyük ve 
~İt ha ne cevap kartısında, derin 
~~ı~·~lık duyarak, adeta aer· 
~k: ftı. Sonra kendine iele-

Ka~bşli~~muallim~~d~~iKe._1_4_d_e~D_a_im_r_F_~_c_ü_m_c_n_d_e_b_u_ıu_n_m_a_h_d_"_~_r~(t_._>_C_5_20_3_)~~~~~~~~~
ma1, Kabataş muallimlerinden Hali.nı 
SUdner, Galata.saray Jiseal muallimle
rinden Bedros, Galatasaray lisesi mu
allim?erinden Hikmet Cemil, İstanbul 
kız lisesi muallimlerinden Ayşe !smet, 
lstanbul kıs lisesi muallimlerinden Sü
reyya, İstanbul erkek muallim mekte. 
bi mulllimlerinden Yusuf Cemil, Gala
ta.sara.Y ilk kısım muallimlerinden Ha.
f ız Nuri, Kandilli kız lisesi muallimle
rinden Behire, Kabataı lisesi muallim
lerinden H. Hamdi, Kabala olisesi mu-

Betonarme KHprU inşaatı 

Nafia Vekaletinden ı )ı;- Şu halde hen .• te.riatin kılıcı· 
& 
l!:\ekle iktifa ebni9ti. :"n h"·t~ söz, Bedreddinin (i -

iiJcuft\ ul\lll~) demekti. Artık bu 
~llıa ~~~imiş; Bedreddinin i -

l - Eksiltmeye konulan iı: MarıJ viliyetinde ve Muaı Eloflu yolu üıe 
rinde Aksu ve Marat - Kayseri yolu Uzerinde Suç.ı.tı Ali Kaya ve Tekir kop 
rülerinin betonarme olarak inpabdır. 

Bu dört köprünJn kefif bedeli (180.500) liradır. 

l~kmedilmişti. 
~.:.:_~~~~~~----~~~~~----

IJ ll h • 

(~amı mr) 2 - Ekailtnıe 31-8-1937 tarihine müaadif ııalı gUnü saat (le) da Nafia 
VekAletinde JOH ve köprüler reiıliJi ekailtme Jromiıyonu oduında kap.alı zarf 

uıuliyle yapdilealctır. 
3 - Ekailtmc f&rtnamcai ve buna müteferd dif"'r evrak (903) kuru~ \..t"del 

rl ilıye vekili fan- f 
""111a mektebinde 

Litvinof Viganada allimlerindeıı Abdülkutsl, Kasrmpl§a-
3& orta.mektebi muallimlerinden Meıuı. 
!atantrUl erkek lise.si muallimlerinden 

mukabilinde şase ve köprüler reialiiin elen alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için ta Jiplerin (J02i5) liralık muvakkat temi. 

·ıat vermeleri ve bu ribi itleri yapabile :eklerine dair vckAletimizden alınmı~ 
müteahhitlik el-ıliyeti fenniye veaikuiyle Ticaret Od~·u sicil varakur ibraz et. ~il~"'·. ~3 (Telefoiıla) - Da

~~teri 
8 

e~~lı ve Parti Genel Sek
ailed · Şukrü Kt-.ya bugün (dün) 
~~en sonra Jandarma umum 
likte ?danı General Naci ile bir-
li ' landa..._ kt b. . . r. • uıa me e ını gezmlS· 

~. Ş··k 
~, ~~· ~ii Kaya, jandarma çavuş 
l'll!kte ıtı Yetit tirecek olan bu 
~e~~ P1~e &ördüğü intizam ve mü
l\ihr e. 1:Yetten duyduğu memnu· 
}' ltıı he 
1tıi hild· Yan etmiı ve takdirle-

QI' •rnıiıtir. 

"''" 1 1 •••ten mUaaaeae-
.\ıı •rın toplantısı 

~-~i!a.ra, 13 (Telefonla) - Bil" 
rcııi () nd, llteriyet mevkiine giren 
~ ~ira.lltıan kanunu münasebetiy-
:.~~l't ~\Vekaleti mukavele ile 
1 bir t t etmekte olan müeueaele 

.?~~o~~ant~~a davet etmiştir. 
.tl~eıa·ı t kıtıden mürekkep bir 

~ı t t ler h t" • • • ak . S llU to eye ının ııtır eth-
;~kir l( ı>lantıya Ziraat Vekili B. 
.ı~t •i:y fll~bir baıkanlık etmİ§, zi· 
'I~ ~ llaı ve 'd • .. 

..., l~ır b ı arı muste§arlaı ı 
L 'OJ>Ja ulunmuştur. 
~tıu ntıda .. ·ıı . 
fı.J l\~n ınumesaı erle yem 
'4,... esasla ·· · d ··•un rı uzerın e konu-() . ur. 

illk ~anıCll' 
~1tll.f1 • • •nıı:ıın muhafaza ve 
ı~ \>\aruı lStn her türlü tedbirlere 
il ~~ l)ı'~ca.ğı bu itde orman it· 
~ "· tıeaaea 1 • • "''••ttt e erının de elbirliği 

e.lal"t kararlaıtırılmııtır. 
• • \Co 

Sofya, 13 (Husuııi) - Viyana
dan bildirildiğine göre, Sovyetler 
Birliii Hariciye Komiıeri 8. Lit
vinof dün ansızın Viyana.ya ıel
mittir. 

Oğuz, İltanbul erkek liaeai muallim. 
terinden Sa.l&h&ddin. 1atanbul erkek li· 
seaJ muallimlerinden Ranm. 1a • 
tanbul kız lisesi Almanca muallimle-

meieri ]bımdır. 
fsteklilcr teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

'\dar komiıycn reialifine makbuz mukıı l:ıiJinde vermeleri muktazidir. Postada 

olacak gecilcmf'ler kabul edilmez. (M21) (5092) Re.mi mahafilde B. Litvinorucı 
geçen sene Moakovada B. Stalin'i 
tedavi eden Doktor Epinger'e ken· 
diıini tedavi için aeldiii ıöylen!· 
yor. Fakat, Sovyet Hariciye ~o~ı
ıerinin Viyanaya bu ani ıelitı bır
çok tahmin ve şayialara yol aç· 
m19tır. 

rinden HayriiniN. Yeearl, latanbul er· 
kek lisesi muallimlerinden Ahmed Ri
fat, İııta.nbul erkek liseli muallimlerin

den Aglh, Üsküdar ikinci ortamekte. 
bi muallimlerinden Ziya Sabri, Galata. 

MOzeler Arttırma ve Eksiltme Komlsoynu 
Rlysetlnden ı 

B. ŞUkrll Kaya uUlus,, 
matbaasında 

Ankara, 13 (Telefonla) - Da· 
hiJiye Vekili ve Parti Gelen Sekre-
teri B. Şükrü Kaya bugün ( dü~ ~ 

· · te&rır Ulus gazetesi idarehanesını s 

ederek tetkiklerde bulu.?~uf~:de· 
Bu ziyaret Ulus' un, onuın .. 

ki Cumhuriyet bayramından ıtıb:ı~ 
ren yeni makinesi ile ve yepyenı 
• .1 ·ı ti.kadar· bır feki de çıkma•• ı e a 

dır. 

Yen! treu yonarnnız 
açıhycr 

Ankara, 13 (Telefonla) - ~i· 
vas • Malatya hattının bu def• ın· 

b. Ç . k Hekimhatı 
f&atı ıten etın aya • d"' 
kıamındaki Kayapınar • A~~e tK 

UI .. Haıançelebı ııtar - uguney ve günij 
yonları önümüzdeki pazar 
itletmeye açılacaktır. s· 

Bu tarihten itibaren ıva.s -
·· yolcu 

Malatya arasında her glun D' 
An ·ara· ı· 

trenleri itleyecek ve • . s· 
yarbekir yolcuları Kayserı - ıvaı ı 

M 1 1 .. •erinden seyahat • a atya yo u u .. 
edeceklerdir. 

saray lisesi muallimlerinden Mehmed 
Cavid, İ.stanbul 'ıuz lhıetıi mualiimle-

Yıpılaeık iıin cinıi 

ve ınahiyeti 
Ketif Muvakkat te. 
bedeli minat mikdarı 

Lira K. Lira K. 

Ekailtmenin nerede ve 
hanıi tarih ve ıaatte 

yıprlacafı. 
rinden Belkis Rıza, İstanbul kız lisesi 
muallimlerinden Mebrure, Haydarp• 

lisesi muallimlerinden Celaleddin, Hay 
darpa§& liaeııi muallJmlerinden Kamil. 

Arıiv ist&ıyonu ittihu 
edilecek olan Sultanah. 
met medrcıcsinin eaallı 
tamiratı 

11786 66 884 00 Asarıatika Müıcleri 

Genel Direktörlüiün. 
da 16/8/937 tarihin. 
de pazartesi cUnü sut 
ıs de Haydarpaşa Jisesi muallimlerinden Va-

hap, Haydarpqa lisesi mua.JUmlerin-
Ar•iv iıtaayonu ittihu edilecek olan Sultanahmet medreacıindc bermucibl 

den Marko, 1!tanbul erkek lisesi mu- r "- ı f t' ketif yaptırılacak e11ılı tamirat yukarda yaııb ıUn ve 11atte ..apa ı ıar uıu ıyl'l 
allimlerinden Aglh Sırrı, Gelenbevf ihale e:füeeektir. Keşif ve şartname ile yapılıcak tamiratı mahallen ıörmek iste 
ortamektebi muallimlerinden Osman . ırn ır ı 
Nuri, Gelenbevi ortamektebi muallim· yenlerin Milıeler Miınarlıfına ~hp olanlınn d:. teN ıf' ~e k~~'P ~~ ve 

1 
erı ~ı 

Ierinden Ymmf Aglh, Beykoz ortamek •• 11.000" liralık bu ite benıer ıı yaptık la"_"• ıır a ıa kek etin . en a mrk§b o. 
. . · d N duklan müteahhitlik ve Ticaret Odaaı vesıkalın ve muva at temınıt mı uı. 

tebı mua'hmlerın en urhayat, fsta.n- • k 
bul kıı liseli mu llimlerinden Ratibe, tarını hı~i müh~rlü ı~rflannı 

0

16 • 8. 93~ tarih pazarteıı gUnU saat 13,30 11 •~ 
Kasımpa~ ortamektebi muallimlerin- dar komısyon rıyasetıne tevdı eylemelerı. (4793) 

den Osman Nuri, Kunıkapı orta
mektebi mualHmlerinden Remziye, 
Kumkapı ortamektebi muallimlerin· 
den Memduha, Kumkapı ortamektebf 
muallimlerinden Ahmed Rasim, Vefa 

li!esi muallimlerinden Rahman, Vela 

lisesi muallimlerinden Nimet, Fatih 

ortamektebi muallimlerinden Neeet, 
Gazi Osmanpaşa ortamektebi muallim 

!erinden Melahat Cemil, G&.al Osman 
pa.§a ortamektebi muallimlerinden H&
sıı.n Sırrı, İnönü ortamektebi muallim
lerinden Makbule, İnönü orlamektebi 
muallimler;nden Emine Meliha, İstan· 
bul kız orta mektebi muallimlerinden 
Tahir, Kadıköy ikinci ortamektebf mu
aUlmlerinden Raife, Galata.saray Uaeai 

muallimlerinden Kürkçiyan, !.atanbul ı alllmlerinden Sadiye, lataııbul kız lise. 
kız muallim mektebi muallimlerinden ııi muallimlerinden Semiha, Süleyman! 
Abdi, Eyüp ortame.ktebi muallimlerin- ye ortamektebi muallimlerinden Bur. 
den Şadiye, Eyüp orta.mektebi mual· han, Ni§antaeı ortamektebi mu&lllm
limleriqden Hasan Tab11!n, İltanbul kız !erinden Fatma Neıterin. Kumkapı or· 
Uıeı lınııallimler:nden Makbule, lsta.n- tamektebl muallimlerinden Nqide, 
bul Jcız lisesi muallimlerinden Semiha Niıantaeı kız orta mektebi muallimle
Vamık, İstanbul kı& lisesi muallimle- rinden HUtmiye Melek, Nipnta§ı kız 
rinden Mediha, İstanbul kız lisesi mu- ortamektebi muallimlerinden Katime. 
aıı:m'erinden Mehlika, Vefa. lisesi mu· İstanbul kız liııesi muallimlerinden 
allimler:nden Sabrı, Erenköy kıt lısesi Zaime Hayriye, Pertevniyal lisesi mu
muallinılerinden Gilllz1r, Erenköy kız alllmlerinden Haıımet Fikret, Bekir, 
Useal muallfmlerlnden Macide, Eren- Muvaffak ve İhsan, İstanbul kız lısesi 
köy kız li~si nmallimlerf nden Zehra, muallimlerinden Meliha, ŞUkfıfc Nihal, 
Erenköy kız liseal muallimlerinden Me Sabahat, Raife, Üsküdar birinci orta ~ 
JAhat, Erenköy kız lfeeai mu&UimlerJn. mektebi mua.llimlerinden Şaziye, EyUp 
den Münevver, Erenköy kIJ liaeal mu (Lut/en 30.yfa:y1 fet1irini:.) 
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Hereke çocuk kampı ' 

Şanghay mahallelerin1 

de muharebe oluyor 

Paıaguagda 
• 
isyan 

Aaaomption (Paraguay) 13 (A. • 
A.) - Donanma isyan etmiş, sa
bahleyin erkenden payitahtı işgal 
ederek hükfunetin istifasını ver

Çatalı, bıçağı kampda göriiP 
kargo/ayı kampda tanıyan 
çocuk~ar şimdi endişe 

lngiliz ve Fransız kuvvetleri 
şehre doğru yola çıktılar 

mesini istemiftir. 

Musolininin yeni bir I 
nutku 

Japonyada seferberlik hazırhkları Roma, 13 (Hususi) - B. Musolinı ı 
Siragüze:ie halka hitaben söylediği 

Berlin, 13 (Hususi) - Çin as·l 
kerleri 1932 senesinde gayri aske
ri hale konmuş olan mıntakaya 
girmesi üzerine Şanghaydaki va
ziyet gayet vahim bir safhaya gir
mişti. Tokyodan bildirildiğine gö
re, günef doğmadan evvel gayet 
tiddetli mitralyöz ve tüfek ateşi 
başlamıttır. Bu ateş Şanghaydııı 
yeni harbin baılangıcı olarak te· 
lak.ki olunuyor. 

Şanghay Mahallelerinde nutkunda ezcümle şöyle demiştir: 
Tokyo, 13 (A.A.) _ Şanghay- "Şiddetle birlikçi olan faşist devle-

dan alınan bir Japon telgrafına tinde artık ne siyasi ne de iktisadi ~t _ • . ,.,..,, 

göre, enerjik bir baskın hücumu i~~iya~ yoktur. Bütü~ İt~lya her tür- Dik bir yamacı tırmanıyoru7. "Köye tekrar döneceğiz. 
üzerine Japon kuvvetleri şimalde· lu ı~tı~ana ve fedaka~lıga amade ~e T anrı~ın ham çimento madenleri sız yemek yiyecek, karyolasıı 
ki. Semyan mahallesi ile beyne] _ herturlu ahvalde zafer1 elde etmege yüksehp mermerleşmiş... takta yatacağız .. Bu felaket olııı1 
mılel mıntakayı tamamiyle temiz. azmetmiş bulunmaktadır. Ka.:npın manzarası o kadar gü· mı ... " ı 
!emişlerdir. Birkaç saat süren çar- -------------- zel kı, buna tek bir kelime ile "ha- Akıam oluyor .. Güne§, ufk11~ 
pışmadan sonra, ataAemiliterin bü- rika" diyebiliriz. zıl kana boyaya, boyaya rııo 
r~s.un~ ~oğr:u ile~le~eye çalıtan si muhasamalarmdanberi Şanghayda Körfez, burada şiir, tablo, mus1- karardı. 
sıvıl gıyınmış 97 ınci Çin fırkası ilk defa olarak merkezi Çin hükume ki oluyor. Ve baktım "bu hava bu de 
kıtaları Japon kuvvetleri tarafın- tinin. ku.;rv.etleri gayri askeri mmtaka Kemal Ermada sordum: bu su, bu manzara ve bu gıd• Tokyo, 12 (Hususi) -· Harbiye 

Nazırı Batvekil Konoye'ye Şimali 
Çinde Nanken'de Japon ve Çin 
askerleri arasında muhasama ha
reketlerinin ba,Iadığmı bildirmiş 
tir. Harbiye Nazırı ile Batvekil iki 
saat kadar gayet mahrem müzake
rede bulunmuşlardır .. 

Tokyo, 12 (Hususi) - Tiyen
çinde bulunan Japon kıtaları ku
mandanı tarafından bildirildiğine 
göre 500 - 600 kişi Pekinin yirmi 
kilometde cenubunda Liyansing'e 
sabahleyin ellerinde bir zırhlı oto· 
mobil ve toplar olduğu halde hü
cum elmiflerdir. Japon askerle
ri bu hücumu saat 5,30 da püskürt 
mütlerdir. Pekinde bulunan Ja
pon kıtaları şehrin şimali farki ci
hetini Çin askerlerinden temizle
mittir. 

Şanghay, 12 (Hususi) - Bildi
rildiğine göre Şanghay istikame
tinde külliyetli Çin askerleri gel· 
mektedir. Burada bulunan topç'.l 
kıtaları siperler kazmakta ve ba
rikatlar kurmaktadır. 

ortamektebi muallimlerinden Nuri, 
Kasımpaşa ortamektebinden Sabiha, 
Kadıköy üçüncü ortamektebi muallim
lerinden Mliveddct, Kadıköy üçüncü or 
tame~•tebi muallimlerinden Şaziye, 

Kadıköy ikinci ortamektebi muallim
krinden Necip Fazıl, Ruhsar, Üsküdar 
birinci ortamektebinden Müeyyed, Na
ciye. Abdurrahman, Cumhuriyet orta
mektcbi muallimlerinden Fatma Şük
rüye, Saliha Kaniye, Bakırköy orta
mek~ebi muallimlerinden Naim, Üskü· 
dar ikinci ortamcktebinden Meliha, 

10 LiRA ZAM GÔRENLER 
Kandilli kız lisesi muallimlerinden 

Hatice, Kabataş Jlsesi muallimlerinden 
Hasip, Hıfzı Tevfik. Nuri, İstanbul er
kek lisesi muallimlerinden Tahjr Na
di, Halil Nimetullah, Hasan Fehmi, 
Cevdet Barlas, İstanbul erkek muallim 
mektebi muallimlerinden Celal, Gala· 
tasaray lisesi muallimlerinden Recai, 
Ahmed Mazhar, Said, Kadıköy birinci 
ortamektebinden İı.eddin, Niyazi, Fa
tih ortamektcbi muallimlerinden Rah
mi, Vefa lisesi muallimlerinden Os
nıan Habib, İstanbul erke klisesi mu
allimlerinden İhs1.n Nazmi, Hakkı Su
ha, Haydarpaşi lisesi Muallimlerinüen 
Necati, Ech~et, Halid Ziya, Hüsnü Ha
mid, İstanbul kız lisesi muall'imlerin
den Safvet, Eyüp ortamektebi mual· 
limlerinden Edhem, Davutpaşa orta
mektebi muallimlerinden Nazif Kan
dilli kız lisesi muall'mle.rindcn Münif 
'Kemal, Vefa liseai muallimlerinden 
Mehmet Samih, Kadıköy üçüncü orta. 
mektebinden Lütfiye, Bakırköy orta
mcktebi muallimlerinden Ethem Nu
ri. 

15 LiRA ZAM GÔRENf.,ER 

Kabataş lisesi muallimlerinden Sa· 
raccdcjin, Galatasaray lisesi muallimle
rfndcn Halid, lı:tnnbul erkek orman 
mektebi muallimlerinden Zckiı.i, Gc
lenbevi ortamektebi muallimlcrindenl 
Abdu?Tahman. İstanbul kız lisesi mu
allimlerinden Süleyman .. ,.. 

dan tamamiyle imha olunmuştur. Y~ gı:mıştır •. so~ra Ş~nghay - Nan, - ~ur~.sn.~ı nasıl seçtiniz? 1 ken, kilo alma~ak nasıl otur· 
lngiliz Ve Franıız Aıkerleri kın tımend~ferı? ~unteha noktası lzmıt kultur dünyasının genç ve Röportaj _ 2 

Şanghay'a Doğru o~an garın .şn;nalım ışgal ederek tah faal başı tatlı tatlı, güldü: birimiz ayrı, ayrı, 2, 3, 4, 5, 6 
Hongkong, 13 (A.A.) _ lng\- kım eylemıştır. . . "-Manzarayı görür görmez ka- aldık." kamp çocukları ti 

liz kuvvetlerinin burada buluna'l l\ı~areşa~ Çankay -. Çekın. bızzat rarımızı verdik. Köy çocuklarıJ:sm sırtlarında bir alem ve bir 
taburu hemen Şanghaya gitme~ teşkıl ~tmış v_e ecnebı 1?1uallım:er va pı burada k~rulmalı, dedik ... " oldular. ~ 
üzere vapurlara binmeğe hazır bu ~ıt~sı ıle tal•m e>:lemıt oldugu 88 Kampın bır neşe ve şetaret kay- Yer, yer; keman, kitare, ıııSI 
lunmaktadır. ıncı fırka .Na~k~nden kalkara!t nağı olan öğretmeni Remzi kendi leri, şarkılar perde perde, a~ 
Şanghay 13 (A.A.) - Bir Fran fangh~v~ .s.r 1 l;m 1ttır:. , icadı yerli malı firijirden bir gazoz ti. ~ıı ı\ 

sız piyade taburunun 27 ağustos «;;mı~ sabn tu~endı,, uzatırken atıldı: . Halil Fikretin yanına sokU1~ 11 

ta Hindi Çinden Şanghaya gelme . ~a.n~ı~ 1- .~Hususı} .- Resm~n "- Burası Sarayburnu. Şurası Üstad terbiye doktoru, "KlJltJ' l 
si beklenilmektedir. bıldırıldıgı~e gore ~m.~m.~ sefe~herlık Beyoğlu .. Daha uzakta Fatih.. .Şu muhabirini nezaket ve centil~ l> ~ 

imparatorun yanında bı'r hakkındakı kanun onumuzdekı hafta gördügvünüz kö"k te Bagvdat kasrı.'' gvin ha b ka J"estlerı C\>i(~ . . d ·n r . . . h 'l' e yran ıra n it.: '\ 
Görüfme ı~ın e ~i etk~ecçıs.ını~ u~.umı eye Kampta neler yok.. Sinema, rad- kartıladı. ·• \' 

Tokyo, 13 (Hususi) - Bahriye tıne verı ~ce .~1\ ın. arıcıye nbzırı yo, elektrik, su tesisatı. Park, Revii "- Baykalım, dedi, bunlsrıtı" 
3 erkanıharp reisi Amiral Prens Fu- namrba lsoz soy eyen ır zat şu eya ~asat kulesi, kitaphane ... Köy ço· nete ve sıhat kaynakları }r.t> bt-,1t 

şimi dün saat dokuzda imparato- na~~ç· t~ unmbştur: h dd' . b l cukları hayatlarında hiç bir zaman çocuklarıdır iıte ... " ~ tel b· 
run huzuruna girmiştir. Mahrem Aınınk sa rı lsokn ~. mık ud~.u~ görmedikleri asri bilgilerle kartı Herekeden uza:klaııyoruZ· 1 

1 k .1 I tur. rtı meme et ıçın en ısını k · ·1 · l . . d l 1 f1 t . ~ o ara verı en ma funata göre dün "d f b . arşıya gelırı mıf er. • çocukları kampının ça ır ar ~ ~ ~ 
Başvekil yüksek memurlar ile mu a a etmekten aşka yapacak bır K·· .. ük h' . . adyonun baııni\ ld B 1 b' k v ğı ~ hı 
Şanghayın emniyeti hakkında gi3- lşeyd yokturl.l"Bunddaı;': ıonrj. hi.diJse geçtr:çuc ırısı r ~: ~:d~r :zayı;r~şı sagna ~~~ 
rüşmiı)tür. er f n tev.e .ut e eceK mesu ıyet a - Arkadaşlar. hansd istasyonu Yerleri gibi bahtları da, ~ 

Çinliler Mukavemet -Göıteriyor polmn a~a aıttır• k 
1 

hl'k d bulayım. cumhuriyet çocuklarının sesit1' b 
P . 12 (H A) J 1 tıyaz mmta a an te 1 e e D" d c: 
arıs, ususı - apon a ( A B 1 ıye sor u. yuyorum: el 

rın Nankeu'ya karşı yaptıkları Şnaghay 12 Hususı) - eyne H k f d b. ses çıktı Pe•- Herekede var bir havuz. ' S .1 l .. k k . . er a a an ır . :r ~ (Oııı· 
tiddetli taarruzlar Çinliler tarafın ~ı e mut~re e omısyonunun ıç tenin, Viyananın, Moskovanın, Ka- j "~ ' 
dan büyük bir mukavemet gör tı1:1aı~da. Çın murahhasları bey~el hirenin Bükre in isimleri sayıldı. Bu kampın çocukları, heP' ı· clj 
mektedir. Japonlar taarruzda tay- mılel ımtıyaz mıntakasmm masunıye . ' . ş ·------ -, & qtııı 

k il 1 t'ını' tem'ınat altına alamayacaklarnı Dıkkat ettım. İstanbul radyosu· ____.;-"'JA 
yare ve ağır top u anma arın·\ k M k b • l fil s rağmen şehri dün zaptedememiş- bildirmişlerdir· n~ ~rayan, soran yo tu. era ım\ Umumi zna a ·:aı 
l d H b B l b l .1 1 . . t gıttı de sordum: 
er ir. er iki tarafın zayiatı Ü· u ar eyne mı e ımtıyaz mm a . . 

yüktür. kasının Japonlar tarafından hareket - lstanbulu nıçın aramıyorsu -
.~anghaydaki Ecenebiler • üssü olarak kullandığını tekrar söyle nuz? 

Şanghay, 13 (Hususi) - Çin- mişlerdir. Bunun için harp harekatı Verdikleri cevap tu: 
liler tarafından yapılan beyan.ıt nm imtiyaz mmtakası' dahiline de si - Sivrisinek gibi vızıl vızıl e -
üzerine Şanghayda bulunan ln~i· rayet etmesi kuvvetli bir ihtimaldir. diyor da ... 
liz, Amerika, Fransız ve diğer ec- Japon harekatı durdu Rasat kulesinden yeni dönmüş 
nebi kuvvetler beynelmilel imti. Tiyençin 13 (A. A) - Japonlar olan küçük, öğretmenine izahat ve-
yaz mıntakasımn şimalinde bari- Tiyenzin Pekin demiryolunun hima riyor: 
katlar tesis etmişlerdir. yesinden ibaret olan gayelerini elde "- Yarın hava kısmen kapalı o

Nehirler Kapanıyor 
Nankin, 13 (Hususi) - Cin hü

kfı-...-•; devletlore verdiği bir no
tada Yan~se - Kang nehriııin Çing 
- Kyug kolu cihetinde yeni bir e
mir verilinceve kadar sP.vrü sefer 
ka,.,11.nmış ~1d11Pnnu bildirnıi~tir. 

Tokyo, 13 (A.A.) - iyi bir 
menbadan öğrenildiğine göre Çin 
makamları Şanghay nehrini kapa· 
J11ak için birkaç gemi batırmışlar
dır. 

Sabahleyin T ehapei' da vukub•ı 
lan müs"deme esna&ıııda mermi· 
le-rden birkaç t~nesi Japon askP.· 
ri ata~esinin oturduğu eve İsabe~ 
etmiştir. 

Japonyatl,.. ~0lerherlik ilan 
Edilecek 

Tokyo, 13 (A.A.) - Japon ka· 
bine,1, buızün bir ictima aktede· 
rek Buvekil ile b"hriye, harbive 
ve haricive nazırlarının ki;<:ük 
k"bine hali"rle v:ıınnııır. oldu,,.ları 
bir too)ant•.l., ıtPfe-herlik yapılın~ 
ıu irin ver~;t.leri kararı resmen 
tr•r:• edecelttir. 

e~tikleri için. J_apo~ i~e.ri harek~tmın lacak; rüzgar şimalden esecek. Ha-
nıhayet buldugu bıldırılmektedır. raret fazla olmıyacak." 

Şanghay 13 (A. A.) - Saat 21 Fatin H b · h "Ih l f 
b k b.. .. h d h oca, ana t ayru a e 

uçu ·ta utun cep e e mu asemat yeti-.m'ıy d' k lm · 
d 

:r or ıye mera e eıın. 
urmuştur. Bı"r d ·· .. d · C ça ırın onun eyız.. evat 

En Son Habt>r Tağay Pansimanci hafı olmut··· 
Londra 13 (A. A.) - Royter a "Dizim sıyrıldı". "Batım ağrı-

jansı Şanghaydaki muhahirincfon bu yor". "Üzerimde bir kırgınlık var'' 
gün en son şu telgraf alınmıştir · diyenlere, tentiryod, kinin, aaapi-

Şaghayda gecenin sükunetini top rin veriyor. Ve sonra gülüyor: 
sesleri ihlal etmeğe aşlamıştır. Bu tep - Yutun hapları .. 
sesleri Çin.lil~rin <'a~ışma~a. başla Kamp pek mükemmel.. içinde 
dıklarmı bıl?ırmektedı~ .. Çınlı~er .J~ her ıey var. Bu itibarla Avrupada
pon. kara~ga.hı ~mumı.sıne do1sz:~u .şı ki emsali ile boy ölçebilir. Sonra 
ma~ı garbı cıhetınden ılerl~me:< edır. Hereke çocuk kampının en orijinal 
tedır. tarafıı köy çocuklarına mahsus ol-

Çin maliye n~":m Avusturyaya masıdır. Bakımsız ve gıdasız ço-
gidiyor cukların sıhatli olması için her f e-

Viyana 1 3 CA. A·) - Nan kin hü dakarlıktan çekinilmemi§. Öğret· 
kumeti maliye nazırı Kungun pazar menler gen it bir fer agah nefis için
günii Almanyadan Salzhurga gelme de çalıfıyorlar. 200 kadar olan 
si beklenmektedir. Kendisi orada Şu yav~ların ~aşı~da titiz b~r dikkat 

· 'l .. .. k . ve nıhayetsız bır tefkatle ıçten ve 
şnıg ı e gorutece tır. isteyerek enerji sarfediyorlar. 

Satıhk arsalar Bu, cumhuriyet muallimlerinin 
. . her teyden evvel Atatürk neslini 

Suadıye ıle Bostancı arasında., de- . t" t" e ug"' runda katlandıkları 
. l d . . t' d ~ e ıf ırm 

mıryo unun enız cıhe m e kuyulu ve r t öıtermesi itibariyle ta-
bch · 1 5 T 2 d.. il r· k eraga 1 g 

.. ~rı .. , ı a. on m u v.? beher anı dikkat ve tayanı tebrik bir key 
donumu 920 lıraya satılık müfrez ar- i· tt' 
salar. Telefon 52,148 müracaat. ıyÇe ır.k k d b'I · ocu , o a ar ıey ı mıyormu~ 

emniyet ·~ 
(Vst yaııı 1 t b~ 

mahkemesi, e Y niköy sulh rlljıl~ 
mesi hep niçin bu halde bıl tc~" 
yor? fı ~ aııı~ 

Bütün bu binaları bir t~r:51 f, 
rakalım, İstanbul adliye bıP ııİ b 
nalı dört sene olduğu ve ye1ıdı 
bina yapılması kararlatt~~ b' ~, • 
hatta parası da hazırlandıS ,ı,I l'~lc:ll 
de niçin bir türlü inşaata badı~tf ~1ftir 
mıyor? İnşaata başlanP13 1"' 
Laşka yeni binanın nerede ·ıı ol hı1111 
lacağı bile kat'i olarak taY' 
namıyor? . ıe~el 

Bize öyle geliyor kı_ J1'lC!!1 r\İı lı' ~ 
nasıl bir demiryolu, hır k0 P de'I -~ 
şoıe in,aat programı va~58i31ııt ~'~tı 
dairelerine ait umumi hına bit ~ 
şaatı isi de bir pro~ra.11'!8 ' tltb', "'e'ilı 
na bağlanınal< ve bu ~şif\ esıJl !!: ha~ 
de yine baglı başm!l bır ıtt JV.• l tı 

ı k ı A dır· ) (! 
kama veri me azım . 1.: ...... 

ı . 1 (1 
takdirde devlet dıııire erın çe 
kurtarmak, taht:ıları betcı.ı: '' 
mek işi bugünkü tartlar 1 

larca devam edecektir. 
/ı 

- YENi ROMANL~tı 
Çıplakl8(' 

100 Kuruş 

Açlık ' 
50 Kuruı 

Yazan: J 
Refik Ahcıı, 

SEVEN 

Tokyo, 13 (A.A.) - Küçük ka
binenin içtimaından sonra bahri
ye nazırı, a~keri rüesa ve harbiye 
nazırı ilP. hir toolanh yaomıttır. 
Çankay Çe1on fırkası Sanghaya gitti 

• • • ki, çatalı, bıçağı, karyolayı; doma-
Yıldızda İhlamur cadesindc birer ev- tes dolmasını, elma kompostosunu e .. ,..ati 

Londra 1 3 (Hususi) - Rovter a 
jansının bildirdiğine göre 1932 sene 

lik ve beher metro murabbaı 100 iliı. kampta görmÜf, ôğrenmit ve ye - Dağıtma yeri V AKIT kütı.tır 
150 kuruşa müfrez arsalar s:ıtıhktır. miş .. 
Telefon 52t148 müracaat Şimdi en büyük tasaları ıu: 



12 ACUSTOS 1937 

BANKAYA 

c\nka 
Pl'r •a i stasyonundaki demir markiz, 

, -

Kiçik llinlar 
-. 

Kiralıyoruz 
sat:ıyaruz 

$1 - BULUNMAZ FIRSAT ŞieJi 
ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl
mıt sekiz odalı modern ve kübik kirgir 
ev satılıktır. 

44 - DEVREN SATILIK Bakkal 
ve aşçı dükkanı muhitinde işçisi fazla 
ve bir aileyi geçindirecek kadar miil
teriıi olan bakkal ve qçı dilkkinı 
devren satılıktır. ·-

45 - KiRALIK VE SATILIK Her 
türlü konförü havi hane Ayaapa§a 
Gümüşsuyu civarında denize naıaretli 

' 7! - ACELE SATILIK HANE -
Abaray Langa petçi caddesi 59 
No. lı hane, klrgir bina 6 odalı, sarnıç, 
kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 
vardır. ( V. P. 1645) 

Müracaat ayni yer 

73 - BEYOOLU O/BETiNDE -1 
60 - 70 bin lira arumda konförlU satı
lık apartıman aranıyor. 

69 - SATILIK ARSA - Suadiye 
caddesi Şa.şkınbakkal iataayonunda beş 
yüz mr.tre. 

67 - SATILIK ARSA - Ayaspaşa

da denize hailıia nezaretli analar sa
tılıktır. 

işleri yapar kendiainin ağırlığı 2500 
kilo, vurduğu kuvvet 100 tondur. fi. 
yatı 450 liradır. 

M üt:efer rik 

40 - MUHASIP-TicarI muhasebe 
malumatı olan bir genç her türlü ya
zı ve muhasebe işlerinde çalışmak üze
re İli arayor. 

46 - RUSÇA TERCÜME - Mü
kemmel Rusça bılen ve tercümanlığını 
yapabilir, bir müessesede tercümanlık 
ve tercih edilecek eserler için iş arı
yor. 

kirgir 6 odalı ayrıca sineklere karşı -------------- -------------
tel kafesli hava gazli, elektrik, terkos, 71 _UCUZ SATILIK YALI_ üa- 41 - INGILIZCE, FRA'NSIZOA 
telefon, garaj ve ayrıca mutfak ve ça- kUdar Paşa limanı rıhtım boyunda rıh- DERSLER - Tecrübeli bir profesör 
maşırhk, alaturka ve alafranga banyo tnnda banyo yeri, büyük bahçe, yedi tarafından ikmale kalanları ve kollej
tuvalet, sekiz yüz metre murabbaı ha- oda müceddet yalı. Iere girmek istiyenleri iyi hazırlıyor. 
vuzlu ve akar sulu denize nazareti çi- -------------- Ders vermek için sayfiyeye, eve ve 
çek bahçesini havi müceddet hane Satın alıyoruz her yere gider. Fiyatlar müsait 
hem 45 liraya kiralık ve hem de satı
lıktır. i~ - SATILIK MAGAZA ARANI- 10 _ TERCÜME VE DERS - Bir 

YOR - latanbul Sultanhamam Tahta· Türk genci İngilizce ve Fransızca ter-
49 - SATILIK HANE - Büyilkde- kale \'e civarında sekiz bin lira arum- elime yapar ve den verir, evlere gider. 

rede 6 odalı hane maktuan 1600 liraya da satılık kirgir mağazası 
satılıktır. Birinci katı tuğladandır. --------------

50 - KARTALDA ARSALAR - 2, 
4, 8, dönümlük arsalar satılıktır. 

51 - BOSTANCIDA - 268 arşın 
satılık arsa. 

75 - SATILIK pty ANO - Zim· 
merman markalı çift bir Alman pi ya. 
noıu satılıktır. Taklim Tarlaba.fı Yağ
hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

~------------~ 

53 - KARLI BiR iŞ - İ§in ehli ve 
rııütehasınsı olan bir sanatkar taraf m-
150000 liralık bir kapiWe ihtiyaç var
dan çok mühim ve çok karlı bir İ§ için 
dır. ~1 ~llka:~ ve bağaj tilnell tnıaatı ekslltmesl 

llaıııiyıc :~a~yonundaki demir m.ır kiz, peron ve baiıj tuı eJi inpatı kapalı 
l ...._ l'> sıltmeyc konmuıtur. 

J• arayanlar 
56 - KADIKÔY Şifa yoğutçu park 3~ - GENÇ BiR BAY .AN - 61 - /KJIALB KALAN TALEBB· 

LERE - Türkçe, felsefe, edebiyat ve 
Almanca dersleri mektep programla
rına göre verilir. İkmalde sene kaybet
mek tehlikesi kalmaz. 

OlJ • 
l) ~ ..._ 1 ışlcrin mL•hammen keşif uedeli ceman 317.740,75 frıdır. 

t\>J,,. Steklile b · · 1 • kı 

yokuşunda 8 oda bir banyo elektrik, Orta okuldan mezun genç bir 

iP>: ., be . r tt ışe aıd fenni şar L name, proje ve ıair eksıltme evra nı 
··ı \' ll\ıryoııa "d .. ı· · · 

'~ilci . rııun Ankara, Haydar paıa Sirkeci ve tzmir iıletmc mu ur Uie. 

havagazi, terkos suyu, bir kuyu 1800 bayan iş arayor. Muhuebe, Riyaziye 
arşın meyvah bahç~ odalar kalamı§ ve dalrtJJo f3Jeri yapabilir 
Çamlıca Fenerbahçeyi görür fevk:ı.li- --------------..-crınde ı ' 

b 3 ...._ n 5,8!) lira bcı~el muka bilinde alabilirler. 
t ~ltt Eksilt 
•t~ b bclll· me 15 - 9 - 1937 tarihinde çarıamba ıünü aaat 15 de Ankara.!;. 

1rhıc:j k:ry?lları İşletme Umum Mü dürlü'ü binasında toplanacak olan mec. 

de manzarayı havi. 35 _ BiR BAYAN iŞ ARA.YOR - ---------------
6~ - PANSiYON ARANIYOR -

48 - SATILIK MÜFREZ ARSA- 20 yaşında bir bayan yazı ve hesap Hiç kimsem yok, evladı olmıyan yük-

~ • 1 ...._ ~ ~ısyonuııca yapılacaktır. LAR - Büyükderede if ru edilmi§ 40 i~leri arıyor. aek bir &ile neminde evlat gibi baka· 
-~--~~~----~--~----~ 

}11j ksıitrney . b'l . ga11 e gıre ı mek için ıs teklilcrin apiıdı yazılı temınıt ve vesaı. 

~~) ...._ 2::at 14 l e kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş Jlmaları la.tımdır. 
kiliıur parça arsa aatılıktır. 43 _ /fi ARA. YOR _ Orta talılilli cak milf!ik bir anne himayeainde pan-

ve Bulgarcadan tercümeye muktedir siyon kalmak istiyorum. 

t lellli O •ayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uyıun 16460 liralık mu. 
b nat 

51 - SATILIK EV - Trabyada 
denize nuır lıkeledm bel Clakika, ki
milen kirgir 12 odalı ve bahçeli bir ev 
pek çok ucuz fiyatla satılıktır. 

bir Bay iş anyor (V. P. 1638). • ... 

) - 8 . 
C) ..... 2'-1 u kanunı.ın tayin cttiğı ve şartnamede yazılı veaıkcılar. işçi arayanlar 

(~ S ....., l' afra V ckaletinden muı.ıdd•k ehliyet vesik111. 66 - HiZMETÇi ABAN/YOR -
Bir ailenin hizmetine bakacak bir ka· 
dma ihtiyaç var 

~~,1~l'o11 rc~~l·ir . mekt.ıpları ihale günü saat 14 de kadar m•kbu.ı mukabi!inJe 58 - DEVRBN KiRALIK VEYA 
l~ı 1 teıhh " 1.~ıne tevdi edilecektir. P"s ta ile gönderilecek teklif mektuplannıl'\ SATILIK KAHVE - Beyoğlu lstikli.J 

llıd Utlu ı caddesinin en işlek yerinde 24 mua --------------

68 - TBRCUJIB iŞLERi - Mual· 
lim mektebi ve lise mezunu Franıı• 
ca tercüme işleri musahhih ve milte~ 
cimUk anyo 

ır, 0 ma!iı ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmit bulunm.uıı S t I k •9 _ /a AnAyon _Orta mektep-
, 8 üstleri camlı ve 72 sandalyesi bulunan a ı ı ••Ya " ~ "" "" 
· oı l)' 8u i 

1 
bir kahve kiralık veya satılıktır. ten mezun bir TUrk genci 20 - 30 Ji. 

lİteli ! tr hakkında fazlı taflilh almak iıteyenlerin Devlet Demiryolları -------------- 55 - SA.TILIK PRBS (BASKI) ra ücretle bir ticarf mileueaede çalıt-
. ne ırtüraca.ıtları. (2375) (4733) 59 - ARNAVUTKôYUNDE SATI- MAKiNESi - Demir ve madeni eıya mak iateyor. İtibari Jrefilet verebilir. 

~ıı~1~1a, 1.t 1 LI K EV ::- KanlJca~".11 ~~lerbeyine Bunları almak veya satmak istiyenlerin ve bu illerle allkadar olanların 
~~ıı ~. ~ a atya, hattının bu kerre in patı biten Çetinkıya • Hekimhan kıır kadar Bogaza nazır ıkı bilyük balkon, Ankara caddesinde v AKIT yurdunda VAKiT Propaganda Servisine bizzat 
~dc11 i~i~~ı~ar,. A

1
k&cdik, Ulugüncy ve H11ançelebi iıt11yonları 16 • 8 • 937 terkos, ele!<trik, hamam, sarnıç ve bir telefon veyahud bir mektupla mOracatlannda blltlln bu if)erinde muvaffak 

te~ il ~r· n 1~ l"tmeye açrlaca':tır. tulumba tertibatı, tahtaları geçme, ka- olabilfrler. · Posta kutusu: 743, Telefon 24370 
aı~11\'' .\nıca ihtcn. itibaren Sivas, Malatya arasında her ıün yolcu trenleri iıJetilt· pıJarı mavun, camları buzlu içi dııı 

acaktır rii, Dıyarbckir yolculuğu Kayseri, Sivas. Malatya yolu üzerinden temin yağlı boya, bahçesinde lıer türlü ağaç 
~)ın · ve çiçekler, muoamba döşeli yedi o- v A K ı T PROPAGANDA 

SERVİSİ 
ha11c:a ilan olnur. ( 2670) ( 51 47 ) dalı acele satılıktır. Şif1i, Ayaspaşa, 

S1 L Taksim, Cihangir taraflarmda apartı-
' ~. t•ec· ı. '· li 1 

- Ed' k nıanı olanlarla defiımek ve vaziyete 
'~le lldllt ırne, Bursa • Mudanya. Samıun • Sahil ve Erzurum • Sarı a. k 
&itti il: lllıtht ~atlarr hariç olmak üzere tebekemiz üzerinde itle'mekte olan ıür'aı, göre fiyat farkı verme mümkündür. 

tijtce1c/lıt trenlerin vakti hareketleri 16 Ağustoı 93 7 gününden itibaren de. ı - Mobilya, e9yı veuire 11tmak •e· 

ya almak iatiyenler, 

ler yapmak iıtiyenler 
b ır. y . 

1~11 aha f enı v.~kti .hareket cetv:J leri istasyonlarımızda aadmııtır. 
~r ( •ıla rn ı · · · · ilin o-. ı577 ) a umat almak ısteyenlc rın ıstasyonlarımıza müracaatlın 

(5148) 

tı •• ~-
~~tı tıda is· · kf 
·~ ttı%ter ımıerı, muhammen bedelleri ve mu\'akkat teminatları yasılı 1 

'-~~ al'l-ı sır 1~ tezgah ve makineler 27 9 ı 937 pazartesi günü pat l!S,30 da 
~~ a ıle ve kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın atına· 

\oe. '"ti . 
b 1lttı.~~ ~fü . ttili 
1 aJaı-ı'VI, !'es ~ek ıstiyenlerin muvakkat teminatlarile kanunun tayin e 
~li 11tla int· rnı gazetenin 7/ 5/ 936 G. :J297 veya 1/ 7/ 937 G. 3645 No. 1ı nll8-

~~i a~1
1§~r etmiş olan talimatnameler daireainde alınmış veıika ve tek. 

~llanı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reiıliğine vermeleri laZJJlldır. 

60 - SATILIK VE KIRALIK /Ki 
BANB - Balat Çal'llllna iki dakika 
me.safede Kesme kaya mahalleıinde 
tekke karşısında ikişer odalı iki hane 
aatıhk veya kiralıktır. Görmek iati
yenler pu.ar günleri saat 12 ye ka
dar f numaralı haneye müracaat ede
bilirler. (V. P. 1622). 

61 - SAT/L/ K ARSA - Sulta.nah· 
med civannda Kadırgada Kadırga li
manı caddesi üzerinde arkası Kadırga 
bostanı ve devaire yakinliği olan ve 
içinde evlik taşı ve seçme ağaçları bu
lunan 312 arşın arsa satılıktır. 

2 - Katip, muhaaip, hizmetçi, qçı, llÇi 
iıtiyenler ve bu hiımetltrt taHp olan

lı r. 
3 - ICirahk. s:~iı• n, ıpartımın. dUk
lıtln, mata.ıa anıyanlu. Kiralamak, ki· 
"8)'1 vermek. Almak veya utmık it • 

ti yenler. 
ı - Dtts vennek nya almak lttiyen· 
ler. 
s - OtomobD almak 11tmak .eya it 
!etmek iıtiyenler . 

Bu bimıetlerıni kolaylıkla ve emni
yetle çarçabuk görebilmeleri için 
(VAKiT PROPAGANDA SERViS/) 
nde bu İ§lerle metrUI olmak Ur.ere bir 
büro vücuda ptirmiftir. 
Bir Telefon 
Bir mektup 
Bir Kart 
Bir adam r8ndererelr 
veya biuat celerek terviıimiıh 

temaı etmclfclirler. 

Vakit Propafanda Seniıi 
Vakii Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 

Pa.t. kutuıu 743 Telefon 24370 eler 140 kuruşa Ankara vcHayda.rpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(M77> ------------

·not 63 - SATILIK ARSA - Aksaray-ataıze... . . . 

6 - Radyo almak utmak veya tımiı 

ettirmek iıtiyenler. 
7 - Tcrcürıır ettirmek veya tl"rcüme Teiaıraf: Propapnd• Vüıt 

fi "•C>ıtn ısmı 

ııı .. _~iıı ...... 
Mıthcımnıen bedeli Muvakloat tem• ı ------------~-::-----:-::-----------

Lira da Molla Gilrani maha lesinde Tevfik Ankara M~rkez Hıfzıssıhha mDessesesl 
~~ ·•,ak· 

'ı. eııe tuı ıne ve ocakları kazan) 
~ Unıbası saç bükme maki-) 

ı. &.t1t 
"lltr 'll bil > 
~ ~ biie1lt erne otomatı Üniversal) 

tlbııu e ve torna tezgahı ve) 
ı. Plan freze tezgahı. > 

Lira 

29.000 2.175 

28.000 2.100 

alt""'% 
b 'lerıı llnınıen ı._... takımı ile 
~ ~111 tıbbi ~eli 5207 lira 60 kuruş olan 166 takım uatunç ap.d gar 
~. ~trt-. daJıilin~e~ 16 / 8 / 937 pazartesi günü saat 15 de ffaydal'P tın :lma
~ll!t liu l§e .kı satınalrna komisyonu tarafından kapalı zam- sa 1 t ve 
~ \>~ tal'iıı gı~e.k istiyenlcrin 390 lira 57 kuru§}uk muvakkat ~Dl,: ve 
it;~~ l / 7ettiğı veeaikle birlikte resmi gar.etenin 7 / 5 I 9~ lan tali-
l'~e dair / 937 gün 3645 NO. lı nushalarında intişar etnıı~.t kadar 
~ .. e~ınd: alınan vesika ve tekliflerini ayni gün saat t:ameler 
'""~ ornısyon reisliğine vermeleri ıazımdır. Bu llC aid f&l" 

l*raaız olarak dağıtıl maktadır. ( 4941). 

Fikret sokağmda tramvay caddesine 
40 hıetre mesatede ,223 metre murat> 8atınalma Komisyonu Rfslfğlndn: 
bir arsa satılıktır. 

ı - Eksiltmeye konult1n İf: M iıess!ıe urum a§ı kıımın.ı satın alınacak mu. 
65 - DEVREN SA'l'ILIK BERBBR hammen bedeli 7620 Ura olan 240 dana İJe 14 malak yavruıudur. 

DÜKKAN! - .Beyoflu civarında !u- ı - Şartname.>i paraaıı olarak müe11eae muhasip mutemetlitinden alına. 
la if yapan kadın ve erkeğe mahsua b!lir. 
berber dükkanı içinde bulunan eıyalar 3 - Eksiltme 2J • 8 - 937 cumartuı ıünü saat ı ı de yapılacaktır. 
ve (permenand) 1&Ç makineıi ile bir- 4 - Ekıiltme kapalı .ıarf usuliyle yapılacaktır. 
Jikle tqraya gideceğimden ucuz sa· s - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 57 ı lira 50 kuruı muvakkat te .. 
tılıktır. minat vermeıi ve ayrıca Ticaret Oda11'11 kayıtlı olup bu nevi itler üzerine müte-

76 _ KASIMPAŞADA _ Dofru yol ahhitlik yaptıtmı tevsik etmeai lizrmdır. 
da Tahtakadı sokak 3 No. lı ahf&p, 6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ıöaterilen saatten bir 
dört oda iki sofa, iki hail bir hamam, uat evveline müeaanc satın alım komlıyon reailifine makbuz mukabilinde ve. 
~çe llOO liraya satılıktır. rilecektir. Dıt zarfın mühür mumu ile iyice kıpatılmıı olm111 prttır. Postada 

(V. P . 1833) olacak ıecilrmeter kabul edilmez. (2521) (4876) 



Bilt •tt~ Şirke i 
- -

• yr ye 
Orkestra ve CAZLI tenezzüh seferi 

B U G O N 71 numaralı vapur, mutad tenezzüh seferini 
yapmak için 14,15 te Köprüden kalkacaktır. · 

Vapurda; Sarıycre kadar. ·memleketimize yeni gelen 8 artistten mü. · 
rekkeb 

L lly Szekely . idaresinde " P O ~ A N Y ,. 
Macar orkestra takımı en l:itü ve klasik parçaları çalacak ve Sarı

yerden itibaren mükemmel bir caz takımı Köprüye avdet cdilinciye ka. 
dar dans havalarını çalarak sayın yolcumuzun lıuzur ve safasmı lemin 
edecektir. 

1 Büfe, lo!rnntacı mc~hur Pand~li tarafından deruhde · edilmektedir. 
•-:öprüye a vdet saat 21.15 dir. 

INf'l!Fil.MtiMUQYZBttrl#t#l.ffltltGR~i©I iil 
.. 

lstanbul P. T. T. Vilayet 
Müdür ~ i.1]ünden: 

~!erlyete giren 3222 S8yıh f Pls:z knnu 
nu mucibince radyo sehip~ erlnin A~·usl s 
sonunn kadar en yakın P. T. 1'. mPrl<ezle
rioe nnüracaat e.derek s·uhsatnamelerlnt 
alınalerı U\zımdır. 

1-A~ustos-1937 den evvel ahnmı~ olan 
ruhsntnamclerin hilkmU yoktür. r-\ğustos 
sonuna kadar rubsatoamelerinl alaııyan
lar evvelce ilan edildiği gibi ağır cezala
ra çarpiırı!.acak ve bu müddet hiç bir su-
retle uzatılmayacaktır. . 

937 ücretleri Eyllll sonuna kadar verl
lelı1llr. Ancak Radyo kullanılsın kullanıl
m!lsın beyannamesinin Ağustos fçlod~ P. 
T. T. 1\lerkezlerine verilmiş olması behem
hal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana 
aid hiç bir para istenilmeyecektir. (5167) 

mbia $ir eti 
Satışa çıkardıfiı son 
pllklarını muhterem 

mUşterllerine takdim ede 

.;1-.aslı Veysel ve lbrahim 
l 7 3 7 O Kayseri kirik havası l 7 3 6 7 

Yeni Kör Oğlu 

Bay Kemal Gürseı; 
i 7369 Yaban elleri 17368 

"' Zeytun Karam 

Bayan Suna Yaşar 
i 7S71 İki koca alacağım 

-
Bayan Nermin 
Sarı bebek 

Gönül acısı 

Bayan Küçük Bedicı 
Penbeli kız 
Gözlerin tatlı olsun 

Yeni kanarya ------· ıı.~. J· --~· ... -~ .... ~ I" ,"' ı'f'l'I' ~, '\ı. ' •,.l .. . • • : • ., :: . -· .. , 

Dev!et ç~ftliği satış komisyonundan: 

8-KURUN, '12;&.~~ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara SatınalIJ13 
Komisyonundan : 

1 - Müstakil jandarmıı taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiyecek. yem, yakacak isim, miktar, a1J1ll 
ilk teminat ve ihale tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Bunlara ait şartnameler parasız olarak komisyonda.Jl ~ 

2 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartnamelerinde yazılı belge ve ilkte~ 
buz veya banka mektubu içinde bulunduracakları teklü mektubumı en ge~ vaktinden bir saat evvel kotıl 
meleri ve açık eksiltme için aynı vesika ve teminatı saatinde komisyona ibrazetmeleri. (2571) ( 4992) 

Cimsi !ffilctan Tahmin bedeli ilk tomina.t Eksiltme usulil ihale tarihi gün ~ı 
kil.o Kıtru-§ Lira. K. 

ıo 
Sığır eti 15000 den 25000 kada r 27 536 2G l\apah zarf 2~/8, 937 çarşamba 

50 Açık eksiltme.. 25/ 8/ 937 çarşamba 
15 Z"ytin ya;1 1000 " 

1~00 ,, 70) 
Zeytin tanesi 1000 " 

2500 
" 

:J6) 2'17 

00 26/ 8/ 937 perşembe 
ıo 

/J •• 

Sabun 2000 •• 3000 " 
45) 

Sade 4000 " 
6000 .. 90) 441 

Beyaz peynir 1000 ,, 1200 " 
40) 

Pirinç :..:ooo .. 60GO " 
18 ) 

Kuru fasulye 8000 " ızocu ,. lG} 

Tarh:ma 700 .. 1oco " 
15) 

Me:·c·mck 1500 " 2COO " 
15) 

Nohut l:JCO " 
;}C~~ .. 15) 

J(uru :,;::b"1 n :.. r:·~o 
" G:DO " 

fj) .JD::! r:apalı zarf 26/ 8/ 937 • perşembe 
Çay <!'.) .. 60 ,, ;j60) 

Kırmnı biter <CO " 
5'.)0 

" 
5~) 

Bulgur ,.~,..o .. 1 '.~" '.)0 
" 

ıoı 

50 a~ık eksiltme 27/ 8/ 937 
10 

cuma 

Kuru Uz:..im ::oco " 
;;coo 

" 
25) 

Arpa 75)<'0 
" 

lCOOOO " 
4,5) 337 

5G Açık 2718/ 937 
ı5 

" 
cuma 

50 28/ 8/ 937 cumartesi 
ıo 

" 
,, 

Kuru ot ;j''COO 
" 50000 

" 
:}.5) 

187 
Saman ::;oroo 

" 5COOO " 
1.5) 

Odun 125000 
" 

140000 
" 

2.5 262 

-.\ Kocaeli Nafıa · Müdürlüğündel11 

l 
. .ıı~ A!:JONE 'fARlFESI 

HemJekel Memleket 
t~tnde el.ışında 

Aylık IJ3 L55 &rş. 
8 uylık 2110 <\.~5 Krş. 

6 aylık f'J5 820 KJ'3. 
Yıllık 900 1600 Kr, 

Tarifesinden Balkan birliği için ayda otuz 
ıruruş dllşUIUr. Posta birliğine ginnlyen 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
zammedilir. 

rurklyenln ber posta mflrkezlnde 
KURUNa abone yazılır. 

Adres değiııtırme Ucretl 2~ lruru~ur. 

1 - Adapazarında yapılacak ortd okul binası inşaatından 85 bin tır 
deli keşiften 80 bin liralık iş kapalı za.d usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait evıak şunlardır: 
A - Eksiltme şartname:li 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genel şartnl\mesi 

D - Fenni ve hususi şartname 
E - Keşif, metraj ve hülasai keşliye defteri 

F- Proje. ~ı 
3 - thale 20 • 8 • 937 cuma günü Kocaeli Nafia Müdürlüğü daires 

ı 5 de toplanacak komisyon tarafından yJ pılacaktır .. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. f 

··rı· 

5 - İsteklilerin bu işe ait dosya muhteviyatını Kocaeli Nafia Müdll 
den 4 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

iİiİİİİİİİİİİİİİİİİ0ii;0;1;K;T;O;;R;iiİİİİİİİİİİİİ= 6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5250 lira.hk muvakkat t 
vermesi. 

Kemal Özsan A - Ticaret Odasrna kayıtlı olduğuna dair vesika ile Nafia 1Je, 
Oroloğ • Operatör den asgari 35 bin liralık bina inşaatı yaptığına •dair müteahhitlilı 

B il Ut h smı hamil olması. . 
ev ye m e assısı 7 - isteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ihzar .edecekleri 11' 

Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra mektuplarını eksiltme tarihi olan 20 Ağustos 937 günü saat 15 e kad8~'1 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 Müdürlüğünde toplanacak komisyona makbuz mukabilinde vermesi Jazıtıl of 

--------··-· .P. ~e~~e~tn :':a!~~~~ Emniyet Umum Müdürlüğünde~; 
Zabıta menn.:rları için satın alrnacaJc ku macın 1 inci :halesine talip ıııl.11111'1 • Her glin 16,30 dan 20 ye kadaı - Y t 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire diğinden on beş gün m:.iddetle ikinci de fa olarak münakasaya lronulJllLIŞ s' 
ı numara 3 de hastalanm kabul eder 1 - Elde mevcut örneği ve ~artna mesinde yazıh vasıfları dairesirııde ,1 
Cumartesi günleri ı 4 den 20 ye kzdaı memurlan için azı 12900, çoğu 13500 metro gri renkte kumaş kapilll 
muayene parasızdır. 1-9-93 7 çar~a-nba günü saat tam 15 de satın alınacaktır. ·d f 

2 - Beher metrosuna 4 lira 50 k:.ı:ruş tıymet biçilen bu kumaşlara 111 .. 0J"~ 
ilk ba h r se ileri nıeyi almak Vf nümunesini görme it iste yenlerin Emniyet Umum r.fıJ 

· satınalma komısyonuna m"iracaatları. ,~lf' 
Türgenyef • Sam.izade S. t 111 

150 dekar :iyi bakımlı ve bol döllü ç:ftlik kavunlarının son arttırma ile fatış ' 3 - Eks:ltmeye girmek isteyenlf'r J.287 lira 50 kuruşluk temina ıcsıı~ 
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