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Büyük ıef Atatürk c•lse arasında tetkik "" soruıturmalar yapıyor 
(Dil Kurultayının dUnkU toplantısına aft laf•llAt 8 ncı sayfada) 

~ısırh bir mebus. 6 'Lavrens in son düşmanlığı 
Atatürk yurdunu ----'-' --------
nasll görüyor?. Ölümünden sonra 

AhJu/Jalı Elm<mlük 

neşredilen hatıralar 
Guga elli yaşındaki bu adama 
) şehvet duyan ve sa~dıran o/mu~! 

F~~ 
~ 

Mısır mebuslarından Abdul· -' ,,. 
lah Elrnem'iık, . lr~k ve Suriye _;. 
, 111 (Detıamı 2ıncı sayfada) • Çamurlu suyu kana kana içti r' 111
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Kahraman Ordu J ~ren~uar gazetesi "lafl~ensin 
• b'n hır macerası., serlavhast 

altında dikkate t!Pğer bir sa• 

n Un Merd Za bl•tı• hife .neşretti: lavr•nsin Gren• 
guar da çıkan bu macerasını 
da, doğru yalan, olduğu gidi 

Birer derece alan zabitlerimizirı 
isimlerini yazıyoruz. 

Lütfen yedinci sayfeıda okuvun 
~-

nesredigoruz: 

Maan'dan Akabeye giden 
yol.. güneş ortalıjtı cayır ca
yır yakıyor. Ancak çöl bede
vilerinin dayanabileceğ"i bu ka-

( Def/amı 2 inci sagfadanc) 
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i Eflvelki .f•ln /$1anbul sularına gelen dost 1 
1 Romanya donanmasına mensup Silki .ram- = 
~ botunun .ıenç denizcileri dün Taksim Abide- ~ 
~ sine merasimle çelenk koydular. Şu resimde ~ 
~ dünkü merasimi görüyorsunuz. ~ - . - -~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111= 

Almanya kime saldıracak? 
Korkunç olan şey 
kararlarını yıldırım 

Hitlerin gizli düşünüp 
gibi tatbik etmesidir 

·.-----~~------~----....,..--~~-,;'7'.:;>";,.------;=:.;;;:----~·----------~-:::------------~~----~ -
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Almanya - Madrit hüku· fıışistlerine tayyare vermiye· 1 beyahu ! .. Benim gibi yapın. iki (Bir. bulgu karôk türü] 

metine silah vermiyeceksin. ceksin l taraf ta ne isterse verır keyfi. (Son fıaberler 
Rusya- Hayır, sen ispanya lngiltne -Bırakın kavgayı nize bakarsınız. linci sa_q/ada} 
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Faslı Abd ülke-
• • • 
rım nıçın 

1 

cepheye kaçtı? 
Kaçacak, kaçıyor, kaçtı .. 

kaçmıyacak, kaçmıyor, kaç· 
madı .. kaçabilseydi, kaçırrlmıf 
olsaydı, kaçabilebildi.. kaç
mak mastarının binbir türlü 
taorifini bir yana bırakalım 
da rPalitelerle yüzyüıe gele· 
lim. Naoıl, ki ispanyanın itine 
karışılmama11 için beynelmilel 

ı kumpaılar kuruldu iıe, Fas 
itleri uğrunda ömür tük.,ten 
Fas'lı Abdl!lkerim'in itine ka
rışmamak için de aynı kum
pas kurulmalı. lıpanya mem
leketi. memleket ve işi, işdir 

Aka GUndUz 
(Devamı 2 inci sahi/etle) 

H. M. Edvard Vlll 

• 

• 

Yarım asırlık tablolar Son Ekselans Benzin! 

l IBu zavallıyı ihtik§raalet . 
olmaktan kurtaralım --

Güzel San'atler ak~demisinde dün yarım asırlık bir resim 
'ergisi açıldı .. Kordelesi profesör Bayan Afetin elife kesilen bu 

·~rır.i. 7.eiıırin .. san'at eserlerile doludur. Dün ~ergiyi Dalıilir_e 
.•kılı ŞÜKRU KAYA, matbuat erkanı ve bırçok S!n'a tkar 

~1Y•ret etti.,Resimler, bu ZCl\ll'.in serıriden iki kösevi vösterivor. 

işin edebi- / 
yata, latifeye 
tahammülüyok. 
Bugün lstanbul 
şoförü kaza· 
namıyor, bor
cunu ödeyemi· 
yor, ekmek pa· 
rası çıkaramı

yor. Binaen· 
aleyh lstanbu· 
lun taksi şofö- R . 
rü bugün dert· A 
lidir. Fakat Is· _.,_ 
t~.nbul şoförü. ı jT 
nun para ka· r:;; 
zanamaması nın 

borcunu öde
yememesinin ve 
ekmek parası 
çıkaramaması • 
nın sebepleri 
malum ve mah
duttur. Bunlar 
izale edilecek 
olursa şoför 
vatandaş da sı
kıntıdan, dert
ten,yastan kur. 
tulur. 

Taksi müş. 

terilerinin azal
ınaıı bu ıebcıp. 

lstan6uldakl perakende Ben%in %atıı gır/erin· 
den bir nümunccik 

{ Yo:zm 2 inci 111gfad11/ 

. , 
oan relen lnrnıı rnelelerrn-

. denDeyllEkıprea,bu prenıeılerden 
biriyle lnrlltcre k.ralının evlen• 
meıl muhtemel oldupnu yısıyor 
ve bu realmlerl ko1ayer.8"nlarAI 
mu, D••Uaarka Y• Yu- r,.ea
•Nler141r. 

H. M. Ed v ard VllI 
/Tafsi/tit ikinci sayfada 
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Moskova davası devam ediyor 

Radek kellesini 
kurtarabilecek mi? 
Müddeiumuminin Zinoviyef ve ar· 
kadaşları hakkındaki talebname· 

sinin metnini neşrediyoruz. 

• 

Son h4disdlerdtn sonra otoritesi bri.Oatü.n arlan Staltn 
(Ya%uı 5 inci sayfada) 



• 
2 -AÇIK SÖZ 
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Ölüm··nden sonra 
29 Ağustos 

• 
neşredilen hatıralar 

1 inı::i ıayfadan devam 
vurucu ıüneş altında, bir Türk 
taburu, bitkin ve perişan bir 
halde Ebaüllisan kaynatı civa
rında mola verdi. 

Hadise, lstanbulo, Anadolu
yu, Suriyeyi mukadd~ Arap 
şehirlerinden Medineye bağla
yan demiryolunun Sina yanın 
adası ci vanndan ıeçtiği çölde 
cereyan ediyor. 

rüzd fiirkrinin bir başlanıııcı 
vardır. Şair burada der ki: 

"Mavro Mibalbler Karabo
tuda üç yüz Türkü perişan 

ettiler. 
Avrupa cephelerinde Fran

sızlar, lnıilizler, Belçikalılar, 
ltalyanlar, Roilar, Almanlar, 
Avusturyalılar siperlerin ça
murları içinde, hatta düşmanı 
hiç fÖrmekaizin harp ederler
ken, bilakis bu Asya cephe
sinde muharebe şahsi ve ferdi 1 

mahiyetini muhafaza etmişti r 

. !;_iy~sa .- Dü_rl'i~isın~an Haber er ·· 
. : -· ,' _ .. _,~... -~--··. -~.::;. . . '~ ,. . - ··" .;! ',, 
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sunu 
İrun onünde muharebe devam ediyor. Asiler 

T uleytle üzerine yürüyorlar 
Londra, 28 (A.A·) - ltalya 

ispanyaya gönderilecek silah
lara ambarıro koymağa karar 
vermiştir. 

frun muharebesi 

yosu, Madritle vaziyetin çok etmekte bulundukl1rını bildir-
acı bir surette his•edilmekle mektedir. 
olduıtunu haber vermektedir. ispanyanın londra sefiri 
Seville'e gelmiş olan Madrid'li iıtifa elti 

Londra, 28 (A.A.) - l•panbir zat, Marksistlerin Madrid-

Umumi harbin en alevli ıün· 
lcrindeyiı. Muhtelif Arap ih
tilallerini el altından hazırla

makla şöhret almış ve masal- 1 

!ardaki şahsiyetlerden birine 
dönmüş olan esrarengiz Lav
rens kuvvetli bir Bede"i kıt'a

sının başında, bu taburu sarıp 
imha etmek istiyor. 

Müh~yyiç, mahallin bütün 
renklerini üstünde toplıyan 
bir mücadel~ ... 

Bu cephede muharebe renk· 
lidir, deıtişiktir, pusuludur, sür· 
prizlidir. Lavrens, muhtelif a
şiretlere mensup olan Arap 
muharipleri, hatta aralarındaki 
kavgaların güçlükle önüne ge
çerek, iyi kötü bir araya top
lamış ve bu Arap muharip. 
lerle Türk taburunu imha et-

irun, 28 ( A. A. ) - Havas 
1 Aıansının husu'i muhabirinden: 

y&nm Londra Büyük Elçisi 
de bir gece içinde 2 bin kişi- Oliva istifa etmiıtir. 
yi kurşuna dizmiş olduklarını Markıi:zm imha ediUnciye kadar 

Yunanislanda ve Balkanlar
da hırlstiyanların Osmanlı im
paratorluğuna ara sıra çıkar

dıkları ihtilalleri hatırlatan bir 
nıanzara ... 

Lö Kont dö Sil'in "Mawo 

mek istiyordu. 

Bu Tiirk taburunu ortadan 
kaldıracak ve bu suretle kendi 
müfrezelerinin Kızılderıizden 

iaşesini temin eden küçıik bir 
liman, yani Aka beyi ele geç ire
cek iL 

Mi halisin tesbihitt adındaki en (Devamı var) 
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Faslı Abd ülke-; Benzin! 
rİffi niçin T inci sayfadan devam . 

!erden biridir. Fakat bir de 

cepheye kaçtı ? ben~in meselci mü~irr.ııı:esi var-
ı dırkı lstanbul şoforunu derde 

• 

/ Birinci sayfadan devam J 
de Fas vatanı, vatan ve işi 
it değil mi? 

On iki yıl önce yurdunun 
lıtiklali için çarpışan adam 
gerçekten kaçtı ise, şu veya 
bu emperyalitmanın kucağına 
kaçmadı; Fas'lı Abdülkerim, 
ceı:hoye kaçtı . Papaz ve zor
ba ateşine sürülen milletini 
kurtarma ve yurdunu latiklale 
ulaştırma copheaine ... 

İspanyol asileri üniformalı 
general olduklan için adam 
sayılır ve haklarında konbi· 
nuonlar kurulur da, Abdül
k~rim entarili, bornozlu Baş
geneı al olduğu için mi kaçak 
yankesici muamelesi yapılır? 

Abdülkerim eter gerçekten 
kaçabilmek mutuna ermişse 

ne :tapacak? 
Ne n neler yapacaıtını İn· 

aan, elite koymut gibi görü· 
yor: 

Modern silahlarla donanmıf, 
kuYvet!i Ye datınık cüzütam· 
lar kuracak. Bunlarla, vatan
daşlarını ilkçaıt eoirleri gibi 
alet~ sürenleri, arkadan, ön
d~n. yandan, tepeden, dipten 
... uracak. Yetişliıtini ezecek, 
yakaladıtını keaec~k. Madri
din (insanlık idealile dötüten 
mepu hiik6metl) ne nefes al
dıracak. Ve bu iki metro 

kahraman elele vererek Fıııla 
lıpanyayı kurtaracaklar. Ve 
AYrupa hiç olmazsa kısa bir 
uman için paçHını çalıdan 

kurtaracak. Tunua'la Ceza· 
yir • hazırlanmakta olan • İs• 
yanların önüne geÇecek. Ce· 
belüttarık bojtazındaki iltihaplı 

bademcikler çıkarılacak. 

Ve nihayet?.. ye nihayet, 
garp avrupııaı zorba isyanla• 
rına ve diplomasi koınbioezon .. 
)arına karşı cerri bir tedbir 
olmak ilzere ya halklar ihti
laline baıvuracak veya ıenel 
harbin vücut ve lilzumuou İı· 

bat •decek. 

Bütün buular olup bittikten 
ve lateoilen sulh kurulduktan 
ıonra, artık yeni bir dünya 
harbi daha beklenebilir. 

Bu kapkara ve kankırmızı 
filmin baı taraflarını biı ıey• 
redecekaek, ortaya yakın yer• 
!erini torunlarımızın torunluı 
ıröreceklerdir. 

Aka Gündüz 

Hah hazinesi 
açıhyor 

Buıün Mimar Sinanın kıy
metli eserlerinden Sultanab. 
met deki hamamda Halı ve 
Seccade sergisi açılacaktır. 
Burada 80 icadar Halı ve Sec-

cade teşhir edilmektedir. Bun-
ların her birisine on ikişer bin 
lira kıymet biçilmiştir. 

ı
r Açık Söz'ün 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip aaklayııw: 

\. No. 131 • 13.!_ 

giriftar eden sebeplerin en 
başında işbu Benzin işi gelir. 
Anlatalım: 

1 - Bugün lstanbulda ben
zin, bundan iki yil evveline 
nisbetle çok pahalıdır. 

2 - Bu pahalılık yüzünden 
şoför masrafını çıkaramaz 
vaziyete düşmüştür. 

Şimdi ~oför vatandaşın 
dertlerini şıırada, bizzat şoför
lerin ağzından izah etmiye 
çalışalım: 

Benzinci 
lüyor: 

• •• 
Saim şun tarı 

" - Buıun lstanbulda 

soy-

ben-
zın satan müesseseler kendi 
aralarında fiatleri yüksek bir 
derece üzerinde tesbit ettik
leri için benzin fiatı yükselmiş 
ve 125 kuruşa çıkmıştır, Fakat 
ben o kumpanyalardan hiç
birine mensup ve bağlı olma. 
dııtım için benzini 115 kuruşa 
satabiliyorcm. işte kumpanya
ların biribirlerile şu anlaşması 
bir benzin pahalılııtı veya 
ihtikarı doğuruyor. Halbuki 
bu kumpanyaların fiat yükselt
mek Üzere bir anlaşma yapma
ları düpedüz ihlikardır. Çünkü 
böyle anlaşmaları kanun yasak 
ediyor. 

Benzin ölçen ve boşaltan 
aletlerde ihtikAra sebep oluyor. 
Çünkü bu aletleri kumpanya 
(500) lira dipozito akçesi ala
rak veriyor ki bunun neticesi 
olarak perakende benzinci bu 
parayı çıkarmak için yüksek; 
fiat alıyor.~ 

il eı 

1989 numaralı arabanın şo· 
förü MuzaHerin söyledikleri : 

" - Buıün benzin pahalıdır, 
iki yıl önce benzini 95 kuruşa 
alıyorduk. Şimdi fse 125 ku
rıışa çıktı . Biz bunun sırrını · 

anlıyamadık. Hiç sebep yok
ken fazla fiat istenilmesi düpe 
düz bir ihtikArdır. • 

ID el 
2085 numaralı otomobilin 

şoförü O•man Uluç şunları 
söylüyor: 

"- Belediye, dolmuş usu
lünü kabul etmezse biz sıkın
tıdan kurtulamayız. Bir yan
dan yeni otomobillerin hakim 
vaziyette bulunması, bir yan
dan da benzin fiyatının çok 
pahalı olması bizi yıldırmıya 

başladı. Hükfimet bu işle ala
kadar olmalıdır. 

(Yarın bu meseleye 
yine temaa edeceğiz) 

Bir mUtecaviz 
Polis dün müddeiumumiliğe 

Rifat isminde bir kunduracı 
vermiştir. Rifat kırk beı yaş
larındadır. Ayın on sekizinde 
dükkllna komşu! arından on 
beşer yaşında iki kız almış, 

bunlardan Ayşe Melahate te
cavüz etmiştir. O gün de bir 
bilet alarak Anadoluya seya
hate çıkmıştır. Müddeiumumilik 
kızı mut.yene ve tecavüzü tes
bit ettirmiştir: Müstantik, Rifatı 
tevkil etmiştir. 

söylemiş t ir. Milliyetç'. ler, Mark. Llzbon, 28 (A.A.) - Reuter 
sistlerin Bada joz'da ahaliye ajansından : 
dağılmış oldukları yüz bin Burgos ile s.kı temasta bulu-

Dün ak şam lrun etrafında 
muharebe durmaksızın "devam 
etmiıtir. Halkçılar cephesi mi
lis leri, mukabil taarruza geç
mişler 'ole birkaç yüz metre 
ilerlemeye muvaffak olmuş
lardır-

tüfeği geri almışlardır. nan lspanyol milliyetçilerinden ı 

Bil gtcede 2, 0()(} kisi kurşuna 
dizilmiş? 

Hendaye, 28 (A.A.) - Ha
vas Ajansından : Seville rad-

Tuleytleye yürüyüş Marki Guintanar, şu beyanatta 
Burgos, 28 ( A.A. ) - lhti- bulunmuştur : 

Jalcilerin umumi karargahı, Burgos hiikfımeti, h<ç bir xa· 
Tuleytle üzerine yürümekte man sulh müzakerelerine ıiriş· 
olan asi kuvvetlerinin Barcar- meği hatırına bile ıretirmemiş-
rota ve Ascorchel mevkilerini tir. Burıos kükfımetinin dü;iin· 
işgal etmiş olduklarını ve mu- düıtü şey Marksizmi imhadan 
ıa lf er ane yürü yü şlerine~~d:;;e~v;;;a;m~~so:;;n;;;r,,;a=s,;,u=l=h=u=k=a=b=u=I =e=ll=ir=m=e=k=t=ir=. = 

Bir hatıra, Bir kehanet: 4 -
Kurşuna dizilen Zinoviyef ile 

1923 de Mos
kovada neler konuşmuştum? 
Suikastcllara Troçkinin talimatını bildirmiş 
Rut Fişer ile Troçki arasında bir sevda 

olan 
vardı 

Radek, Buharin ve Troçki ile yaptığım eski müla
katlar ve mevkii iktidarda bulundukları gUnler 

{Dür kü rayıdan dev2ml 1 

Harikulade bir musikiye ku· 
laklarımı, bir renk lu[aoı için· 
de raksa başlıyan biribirinden 
genç, biribirioden endamlı iki 
yüz çift ıüzel insana gözleri· 
mi verirken Stalinin yanına otu
ran palabıyıklı askerin kendi
sine karşı gösterdiği lakaydiye 
Zinoviyef'in içerlediğini farket· 
tim. 

Rus balesi başlıbaşına bir 
alemdir. Maritskaya tiyatrosu 
balerinlerinin bacak tarı neş' e
yi, kin, ıayız ve hasetle sev
giyi, ihaneti velhasıl bütün in· 
sanı duyguları ve ihtirasları, 
Paodor'un kutusundan fış· 
kırdıkları gündeki asıllarına 
en uygun ıelen ifade terle 
şekillendirirler. Bu rakıs şeyta
ni olduıtu kadar rahmanidir. 
ve zevki ne kadar kamçılarsa 
kafaya o kadar hitap etmesini 
bilir. 

&l El 
Birinci perde ile ikinci per

de arasında antraktın on beş 
dakika süreceğini evvelce da
ıtıtılan programlarda okumuş
tum. 

Sigara içmek için salondan 
çıkanlara karıştım. Bakır sa• 
kal da az buhınur tiryakilerden 
olduğu için yerinden fırlamı _ tı. 
Elinden hiç eksik etmediği 

lastik uçlu bastonuna abana 
abana "link link ltt arkam sıra 
gelirken kulağıma fısıldadı : 

- Mühim bir karar verdim. 
- Hayır ola ? 1 
- Evet .•• Tekrar eski san'a. 

time dönecejtim. 
- Eski san'atınız nedir? 
- Berberlik. Dünyanın en 

asil san'atı. 
Ve gülerek ilave elli: 
- Hem dükkanıma koyaca-

ğım adı da buldum. 
~??il 
- Bakır sakallı Fiıaro. 
- Ben onun politika yaptııtı 

bir gözlüklü adama abanmış 

nefes almadan konuşuyor ve 
ikide bir durarak ve adamca
ğızın kah göğsünü muştalaya· 
rak, kah yakasiru tartaklıyarak; 

- Dejtil mi? Haklı dcğilmi

yim? Sen ne fikirdesin? 
Gibilerden bir s-ürü sualler 

soruyor ve bunlara ufak bir 
cevap koparıhcaya kadar d u
ruyor, bizim de ilerlememize 
mani oluyordu. Buna canım 
çok sıkılıyordu amma bu kö-
1 ü tesadüf sayesinde onun 
Troçki ile pek sıkıfıkı dost, 
ahb1p olduğunu anlayabıtdi m. 

Hatta aralarındl ufak. 
tefek bir kalp bajtlılığı 
bir kadınlık erkeklik müna• 
sebeti olduğunu da sezebildi
ğimi &andım. Zira tam bu sıra
da epey gür ve davudi bir ses; 

- Rutl Rut 1 
Diye bağırmış ve Rut Fişer 

sC!in geldiği sat taraftaki !o-
ınııHınuıııı11111ııım11"11"ıı"''111111ııııııuıuıuııııı11m• 

İngiliz kralı 
1 ncı sahifeden devam 

Atina, 28 (Husu!l) - Üç 
giindenberi burada bulun~n 
lnııiltere Kıralı Edvard, yanın· 
da lngiliz elçisi ve maiyyeti 
erkanı olduğu galde Egina ve 
Poros adalarını gezerek, Fa
ler'e dönmüştür. 

Kral bugün Skıres adasına 
uğradıktan sonra, l•lantula 
hareket edecektir. Kral lstan
bulda üç gün kalacak ve ls
tanbuldan Karadenize geçerek 
Köstenceye gidecektir. Kral 
dönüşte Sakız ve Girit adala
rını da ziyaret edecektir. 

( AÇIK SôZ: Haber aldı
ğımıza göre, lngiltere Kralı 
Sekizinci Edvard ayın 31 inci 
günü akşamı Çanakkale Bo
ğazından geçmiş bulunacak, 
kendilerini Orgeneral Fahret
tln Altay bir torpito ile kar
şılayacaktır. Muhterem misil· 
fir şehrimize şeref verdik lerı 
zaman llüyük Şef Atatürke 
mü 'aki olacaklardır. 

Edvard Vlll terefine 

calardan birine başını çevirip 
de orada sivri sakallı ve göz
lüklü bir mefisto suratı gös
tererek oturan Troçkinin ken
disine doğru; 

- Gel 1 Gel 1 
Der gibi el salladııtını gö

rünce derhal yanındaki adam
dan ayrıldı ve bir genç kız çe
vikliğile önüne geleni iterek, 
kanepelerin arasındln locaya 
doğru yollandı (2]. 

Germanetta da bu halin far· 
kın" varmıştı. Bir palyaço li
rizmi i\e •Öylendi: 

- Ah dostum ah 1 B i ı ber
berler içli adamları!. ~ö~ I~ 
Aşıkan·e sahneler gozlerı m zı 
yaşartır. 

Ve ikimiz de locaya yak
laştığı ve uzattığı elin Troçki. 
nin iki eli arasına sıkışıp kal
dığı ana kadar ııözlerimizi 
kadından ayıramadık. Sonra 
bakır sakal tekrar eski mev
zuuna döndü: 

- Niçin tekrar eski san'a• 
time dönmek istediğimi sana 
izah etmek isterim. 

- Dinliyorum. 
- Locaya bak. Şu karşıki 

locaya. 
- imparator locasına mı ? J 
- Evet. .. Stalin'le yanında 

oturan zabitin bıyık l arını gö
rüyor musun? 

- Görüyorum.' 
- Aıa ..• Bıl ki böyle bıyık-

lara kozmetik sürmek mühim 
bir meseledir. Her berber bu 
işi başaramaz. Sonra şu Zinov
yef'in kızıl saçlarının kıvırcık
lığını sen tabir mi sananın ? 

- ?? .. 
- Bunlar maşa ile k ı vrıl-

mışlardır. A.. ahi bir dükkan 
açs m burada milyonlar kıra
rım. Zira saç kıvırmak benim 
hünerimdir. 

Gülüştük_ Fırsattan istifade 
ederek sordum : 

- Stalinin yanındaki zabiti 
tanıyor musun ? 

- Elbette .. Süvari kuman
danı meşhur Budyonni. 

- Budyonni .. 
Sigara salonuna gidip bir 

~ki sigara içtikten ve ikinci 
perde açılırken yerime otur
duktan sonra da bir hayli dü
şündüğümü hatırlıyorum ; 

' 
1 
1 

\ 

ve sosyalist olduğu için tesa
düfen Milano berberler sendi
kasının umumi klltipliitine se
çilmiş olduğunu sanıyordum. 

Meğer bizim bakır sakal Mi
!anonun en gürültücü meb
usu, en cesur htibi olduğu kadar 
müşterisi bol ve hüneri yerin
de bir berber imiş de. 

Enkonyito seyahat etmekte 
bulunan lngiltere Kralı Seki
zinci Edvard, Eylülün 4 üncü 
günü şehrimize ıelerek 3 fÜn 
Atltürkün misafiri olarak mem· 
leketimizde kalacaktır. 

lngi tere kralının kalacağı 
günler içinde, 6 eylül pazar 
günü Modada büyük mikyasta 
deniz yarışları tertibi için te
şebbüsata girişilmiş, bunun 
için de dün vilayetle spor 
erkanımızın iştirakile bir top. 
tanlı yapılarak program tesbit 
edılmiştir. lngiltere elçisinin 9 
ağustosta aynı yerd" yapılan 
deniz yarışlarını çok beıtenmiş 
olması münasebctile, bu defaki 
program daha mükemmel bir 
şekil almı' bulunmaktadır. 

- Acaba Budyonni neden 
Zinoviyene arkadaşlarını böy
le çiğııiyerek geçmişti? Bunlar da 
Oktiyabr ihtilalinin şöhretleri 
ve eski gizli çalışma günleri-

Kalabalıkla güçlükle ilerli
yorduk. Tesadüfün aksiliğine 

bakınız ki Troçki'nin büyük 
bir hayranı olan Rayiştağ 

komünist meb'uslarından (1) 
Rut Fişer tam önümüze isa
bet etmişti. Dehşetli ıevc
ze bir hatun olan Genossin 
Rut kolunu sıkı sıkı kavradıjtı 

nin kahramanları değiller miydi? 

Nlzamettin Nazif 
(Devamı var) ------(1] rtıo•kova mahkeme•lnin tah-

kikatı Zinoviyef ıu ikaıtçilerine 
Troçki'nln bu kadın vasıtasileı 
talimat verdirdiğini meydand ~. oy
muştur •• 

(2) O tarihte Rut Fiıer 35 ya• 
şında vardı . 

Son Dakika 

Bükreş, 28 (A.A.) - Bu sablhki gazeteler, Tatarosku hi!· 
kümelinin neticesi istifaya kadar varabilmesi muhtemel ciddi 
güçlükler karşısında bulunduıtunu bildirmektedir. Halen mezun 
bulunan nazırlar, Bükreş'e davet olunmuşlardır. Dün Sinaya'da 
Kral tarafından kabul olunan Başbakan M. Tataresku, yanındı 
Harbiye balcanı bu!uııduıtu halde liberal parti başkanı M. Bca• 
tianu'nun halen bulunduüu Köstenceye hareket etmiştir. Bakanlaı 
yarın bir içtima aktedec eklerdir. Bu toplantının, kabin~ni~ 
devam veya ademi devamı hakkında kati netice verece~ sanıl• 
maktadır. Maamalih diğer taraftan hükümel mehalili, kabinenin 
vaziyete hakim olduıtonu ve sükünun hiçbir zaman bozulması ih· 
lima!i bulunm~dı~nı katiyetle ifade eylemetedir. 

• • • 
Şahi dün Beri ine döndü 

Paris, 28 ( A. A. ) - M. Schacht, dahiliye nezaretinden çı• 
karken havas ajansının bir mümessiline şöyle demiştir: 

"M. Blum gibi bir zata miilaki olmaktan nasıl olur da mem· 
nun olmam.,. Bugün öğleden sonra tayyare ile Berline gidecek 
olan B. Schacht, seyahatinin neticelerinden fevkalade merıınuo 
ve bahtiyar olduğunu ilave etmiştir. 

Almanya kime 
saldıracak? 

Almanyadaki askeri hizme
tin bir seneden iki seneye çıka
rılışı Avrupanın bir defa daha 
keyfini kaçırdı. 

Hitler, istirahatte bulunduğu 
Berhtesgaden'de 24 Ağustosta 
şu kısa emirnameyi imzala

mıştı: 

Almanyanın, orda<unu bıı 

suretle kuvvetlendırmesinden 

çıkacak neticeler, biz Fransız· 
ları da ağır vazifeler karşısınd~ 
bırakıyor. Şimdi milli müda· 
faamııı yenibaşlan organize 
etme~e mecburuz. 
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•Orduyu te~kil eden üç 
sınıfta fi i hizmet mütesavi 
şekilde bir seneden iki seneye 
çıkarılmıştır. Ordu başkuman
danı ve harbiye nazırı bu 
emrin intikal devresine ait 
tatbikat hakkımla ayrıca emir
lerini vereceklir. 11 

Eskiden ltalyan dostluğuna 
gÖYenömiz vardı, l•panyada 
karışıklık yoktu. Akdenizdekl 
mü~küller büsbütün endişe 
verici bir hal_;ılmış değildi. 

Avrupanm · bugünkü vaziyeti 
karşısında kuvvetlerimizin bilall" .~ 
çosunu yapmak bizim için il\ 

hayat ve memat meselesidir. h 
Bu sekiz on satırın ifade et

liğ"i manayı kavrıyabi!mek için 
evvela Alman ordusu ile en 
yakından alakadar olan Fran
sanı:ı eski Harbiye nazırı Jan 
Fabd'yi dinliyelim. 

Eski Fransız Harbiye Nazırı 

şunları söylüyor: 

- Almanya, ordu yu te~kil 

eden üç sınıftaki fili hizmeti 
iki seneye çıkarıyor. Bu, şu 

demektir k~ Almanya yakında 
1 ,200,000-ı . soo,ooo kişiyi silah 
altında bulundura caktır . 

Şimdi 1934 teki 36 !ırkımın 

kadrosu genişliyor. Hepsi de 
muallem efrattan mürekkep O· 

lan bu fırkalar, 3(J() fırkayı 

kolaylıkla teşkil edebılecek bir 
lormül dahilinde Alman ordu· 
sunu hazırlıyorlar. 

Şimdi hatıra bir sual geliyor: 
Almanya hangi politikayı gü
derek böyle bir ordu hazırlı
yor. Bu suale verilecek bir tek 
cevap vardır: 

Almanya, kendini bütün Av
rupa cephelerinde harp ede
bilecek bir hale koymak ve 
mümkün olan bütün ittıiakları 

kendi muvazenesinde tutmak 
istiyor. 

Bir akşam rahat rahat otu· 
rurken, sabahleyin birdenbire 
aldığımız bu kötü haber, bize 
Hitlerin her zaman tatbik et
tiği metodu hatırlattı. Yani her 
Almanın ağzında olan bir ta
birle: • gec!nin içinde şimşek 
gibi çaktı .• 

Röhm'ün öldürülmes~ Renin 
yeniden işgali, orduda filf hiz
met hakkındaki son emirname, 
bütiin bunların hepsi zenciri 
birer birer tamamlıyan halka
lardır. 

Bütün bu kararlara bakınca, 
Almanyanın bu sefer bütün 
dünyayı bir emrivaki karşı· 
sında bırakmasına intizar ede
biliriz. 

Almanya nekadar kuvvet
lenirse, Hitlerin metodu da o
kadar dehşetli olacaktır. 

ispanyadaki karışıklığın Av
rupayı büsbütün teyakkuza 
davet ettiği şu .ıralarda, Hit
lerin Alman ordusunu böyle 
birdenbire kuvvetlendirmesi 
hangi milleti endişeye düşür

mez? Bu karar, yangına kö
rükle gitmiye benzer. Doğrusu 
bıı yeni kundağa hiç de ihti
yacımız yoktu. 

ı· 
Hemen omuzlarımıza çöken 
fedakarlıkların her çeşidini te· ~ 
reddüdsüz kabul edeceğız. 
Sulh tehlike geçiriyor. Her 
Fransız vatandaşın vazilesi bu 
tehlıke karşı~ında birl~şmektir. 
Birlik ve soğuk kanlılık! 

Alman hududlarınclaki 
tahkimat 

Varşovada çıkan A. B. C 
gazetesinin Dançigden aldıjtı 

m,Jümata göre, Ş"kl 
Prusyadaki bhkimat iş leri 
faaliyetle ilerlemektedir. B• 
işlerde Dançigdeki ipiz Alman 
amelesi istihdam edilmektedir. 
D:ğer taraftan Polonya gaze• 
tesi de, Rendeki tahkimat 
işlerinde ( 120,000 ) ameleniıı 

kullanıldığını haber vermek• 
tedir. 

Amiral Horti Muaolirtf 
ile görüşecek 

Viyana, 28 (A A.)-Amiral 
Horthy, bugün öğleden sonra 
Linz'e gitmek üzere Hirı
terriss'drn hareket etmiş· 
tir. Söylendiğine göre amiral 
oradan Dobiaco'ya giderek M· 
Mu.s~o!ini'ye mülaki oiacaktrr. 

Romanya Kralı 
Prag•a gidiyor 

Prag, 28 (AA.) - Ôjtrenil• 
diğine göre, Romanya Kralı 
ile Yugoslavya Naibi kendile
rine Benes tarafından vaki 
olan davet üzerine yakınd• 
buraya geleceklerdir. 

nıı111nııınnn11111111111111ııu111nınuuu1111111mmmt1"" 

Mısırla mebus 
1 i11ci sayfadan d.vam 

de uzun süren bir tetkik seye
hatinden dönerken dün şehri
m .cc de uğramıştır. lstanbulıl 
dünyada eşi bulunmaz bit 
"güzellik beldesi. olarak taV" 
sif eden Mısırlı mebus bir mil' 
harririmize şu ihtisaslarını stfl 
vinçle anlatmıştır : 

"- Türkler dünyanın c• 
kahraman milletidir. Bir zama• 
!ar magrpten meşrika kadaf 
hüküm yürüten bu asil millet 
bugün de şüphesiz ki herkesi 
kendisinr. gıpta ettirmektedif• 
Türk her uğradığı yerde mu• 
azzam bir san'at eseri bırak• 
mıştır. 
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Bugünkü Atatürk Türkiye' 
si de kurtulmuş, şerefini tekraf 
kazanmış en emniyetli, en sa• ~ 
nıimt bir millet ve vatan biİ' 
tünlüğüdür.n 
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, Günün ·vodvili ' . -

Onniki lpllkçlyanın 
lktısadiyatımıze 

hi1:metl ! .. 

Asıl hudud Hız ve gücünü vatandatın aevgisınden alan gazetedir Meseli nüfus yazımında, ls
lanbul halkının evlerinden çık· 

- Seyahat mektupları - ===============================================-===============-
Her yerde S kuruı Telefon No: 20827 • Tel7r1! adreıi: lstınbıl Açık 53, mamasını istiyor~unuz, değil mir 

Avrupa yolunda insana henüz ,ark hudutlarından ayrıl· 
ltıadığını haber veren birkaç canlı mahlük vardır. Sinek ve 
•f•rlalııek. 

(Bükreş) in en yeni ve lilks otelinde doğrusu en . modern 
••rupa otellerinin servisini ve yemeıtini bulduk. lıtanbulda 
ilten Bükref radyosunda lenetle dinlediğimiz meşhur Jan 
l.!arko trupu bu otelde çalıyor. F~vkalade ınüıik. Nefi• ye· 
ltıekler. Mükemmel serviı ve şık kadınlar. Hepsi tam bir Av
rupa oteli kokusu veriyor. Fakat, gel gelelim, karasinekler 
•e Iİvriıineklerden başka (Bükreş) e mahsus v~ bizim apar· 
11ıııanlardaki karafatmalua benzer böcekler bfitQn bu deko
run tadını kaçırıyor. Bu garip böcekler akşam elektriklerin 
hııınasife beraber ordu halinde şehre hücum ediyorlar. Ara• 
1•rıııda alay alay ıivriıinekler de var. Hem buranın ıivriıinek· 
l~rl yeşil yeşil. Çok ta nuik şeyler. Nuik amma aptd. Bi· 
~•tııkiler gibi kurnaı değiller. Kaçmaıını, uçma11nı bilmiyorlar. 
llir tokatta beş onunu birden haklayanlar var. Daha ziyade 
P•ınişe, yiyeceğe konuyorlar. Fakat bir kerre de insana ko· 
~up ısırdılar mı mülhit· 

Burada, Köstencede ve bütün Tuna boyunda bu yıl malar
h var. Biz de boyuna kinin alıyoruz. Romanya hükümeti 
•llılı bir sıhhi mücadele yapmak için lüks etyaya (75) Ley 
liJc bir vergi koymuş. Bir kıravat alaanız bizim para ile 73 ku· 
'Utluk da vergi pulunu üıtünde görüyonunuz. Zaten burada 
IGltı eşya almak bir mesele. Bir pudra kutuıunun Oıtünde 
ı•ın dört tane pul gördüm. Sıhhiye pulu 75 ley, tayyare pulu 
O ley, belediye pulu lS ley, abide pulu 10 ley. 

Bu abide şosenin ortasında (Paris) in meşhur arc de trlomphe· 
llıı•na benzetilerek yapılan zafer alıideıidir. Önce biıim Tıkıim 
bhldeıl ıribi pek pestenkerani yapıldığı için ıreÇen fırtınada 
ozulmı,ş. Şimdi iane ile yeniden tamir ediliyor. 

Böyle feyleri eoaolı yapmak gerek. fstanbulda henüz yeri 
~ile tayin edilemeyen Cumhuriyet abidesi için çok dn,nne• 
1"'- Geç olsun, yeter ki Türkün zaferi ıribi ıaj'lam olıun. Bir 

1•kı zaferin çökmesi hayra ali.met değildir. 
Burhan Cahid Morkaya 

Adliye· 

Sigorta rezaleti Ad
liye'ye i~tikal etti 

tfAdisenin mevkuf olarak be, suçlusu ve 
birçok da gayri mevkuf aıakadarı var 

Sahibi ı Etem lzıet BENiCE 

Fuar 

Başvekil 
lzmire 
Gidiyor 

Pazart,,sl gUnü ha· 
reket edecek 

Gentral lnönü 

Başvekil, General ismet lnö• 
nü, lzmir Beynelmilel Sergisini 
açmak üzere pazartesi günü 

l>o\is bir aylık bir inceleme:-·bek; arasında nasıl taksim şehrimizden hareket edecektir. 
.len sonra, dirileri ölü gibi edileceğini göstermektedir. Başvekile şehrimizde bulunan 
~ôıtererek Ün yon sigorta şir· Ellıiz mahkemesile noterlik bazı sayla vlar da refakat ede· 

==========~=,....,========~-=-=--=-=-=·========-I Bunun için bunca tedbirler alınıı 
,_ _________ ...,. Festival zahmetlere girilir.ı Doğrusunu 

Sayı: 132 

1 iste•seniz, bütün bu emekler 

Çok garip Parlak bı·r eg"' lence bugün iktısat fennine göre 
lüzumsuzdur denebilir .. 

t h f h f t d 
Bugün iç:n, lstanbul halkının 

ve u a a asın ayız değilbirgün,üçgünüçgece 

bı"r ı"tı"raf f. evlerinden dışarı çıkmamasını 

Fabrikatörler niçin 
çürük çorap 
yapıyorlarmış 

Piyasada çürük çorapla· 
rın çoğaldığından şikôyel· 

fer yapılmaktadır. Çorap 
kalitelerini Sıandurdizo el· 
mele maksadile evvelce lıa· 

zır/anan proje itirazlara 
yol açtığından sanayi umum 
müdürünün riyasetinde Ti. 
caret odasında bir top/anlı 
yapılmış ve bu i~timada 

çorap fabrikatörleri de çü· 
rıik çorap çıkardıklarını 

itiraf etmişlerdir. 

Fabrikaların ucuz mal 
satmak rekabeti yüzünden 
çürük çoriıp yaptıkları an
laşılmıştrr. Halbuki fahri· 
katörler de ipliklerin çÜ• 
rük olduğunu, bu sebeple 
kendilerinde kabalıat olma· 
dığınt ileri sürmektedirler. 

Görülüyor ki fabrikatör· 
ler çıirükçülük yaptıklarını 
bizzat itiraf ediyorlar. Ne 
garip !.. Ne tulıaf !.. lktı· 
sat ııekcileti, çorap söküğü· 
ne benzeyen bu garipliği 

lıer lıalde çarçabuk ortadan 
kaldıracakllr. 

Kısıkl~.dn~h-~yesi i 
mu uru 

mı istiyorsunuz? Ne kolay: 

Fec;;tı" vale ı·ştı"rak edecek B ı Birini (yangın) veya yeni ta-- a - 1:-irle (afiş) kulelerinden birine 

kan heyetleri• geldı"ler çıkarıp (Ey ahali! Taksiti) diye 
bağırtıveri:ı kılfi !. 

Bugünkü hayat içicde taksit 
i~te bu demek, aslanım 1 Allah 
drmiş ki, ( Evvela atını ağaca 
bağla da ondan sonra Alalha 
tevekkül et l ) . 

Bugün her kul kendini tak
site bağlayıp Allabına te,·ek
kül etmiş bir haldedir 1 

Sevgili belediyemiz, yeni Is. 
tanbul planında, halkın yiye· 

ceği, giyeceği, ve bilhassa bütür 
lüks ha yatının maddeleri gibi 
yatacak yeri de taksite bağla. 
mayı tasarlamış, baksanıza : 

Festivale İştirak için dün şehrimize gelen Yugoslav lıeyeli 

Boş büyük arsalara son sis
tem binalar ynptıracak, bunları 
taksitle dağıtacakmış! 

Yahu, şu lstanbul planı ne 
kaymak plan!.. Belediyenin tak
sitle ev dağıtması, aklın alaca· 
ğı şeylerden miydi? 

Kırk gün kırk gece şenlik· 

leri münasebetile tertip edilen 
Balkan festivali bugün başlı· 
yor. Saat 21 de Taksim bah· 
çesinde dans ve müzik festi· 
vali yapılacaktır. Ayrıca saat 
19,30 da gene Taksim bahçe· 
sinde komşu devletlerden ge
len gruplar şerefine bir akşa'll 
yemeği ziyafeti verilecektir. 
Yarın da saat 15 te Saray· 

burnu parkında Balkan gurup· 
!arının iştirakile Müzik festi· 
valine devam edilecektir. Ay· 
rıca yarın akşam Çamlıcada da 
büyük bir kır balosu verile
cekc:r. Balo sabaha kadar 
devam edecektir. 

Maliyede 

Birçok tayinler
1 

1 Yeni r:Pı!!~a~ kadro. 1 
su Finans Bakanlığınca kabul 
edilmiştir, yeni kadroda bir 
çok tayin, terfi ve değiştir· 
meler yapılmıştır. 

Belediyemizin taksitle ev da
ğıtması, Belediyenin mesela 
afişaj misillü taksitlerle ev 
dağıtacak hale gelmesinden 
galat değilse ne mutlull 

Hattii, son zamanlarda, ka
zalara karşı da hayatlarımızın 
taksitle sigorta edildiğini gö
rüyoruz .. 

Tek birşey kaldı 9İhayet 
yani: 

Taksitle ölmek 1 

.~etinden para çeken ve çek· mühürlerinin ve kullanılan nü· ceklerdir. 
llıeye teşebbüs eden şebeke fus kağıtlarının sahte olup ol- -·- ı l 
h kk Yeni köprUnUn temel a ındaki tahkikatını bitirdi madığını Altıncı Müstantik 

ŞUkrU Oras terfi 
kazandı 

Gece vapurları 
Boğaziçinden ve Adalardan 

Balkan Festivaline iştirak e
denleri gece yarısı evlerine 
götürmek için Şirketi Hayriye 
ve Akay idareleri gece saat 
birde b;rer vapur kaldıracak· 

Edirne defterdarı Cemal Ah· 
met naklen ve Balikesir def. 
terdarı terfian lstanbul Defter
darlığı muavinliklerine, lstan. 
bul tahakkuk işlerinden Bahad• 
din Diyarbekir Defterdarlığına, 
lstanbul tahsil memuru lsmail 
Hakkı aynı maaşla l~parta 
Defterdarlığına, Ankara Mek· 
tepler muhasebecisi Şerif Kır· 
şehir Defterdarlığına, lstanbııl 
Defterdarlığı Muhasebe müdü· 
rü Vahclettin, Dahiliye mu
hasebe mümeyyizlerinden Avni 
terfian lstanbul muhasebe kon. 
trolluğuna, muhasebe mümey. 
yizlerinden Mehmet Ali lstanbul 
muhasebe konlrolluğuna tayin 
edilmişlerdir. 

Son sigorta rezaletlerinde 
ipliği pazara çıkan şu Onnik 
iplikçi yan (ben memleketime 
hizmet ettim! ) gibi yavuz bir 
iddiada idi ya.. Demek herif. 
cağız bunu tecrübeye kalkış· 
mışll 

ı·e kağıtlarını dün müddeiumu· tetkik edecektir. Onnigin yeşil bugUn atılıyor 
llıiliğe verdi. Bu sabahtan iti· kaplı defterinde bulunan 53 Atatürk köprüsünün leme! 
b atma merasimi buırün saat 15 de 
aren altıncı müstantiklik tah· adresten tesbit edilenler işle yapılacaktır. Vali, belediye 

~ikata el koymuş bulunmakla· bunlardır. Mustantik bu def. reisi ve Parti başkanı Muhiddin 
tr· BugOn hadisenin Dimitri ter üzerindeki tetkikatını de- Üstündağ bir söylev ver"· 
ltnaro, S3hak oğlu Misak, rinleştirecektir. cektir. 
doktor Asaf ve Onnik adlı 111111u 11 ıı 1111111111111111 uu1111111111•1111m11111111111111ıu111111111111111111111111111111111111111ııummıı111111rn11111111111111111111111 

dört erkek ve bir de kadın P O L 1 S 
DUçlusu vardır ve mevkuftur. 
Dışçi Karabet, doktor Feyzi, 
h 0 ktor Emanoilidis, Mimar· 
I 'Yretıin mahallesi muhtarı 

tnail Hakkı ve ikinci muh· 
tarı Hasan Tahsin, Doktor 
fiancıyan, Ünyon Şirketinin 

Üç vagon devrildi 
Evvelki gece de iki ev yandı, 

pir delikanh ortada yok 

Üsküdarın Kısıklı 
Müdürü Şükrü 

Ôras Dahiliye! 
Vekaleti ma. 
~alli idareler 
Uçüncil Şube 

şefliğine terfi. 
an tayin edil· 
miştir. Şükrü 

Ôras Köy Ka. 
nunu tatbika. 
tında seneler• 

Nahiye 

ce mümarese 
ynpmış, köyle
ri bir çok ye- Şükrü Öras 
niliklere kavuşturmuş, kendi. 
sini de Kısıklılılara çok sev· 
dirmişti. Yeni vazifesinde de 
muvaffakıyetler dileriz, 

lardır.! 

Yugoslav grupu 
Festivale iştirak edecelı: 

olan komşu devletlerden Yu
goslav grupu da dün gelmiş
tir. Yugoslavlar dokuzu kız 

mütebakisi erkek olmak üzere 
21 kişiden mürekkeptir. Üni
versite talebelerinden mürek· 
kep olan bu grup beynelmilel 
fes tivallere iştirak etmek için 
sureti mahsusada yetiştiril

miştir. 

Diğer tayinler 

Serdengeçti 
jtllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllUllllllllllllflllUllllllllll 

KÜÇÜK 
HABERLER -

Harap olan tarihi 
yadikirlar 

Belediye şehrimizdeki tarihi 
binaları lesbit ve tamire karar 
vermişti. Şimdiye kadar yapı· 

lan tetkikat bazı binaların ta
rihi kiymeli bozulmadan tamir 
edilemiyeceğinı ortaya koy. 
muılur. Kagıthanedeki çağla
yan ve imrahor köşkleri de 
bu meyandadır. 

lclierinden Vuçino, şimdi Ame· 
•ikada bulunan Aram Murat
>an ile Pariste bulunan karısı 
~kabi ve Misakın karısının da 
~iınlcri hadiseye suçlu ve ald-
a adar sıfatile karışmaktadır. 
~ 'Yoğloı ikinci Noterliği ile 
~ 1lıiz mahkemesinin de bazı 
lt~ıtlar üzerinde imzasız ola· 

1 1 Abideler 1 
1 

Evkatj idaresi tamire 
başladı 

Heyet, Belediye turizm şu
besi müdürü Kemal Ragıp ve 
Turing klüp müdürü Şükrü 
Ali tarafından karşılanmıştır. 

Misafirler Galatasaray lisesine 
götürülmüşlerdir. Heyet reisi 
Türkiye gelmek fırsatını bul
duğundan dolayı çok memnun 
olduğunu ve festival için zen. 
gin bir program hazırladığını 

Ankara Matbuat umum mü· 
dürlüğü kaFplerinden Fethi 
Varlu mal müdürlüğüne, kasa
ba mal müdürü Hakkı Kadıköy 
mal miidürlüğünıi, lstanbul mu· 
hasebe mümeyyizi Ramiz 
Eyüp Malmüdürliiğüne, Bey. 
oğlu Muamelat Memuru llhami 
Gülköy Malmüdürlüğüne, Trab
zon varidat katibi Nevzat 
Garyan Malmüdürlüğüne, Bey
oğlu tahsil memurlarından Os· 
man Kotum Malmüdürlüğüne 
tayin olunmuşl~rdır. 

1 Cihan pehlivanı 

e Yarın 30 Ağustos, tay. 
yare bayramına tesadüf etliği 
için cemiyet tarafından rozet 
tavzi edilecektir. 

e Van gölünde işletilmek 
üzere yeniden inşası kararlaş. 
tırılan üç vapur Haliçte yapıl
masına başlanmıştı. tak yalnız mührü bulunmak· 

~dır . Mevkuflardan lzmaro ile 
, •sak ve Doktor Asaf tevkif 
~ar~rlar.~na itiraz etmişlerdi. 
"llıye U~üncü Ceza mahke· 
~es; dün lzmaro ile Misakın 
tazlarını tetkik ve reddet· 

llıi~tir, Dimilri tevkife itiraz 
~1 tneıniştir. Doktor Asalın iti
•ıı tetkik edilecektir. 

Devrilip parçalanan vagonlardan birinin 
perltan ve korkunç manzarsı 

tı, Mevkuf suçlulardan doktor Evvelki gece saat 22,45 de 
ili Saf Pul Muhasebeciliği me- Sirkeciden hareket eden 66 
iiı~rlarından Şemsettin için numaralı marşandiz katarı 
t uın raporu vermiştir. Doktor Kumkapıda manevra ya;ıarken 
~lllı~noilidi, Madam Şaziğin kaza olmuş ve katarın üç va· 
llı~U~ünü raporunda göster- gonu devrilerek parçalanmış-
leı~ ve Mimarhayreltin .mahal- tır. 

sı b' · · h 1 ·ı li ırıncı mu tarı smaı Bunlardan iki vagon içiçe 
l' •kkı ve ikinci muhtarı Hasan geçmiştir. Kazanın makascının 
1 '~sin de bu kadının mahalle- hatasından ileri gelmiş olması 
at'nde 28-11-336 tarihinde 

1
. duıtü hakkında ilmühaber 
errn· k tı ış olma tan suçludurlar. 

t 
0ktor Hanciyan da bir rapo

~~nda Aram Muradyanı ölü 
oatermişlir. 

~ ~uradyanın karısı Akabi p: •ndan öldürülen kocasının 
li •asını şirketin Par:s şube
t~den almıştır. Kocası da bu
i ~n Amerikada bulunduğu 
tın b 'k' ı lak· u ı ı suçu hakkında 

•bat yapılamamaktadır. 
0

. f>olis, Şirket şeflerinden Vu
•1no 
llıe1t nun Onniğe yazdığı bir 

f. 
h tubu elde etmiştir. Vuçino 

'l ın -iti eı:tubunda, 600 lirnlık çe· 

'.~ ne olduğunu sormakta ve 
a"' "" Par~ alındığı takdirde şe· 

ihtimali vardır. 

Vagonlardan ikisi boştu, 

üçüncüsünde bakkaliye eşyası 
bulunmakta idi. 

Vagonlar yola konarak Ye
nikapıya getirilmiştir. Şirket 
mühendisleri tahkikata başla. 

mışlardır. Başmüfettiş Sala
hattin de tahkikata elkoymuş· 
tur. Trenler sabaha kadar iş

liyememiştir 

iKi EV YAND! - Evvelki 
gece kireçhane sokağında sün. 
netçi ibişin 2 numaralı sigor· 

tasız iki kallı ahşap evinden 
yangın çıkmış ve yanındaki 

Faikın evinede sirayet etmiş 
her iki evde yanmıştır. 1 

Evler yanarken, içinde otu· J 

ranlar o sırada sinemada bu
lunuyorlardı. ibiş eşyasından 
bir iğne bi!e kurtaramamıştır. 
Yangının nereen çıktığı tahkik 
edilmektedir. 

NEREYE GiTTi ? - Kızıl 
ayın satış şubesinde eczayı 
tıbbiye sevk memurlarından 

27 yaşlarındaki Ahmet Sarı 
bir müddettenberi ortada yok. 
tur. Ailesi polise müracaat et. 
miştir. 

TUTUŞAN BACA - Arap 
camiinde bir imalathanenin 
evelki gece bacası tutuşmuşsa 
da, itfaiye yetişerek söndür. 
müştür. 

KAMYON, TRAMVAY -
Şoför Hasanın idaresindeki 
el kamyonu ile vatman Şaba· 
nın idaresindeki Şişli • Tünel 
arabası Tokatlıyan önünde 
çarpışmışlardır. Her iki araba 
hafif hasara uğramıştır. 
ŞiŞLEDi- 12 yaşındaki Hü. 

seyin, yoldan geçen 9 yaşın. 
daki Süleymanın elide gördüğü 
şişleri alarak 10 aaşındaki 

Hüseyini sol bacağından ya
ralamıştır. 

Evkaf idaresi şehrimiz-
deki abidelerin taroirine 
devam etmektedir. Atikali-
paşa camiinden işe başlat· 
mıştır. Bundan sonra Ağaca· 
mii, Kılıcalipaşa camii, Meh
metpaşa, Süleymaniye, Mih· 
rişah camileri elden geçi· 
rilecek ve bundan başka bü-
yük küçük 15 kadar cami 
daha tamir edilecektir. 

söylemektedir. 

Diğer heyetler 
Bulgar heyeti de dün saat 

1 de Sofyadan hareket ettik· 
)erini festival komitesine bil. 
dirmiştir. Heyet bugün saat 

Canakkale tehitliğine 10 da şehrimizde b~lunacaktır. 
çilel\k konuldu Romen grupu da bugün saat 

Montrö zaferi münasebetile 9 da g~lecektir. 
bir heyet Çan<1.kkaledeki şehit. Milli heyetlerimiz provala· 
liğe bir çelenk koymuştur. rına dün de devam etm~lerdir. 
Bu heyet şehrimiz:> gelmiştir, Karadenizliler için ikişer zur-
Bugün saat 11 de Edirnekapıya nacı ve davulcu getirilmiştir. 
gederek şehitliğe merasimde Ayrıca 4 Laz genci de bıçak 
bir çilenk koyacaktır. oyunları oynıyacaklardır. 

I Yaşar 
Başvekil kendisini 
ı,abul edip yemeğe 

alekoydular 
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Ne zaman kurtulacağız? 
Aksarayda oturan Hüseyin Numan adında bir okuyucu• 

muzdan şöyle bir mektup aldık: 
• Hükümel resmi dairelerde kırtasiyeciliği kaldıracağını 

vadederek bizi sevindirdi. Derlıal bir heyet kuruldu, gazete
lerimiz, arlık kırtasiyecilik kalmıyacak, bu müzmin dertlen 
de kurtulacağız diye yazdılar. Fakat aradan şu kadar zaman 
geçtiği halde krrtaıiyecilik lıcilci dıpdiri yaşıyor. Bundan iki 
yıl önce çok basil bir iş için resmi dairelerden birine bir 
istida vermiştim. Altı ay sonra bu istidam ilk havalesini 
kazandı ve ondan sonra da lıavale lıavale üstüne dönüp do· 
laşıyor. Şimdi bir yığın eıırak düşe kalka resmi dairelerde 
mihman oluyor, Ne zaman kurtulacağız şu dertten ? 

/şte bir sual ki cevabını vermek her halde bize düşmez. 
Ve şurada biz de soruyoruz: 

- Ne zaman kurtulacağız kırtasiyeJi/iklen? .• 

Yaştır kanraman 1.~lehmetctgi11 
ünlü kıyafetinde 

Berlin Olimpiyadlarında tüy 
siklet cihan pehlivanlığını ka
zanmış olan Yaşar, Başveki
limiz tarafından kabul edilmiş· 
tir. 

ismet lnönü Yaşarı yemeğe 
alakoymuş, kendisine iltifat· 
larda bulunmuştur. 

e Şubat nihayetinde Anka. 
raya nakledilen vakıf kayitle
rin tasfiyesine başlanmıştır. 

e Ayaspaşa ile Dolmabahçe 

l 
arasında ki yolun bozuk oldu
ğunu gören belediye bu yolu 
tamire karar vermiş ve derhal 
işe başlamıştır. 

Bir yol ki ••• 
Yapılması için tatını 
halk temin ediyor 
Cihangirden Fındıklıdaki is-

met lnönü okulu önüne kadar 
inen yolun çok bozuk oldu
ğundan şikayet edilmiştir. Fa
kat tahsisat ayrılmadığ'ı için 
belediye bu yolu tamir ede
memektedir. 

O semtte oturan halk yolun 
taşını temine karar vermiş1er 
ve bu ciheti belediyeye bildi
rerek derhal tamirat!\ başlan· 
masını istemişlerdir. Belediye 
bu müracaati tetkik etmekte
dir. 

1( Teş;kkür 
iki erkek evladımın ölüm 

endişeleri uyandıran sıhhi arı
zaları üzerine yapdığı pek mu• 
vaffakiyetli mühim cerrahi ame
liyat neticesinde ikisinin de ha· 
yatlarını kurtaran Haıeki ka· 
dınlar hastanesi baş operatörü 
Bay Avni Mustafa ya samimi 
minnet ve şükranlarımı muh
terem gazetenizin vesatelile 
alenen arz ve beyan eylerim. 

Avukat Nadir Ceylan 
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Her gün bir yazı 

Şalvarlı ve sarıklı güreş ... 
Yazan: M. Sami Karayel 

Yazımın başlığı tuhafca de- 1 
jtilmi ? .. Şalvarlı ve sarıklı gü-
reşte ne oluyor diyecekler var
dır? 

Sarıklı güreşten kastım, yağ 
güreşidir. Hepimiz, yağ güre• 
şini Türk güreşi olarak tanı
rız ve bu güreşin ortadan kay• 
bolmaması için çırpınanlar ol
duğunu da biliriz. 

Yağ' güreşi Türk güreşi de" 
jtildir. Türklerin Orta Asya· 
dan getirdikleri güreş "kara,. 
güreştir. Anadollular bu güre
şin ismine "kara kucak,. der
ler. yani (olamesa) güreş de
m~ktir. 

Mançular, Yakutlar, Kazak
lar, Kırkızlar, Türkislanı şarki 
ve gar bililer, kazanlılar, Kırım
lılar, Anadollular hep "Kara,. 
güreş yaparlar... Yal!' ııüreşi 
nedir bilmezler ... 

Halta, Romanyanın Buarab
ya taraflarında bulunan Hırıs
tiyan •Kegagoz,. Türkleri bile 
"Kara,. güreş yaparlar ... 

"Kara. güreşin eski Türk 
adetleri hemen hiç bozulma
mıştır. Eski Türkler bir cen
gaver, bir silahıor öldüğü za
man mezarının başında dokuz 
gün, dokuz gece güreşirlerdi. 
Sonra; her yıl ölümüne rast
lıyan günde de yine mezarının 
başında aynı müsabakaları 

tekrarlarlardı. Elyevm bu ade
tin Kazaklarda cari olduğu 
gözüküyor. 

Anadolu Türkleri, yalnız dü
ğünlerde, milli ve dini bay
ramlarda güreşirler •.. Güreşsiz 
düğün ve bayram yapmazlar .. 

Türkün "kara güreş.i, şimdi
ki Amerikan ı;üreşinin aynıdır. 
Hatta daha ustalıklı ve incedir. 
Aralarındaki fark tudur : 

Amerikan güreşte hasmı 
üç •aniye sırt üstü yerde tut· 
mak vardır. "kara,. güreşte ise 
her ne surelle olursa olsun sırtı 
birdenbire )'ere gelen pehlivan 
yenik sayılır. Bu sebepten naşi 
iki güreşin oyunlarında fark 
vardır. Birisi, hasmını üç sa
niye sırüstü tutmak için daha 
bağlayıcı ve tesbit edici ma
hiyette oyunlarla yapılır. 
Dijteri ise, hasmının sırtını 

ani olarak yere getirmek 
için daha çevik ve seri ve 
daha muvazeneli ve manevelalı 
okunlara sahiptir. 

Amerikan güleşinde yenil
mek ne kadar güç ve sigortalı 
ise; kara güleşte yenilmek o 
derece sigortasız ve h nerlidir. 

Bizim kara güreşte pehlivanlar 
keçi kılından örübıüş mayo 
giyeler... Amerikalılar ise de
niz mayosu gibi mayo tıiyer. 

Kara güreşte; mayonun be
linden ve paçalarından tutmak 
gibi oyunlar vardır. Amerikan 
güreşte bunlar yoktur. Çünkü; 
bu mayonun ne uçkurluj!'u ve 
ııe de paçası vardır. 

13 [!) 

Amerikan güreşinin, Orta 
A•ya Türklerinden türedij!'ine 
delalet edecek mevzular var
dır. Mesela: 

Avrupanın Karpat, lsviçre
nin dag köyleri ~kara,. güreş 

yaparlar... va bu güreşler 
Türk güre,inin aynıdır. 

Hatta, lsviçreliler bu güreşe 
•Lutte Libre,, serbest güreş 

derler ••• 
Amerikalıların Keç es keç 

ken dedikleri güreştir. 
Amerika yerlilerinin en ka

dimlari olan ve behrenk bo
jtazındım bu diyara geçmiş 

oldukları gerek lisanlarının Aslı 
ve gerek örf ve adetlerinin 
şekli itibarile Türk oldukları 
üzerinde durulan yerliler de 
aynı "Karan güreşi yaparlar ... 
Hatta; Amerikalıların serbest 
güreşleri, bu kadim yerlilerin 
güreşlerinin devamından ve 
asrileşmiş olmasından başka 
birşey değildir. 

Amerikalılar; rönesansın ak- · 
!iyeci kalasından çıkan klasik 
ve manasız olan alafranga gÜ• 
reşe hiç kıymet vermezler ..• 

El (!] 

Yağ güreşinin menşei hak· 
kında birçok rivayPtler vardır. 
Bazıları bu güreşin Arap gü
reşi olduğunu söylerler. Hatta 
Hazreti Muhammedin güreşi teş· 
vik için yaj!'lanın dediğini de 
yazarlar. 

Halbuki : Arapların yağ gÜ· 
reşile hiç alakaları yoktur. 
Arap zeytin yağını bulsa idi. 
Güreşmeden evvel midesine 
indirirdi. Belki, Muhammedin 
yaj!'lanın dediği; yağlı yemek
leri ellerile yiyen Arapların 
yıkamadan saçlarına ve sakal
larına sıvazlayarak yaj!'landık
ları olsa gerek ... 
Yağ güreş'nin menşei kadim 

Yunanistandır.. Yunanlıların 

yağlanıp güreştikleri. ve ma
butlara adak verdikleri Bir ta
kım güreş duaları olduğu tarih
çe mukayyettir. Hatla Bizans 
imparatorları huzurunda pehli
vanların kıspet giyerek ve 
yaj!'lanarak güreştikleri de ta
rihçe müspettir. 

Yaj!' güreşının Osmanlı 
Türklerinin Rumeliyi fethinden 
sonra, Türklere intikal ettiği 
anlaşılıyor. Falih devrine ka
dar, Türklerin yağ güreşine 

ait hiç bir menkıbesi ve tarihi 
varlıj!'ına rastgelinmiyor. 

Bizim yağ güreşinin bütün 
şekil ve duaları ve merasim 
tarzlarındaki dini akideler ta
mamiyle eski Yunanlıların yağ 
güreşlerindeki Adetlerine ben· 
ziyor. 

Eğer yağ güreş·; Arap gü
reşi olsaydı. Elyevm Arap me
malikinde de olması lazımge
lirdi. 
Eğer yağ güreşi Türk güre. 

şi olması laıımgelseydi. Dün
yayı ihata eden yetmiş beş 

milyon Türk cemiyetlerinde bu. 
lı.dması icabederdi. 
Yağ küreşi Rumelinin bir 

kısım dağ göylerir.e inhisar 
etmiş ve yerleşmiş bir güreş
tir. Bu güreşin nasıl yerleşdi

j!'ini araştırmak o kadar güç 
bir şey değildir. Kuvvetli bir 
kılınç altında şahıslar ve cemi
yetler gibi intikale uğramış 
olabilir ... 

Yazının hülıisası şudur : 
Yilğ güreşi türk güreşi de

j!'ildir. Taammümünde de hiç 
bir fayda yoktur. 

Sonra; yağ güreşi ; hiç bir 
kıymeti medeniye ve hayatiye
yi haiz değildir. Nevi şahsına 
münhasır bir güreştir. 

Memleketimiıde; kara güreşi 
sırtı tespit edici mahiyetle 
oyunlarla hızlandırmak, zaten 
bizim olmıyan ve bizi bırakmış 
olan köhneleımiş, ekleme bir 
sarıklı güreıten uzaklaşmak 
lazımdır. 

Son Cim Londos güreşleri 
de; bize yağ gıireşinin bugün
ku medeniyet dünyasında hiç 
bir kıymeti umumiyesi 1Jlma· 
dığını göstermiş bulunuyor. 
Bu acı hakikatler karşısında 
yolumuzu şaşırmayıp kendi 
güreşimize dönelim. 

"Açık Söz .. ün edebi romanı: 18 

• • • 
Sen Benim Babam 

D .... ·ı . ' egı sın ... 
Yazan: Suat Derviş 

Ona artık doğruyu söyliye
bilir miydim? .. Benim yerimde 
herhangi bir insan, insanların 

~n cesuru dahi olsa bu adama 
karşı nasıl olurdu da hakikati 
itiraf ederdi? 
Omuzlarıma yüklenen hicap 

ve felaket yükü altında adeta 
ezildim. Ve ikisini bu halde 
yalnız bırakarak sessizce oda· 
dan çıktım ... Koridorla:da ba
na tesadüf eden genç hizmet
çi Gülter: 

- A . . • Cavit Bey neniz 
var ... Haıt~mısınız ... Bu rengi. 
niz ne? dedi. 

O anda gözüm karşıdaki 

jardinyerin aynasındaki kendi 
yüzüme ilişti. 

Hakikaten kıpkırmızı hatta 
mosmor olan bu yüzden ben 
de korktum... Alnımda ter ta
neleri vardı. Ve şakaklarımda 
atan damarlar derilerimin al
tından görünüyordu. 

- Hiç bir şeyim dok de
dim. Ve sür'atle koridoru ge
çerek portmantodaki pardesü
mü ve fesimi aldım. Sokağa 
fırladım ... 

Me yapacaktım ? 
Buna bir çare yok mu idi ?. 
Yaptığımız kabahatin ce-

zasını en müşkül şekilde çe
kiyorduk. Selma seni ben o gün 
kaybediyordum. O gün bütün 
saadetimi, baba olmak saade
timi o gün ben kaybettim. 

DOKTOR 
Fizik tedaviler 
Uzvi sakatlıklar ve hatalı 

teşekküller, bugün yü1de yüz 
denilecek vaziyette tedavi 
ediliyor. Daha doj!'rusu, bugün 
tababette öyle bir şube vücut 
bulmuştur ki bu, adeta bir has. 
talık, yahut sakatlık ~davi 

fabrikasıdır. insan_ vücudünü 
tamir eder. Bu fabrikanın 

ustabaşısı bir doktor, ustaları 
da hastabakıcılardır. Fabrika· 
da sırt ve göğüs kamburluk
larını, bacak çarpıklıklarını, 

kemik iğriliklerini, et ve yağ 
(ıkıntılarını tamir eden birçok 
makineler vardır. 

Hasta bu fabrikaya müraca
at eder, doktor onu muaye. 
neden geçirdikten sonra vü
cudundaki sakatlığını anlayıp 

ona göre icab eden makinenin 

onune gönderir. Makinenin 
usta"' hastanın (mesela bacak
ları çok kalın ise) bacaklarını 
makinenin çarkları veya bas· 
kıları arasına koyar, sonra 
düj!'meyc basar. Arlık makine 
ustasının yapıcağı şey, •ade
ce öndeki dereceye bakmak
tır. Tam vakti gelince düğ

meye tekrar basıp makineyi 
durdurur. Bu şekilde yapıla· 

cak bir tamir ameliyesinden 

sonra hastanın kütük gibi ka
lın ve biçimsiz olan bacağı 

düzelir. Kemik sakatlıkları da 

böyledir. Mesela hasta kam
burdur. Doktor onu da bir 

muayeneden geçirdikten sonra 
kambur düzelten makineye 

gönderir. Orada da mütehassıs 
bir hastabakıcı, yani makine- 1 

nin ustası vardır. Hasta bir 

kaç gün içinde bu makinenin 
tazyikleri sayesinde kambur
dan kurtulur. Bugün böyle bir 

fabrika memleketımizde de 
vardır. Bursadaki veni Kaplıca 
hastanesinin lam ve mükem
mel bir tedavi makinesi ol-
duğu bildirilmektedir. 
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Askerlikte itaat 1 M ET R ES 
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Askerlikte itaat, tamamile 
kanunidir. Din ve si} .ısetle 
hiç hir ilgisi olmıyan bu sı• 

fat askerin özüdür. Bugün 
her devlet, kanunları bir çok 
kısımlara ayırırken, asker ka
nunlarına ayrıca bir ehem· 
miyet vermiş!er, hatta, asker 
nizamnamelerini bile kanun 
sırasına geçirmişlerdir. Bu ba· 
kımdan, bir askerden bekle
nen itaat resmidir. 

itaatli bir askerin ahlakı 

ve kanunların esaslarına bağ
lantısı kuvvetlidir. Onun için
dir ki, ordunun itaati, barışık 

ve savaş zamanlarında iç ve 
dışa karşı birliği, birleşmeyi 

gösterir. itaatin kuvveti, di
siplini tamamlar, yurdun bütün 
kanunlarına uygunluğu sal!'· 
lamlar. Erin yaşaı·ışı, sivile ben 
zemez.. Bir askerin yuvasını 
terkettiği dakikadan itibaren 
geçireceği kışla hayatı, talim 
ve terbiyesi, çeşitli safhalar 
geçirir.. Karşılaştığı her du. 
rumun gerej!'ini yapmak ka
nunun isteği, Anayurdun di
lej!'idir. Harple, si'ahını he
define çevirerek subayının 

kumandasile ateş açan bir 
erin harekeli, emre itaatin 
örnej!'idir. 

lt-ıatli bir asker, yurda 
borcunu öder. Tereddüde 
düşmez •• Vatan hizmetini da
ima göz öoünde tutar, disip
line asla aykırılıkta bulunma
mış o'ur, 1 u suretle de va
zifesi hududunu •şmaz. 

Askerhkte ıtaat zaferi k1-
zanan ve yurdun emniyetini 
koruyan ışıklı bir yo'dJr. 

M. Ersu 

Osman Cemaı'in 
Bir izahı 

Savın ve sevgili okururu
larıma: (Akbaba) g2'•t•s;nin 
rnn \ık an sayılarındaki (Ru-
1 ·1Hinin raoı aşkı) (Erm ninin 
ilanı aşkı) başlıklı ya11lar, be
nim bundan on, on iki yıl 
önce (Akbaba) da çıkmış olan 
ve şimdi benim t-ab'erim ve 
rizPm elmadan lf'krar n•şre· 
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Tefrika No. 41 

Nesrin, İngilizlere verdiği bir raporda: " Sürgünleri'1 
1 vapura gece bindirilmeleri, asayiş ve inzıbat 
noktasından, daha muvafıktır kanaatindeyim,, diyordu 

Rıza Bey kaşlarını kaldırarak: 
- Ne diyorsun Neşrin Ha

nım? Kurtulmak ümidi yüzde 
yetmiş mi ? Yok canım, siz 
bana teselli vermek için söy
lüyorsunuz bunu. Herifler bizi 
Kerpe adasında çabuk kıkır
datmanın yolunu bu'urlar. Ôyle 
sürgün mahallerinde insandan 
daha ucu.: bir şey yoktur. 

Benim babam da Abdülha
mit tarafından Fizana sürül· 
müştü. Oraya gitti ve bir daha 
dönmedi. 

Nesrin açıl~mıyordu . Riza 
Beğe esaslı bır yardıma karar 
vermiş, yahut böyle bir yar
dım fırsatı ele geçirm'ş gibi 
t öriinüyordu. 

Yavoşça kulağına iğildi: 
- Buradan vapura biner

ken kaçmanız ihtimalini düşün· 
medinız mi hiç .. ? 
Rın Bey birdenbire şaşaladı: 
- Kaımak mı .. ?I 
- Evet.. Rıhtımdan vapura 

binerken. 
- E~er buna n-uvaffak ola

bi'irsen, hayalımı ö ünciye ka
dor sına borclu kalırım, Nes· 
rin H \ntrn ! 

sabahtanberi beklettirilen kam zaman ortalık zindan gibi ka• 
yonların motörleri işlemeğe ranlıktı ... 
başlamıştı. Rıhtımda kim•eler yoktu. 

Mahkumlar lngiliz askerle- Biraz ileride müşteri bek· 
rinin nezareti altında kamyon- liyen birkaç otomobil duru· 
lara bindiriliyordu. yordu. 

Mahkumlar arasında Binbaşı Rıhtıma yanaşmış olan vapur 
Rıza Beyi de görüyoruz. istim üzerinde idi. Vapurun 

Riza bey kamyona binerken güvertesinde dolaşan meşhur 
çok müteessirdi. Kulağında polis hafiyesi Tomsonun par• 
çınlıyao bir ses vardı .. Nesrinin lak gözleri, onu tanıyanların 

sesi. uzaktan bile gözüne çup~ 

Nesrin ona bir gün evvel : yordu. 
(Seni kaçırabilirim!) dememiş Mahkumlar nereye gidecek· 
miydi ? !erini bilmediklPri için, rıhtıııı-

Halbuki Riza beyin knçmak daki vapuru görünce ağlayıp 

üm"di tamamile kırılmıştı. bağrışmaya başladılar. 
Büyük vatan mücahidi kam· Birinci kamyonda Rıza bef' 

yona ayak bastığı zaman ken· le beraber üç Türk zabiti da· 
disini Alrikanıh ıssız (Öllerin· ha vardı.. Ôteki sivillerin de 
de bulmuş gibi titriyordu. hepsi Türktü .. Milliyetci Türk· 

Ş mdi Rıza Beyin kulağını !erdi. Ve kabahatleri milliyet• 
tırmalıyan başka sesler vardı. ci o'maiarından başka bir şeY 

Çocukların n, karısının ve değildi. 

saçı ağarmış ihtiyar annesinin Zabitlerden biri yüksek sesle 
sesleri. bağırdı : 

R za bey ai'e~ioi - uzun - Bizi süreceğinizi anlıyorul· 
mahbusiyet ayları içinde- b"r Fakat, hiç olmazsa beş daki• 
kere bile görememiş, çocukla- kacık olsun ailelerimizle tem~ 
rını bağrına bas1mamıştı. etmemize neden müsaade el· 
Vatanından ooları görmeden miyorsunuz? 

ayrılmak Rııa bny içın fe'a- Müthiş bir kamçı darbesi bO 
Siiq~·ünlerin sayısı kırk ikiyi ketlerin en büyüğü, en fecii sesi çabuk susturdu ve ilkönce 

bulmuştu. Fakat, o sabah bir- idi. O kendi kendine: bu zabiti yukarıya aldılar. 
denbire Harbiye mektebini ga· - Beni aldattılar -diyor ~undan sonra eski ve na• 
rip bir çekingenlik havası sar- du- beni gıyaben ölüme mah· muslu devlet memurlarındaO 
mışlı. Siirgi:n!eri bir türlü kiim ettiler. Bu hükmü yüzü- biri de ağzını açarak söyleo· 
kam onlara bindiremiyorlardı. me karşı teblij!' etmekten çe- nıeğe başladı: 

Bunun selr.bi biraz soıra kiniyorlar. - Bizi böyle gece karanlı• 
1 ld Kamyonlar rıhtıma vardıll-ı "ında nereye götürüyorsunuı1 nn a<ı ı. 5 5 

N ;.,in lng liz kırargiılıı umu· z&mln, demir parmaklıkların Aileme şuradan telefon etınt-
mi'i~e bır ıııu•tacel rapor ver. önü v~ arkası lngiliz askerle- me müsaade etmez misiniz? 
nıı 5ti. rile çevrilıııi~ti. ikinci bir tel kamçının şakır• 
Rıporda şu bilhass1 şu sa- ilk önce Riza Beyin bulun- tısı bu masum sesi de boj!'mak• 

ıırlar \'azılıydı : dugu yirmi bir kişilık kamyon ta gec kmedi. . 
durdu. Bir lngiliz çavuş nıah- Bu sırada ikinci kamyonda~' "Siirgiin11 g 'der.ek malıküm .. •• Açık Söz ,, ün 

Bulmacası 
1 

dilPn çok .. ki yazıları:ndor. 
1-iimların adlarını b;rcr birer diğer yirmi bir mahkum İli' 

lurıo R'indiJz ucıpura bind;ril-
k OKuyarak elindeki kağJtta isim- dırildi. melerini ('nk lehli eli fÖrÜ· 

Okuyucularımız, gazetemizin 
bu köşesinde het gun bir lul
maca bulacaklardır. Bu·macalar 
neşrinin ert~sı günü nihayet saat 
2 ye kadar matba.ımıza gön
derilmelidir. Eu macı zarflJrı
nın üstüne ukunakl! bır surette 
BULMACA kelime.;i yazılma
lıdır. 

Bu l;>ulmacaıarı dog-ru çöze~ 
okuyucularımıza derec~lerine 
göre i~e yarar hedı} t: er t ı:ı.k

diın •decej!'il. 
l!l [3 

Bugünkü bu'macamız 
Aşagıdaki hec"'erı yan ya

na sıraJayınız, ortaya iki kıy. 
metli atalar sözü çıksın 

mez. ti. laf. a. nir. 
lan. ti. pey. a. !a. Us. 
ge. rü. da. mı. 
kU. geç. yıJ. 
H~diyelerim;~: 

ri si. 

1 ındyc: ~Zarif sigara ta
bakası 

2 iııciye : Bir şişe ~sans 
3 - 5 inciye: Dolma kurşun 

kalemi 
6 - 50 inciye : Yontmaç. 

DIKKA T: Bulmacay~ doğru bu-

Ej!'er o gün orada o sahne geç· 
mese idi. Eğer o gün, Fazıl 

daha maddi, daha fena ve 
her zamanki gibi daha laka
yıt ve ihmaikıir olsa idi 
sen bugün benim karşımda, 
benim en tabii hakkım olan 
babalık hakkımı bana çok 
görmiyecektin. Ben senin baba· 
nım dediğim zaman en bliyük 
bir nefretle yüıüme "Hayır! .• 
Hayır sen benim babam dej!'il
sinl,. diye baj!'ırmıyacaktın fakat 
işte, talih, kader ne bileyim 
ben .. belki benim korkaklığım 
yaptığı hareketlerin mes'uliye
tini kavramaktan çekinen bir 
biçare olmaklığım herşeyi 

bu neticeye sürükledi. Mes'ul 
ben miyim? kader mi? hayat 
mı? nedir? Fakat bütün bir 
hayat ben bunun acısını çektim. 
Bütün bir hayat .• 

l!l [3 

Cavit uzun elini beyaz saç
larının üstünden geçirdi. Sonra 
bu ince ve uzun el ile şakak· 
!arını sıkarak konuşmıya devam 
etti: 

- O günden ıonra bir hafta 

Bir yazıcının on iki ) ıl Ör.ce 
yazmış olduğu bir )'azıyı 

oru·1 )eni ve bugünkü t-ir 

fJ k leri imasına birer zaıt işareti Sürgüne gidecek mahküJll• 
yorrım. unların gpre n'l il· 

koydu .. Mahkumlar demir par- ların s ıyısı kırk ikiyi bulmuştu· 
/eri inz.h'lt u~ n~ayis 110!...t..ı· / 

ın'ıklıkt ın ı çcrıve gird kleri f Bit~ 
sındrm çok daha /aydnlı olur • _ 

1 
1 a1ısı gtbi tf'krar nf şr~tm~ ... 
nin ne dfr~ce dc.ğru birşey 
oldcğunu da artık ıizler tak· 

1 dir .Cinıı! 
Q,,, an Crn:al AA l G/l/ 

!anlara gazelemız bır 
kart verecektir Bl!n
lardan 20 hnesinı bi. 
rık:tirenlere p ra"-ıZ bir 
!-.ınt:ma bi t!Iİ sunulur. 
!:l•J kartları sJklaı ı~ız 

Açıkm muhab~ 

l\o ; Bu hafta lçjn !eki bulm:• 
caları çCiı.en ve kaz.ananların ad-
1.ıranl Pa-ıartcsl gUnleri ne~ r~de ... 

ceğiz.. 

• Bulmıca mektuplatl"'IA ku ... 
portlarl koymayı unutm1yınız. 

• Hediye alın bütün okuyucu
larımı:ııo reıl..nlerlni de basacağı'" 
mııdan hediye almıye. gel lğıniz 

.ı.aman 4,SX6 kıt'aatnda le alz. bir 
reımlnlzi de beraber getiriniz. ve• 
ya gönderh1iL ,---------
AÇı k söz buımaca 

fikrindeyim . • 
Nesrin 

Kamıo,Jarın Harbiye mek
tebi öni'ınde, ve lngiliz gemi· 
s ·nin Galata rıHımındı ak
ş ımlara k-ıd ır bekletilmcsinın 

sebd' i şimdi anlaşı·mıştı. 

Nrsr nin verd~gi rapor uzun 
müıakf'relerdcn sonra çok ma .. 
kul RÖ ' Ü müş, her ikı tarafa 
dı geceyı beklemesi emri ve
rilnıi ,Li. 

Nesrin, ln gılizlere yapLııl'ı bu 
tavsiye ile ne kazanmak, ne 
lemin el mek ıstiyordu? 

Besbelli kı, Riza beyin rıh· 

tınıdan gece karaı.lığında ka
çırılm sı dJha kolay ve tehli
kesiz olacaktı. 

işte Nesrin Riza beyi kaçır· 
mak için kendince hazırladı !{ı 

plan: bu suretle geceye talık 

etmiş bulunuyordu. 

kupor.L. Rlza Bey kaçırılıyor m•J? 

S a y ı : 5 1 Akşam olmuştu.. 
----------·• Harbiye Mektebi önünde 

anneni göremedim. Tam bir 
hafta onların yanına uğrama

mıştım. Annenle ne konuşaca
ğımı, ona ne söyliyece~imi 
bilmiyordum. Bir çıkmaz yola 
sapmış, bir labirent içerisinde 
kaybolmuş gibi başımı imkan· 
sızlık duvarlarına çarpıyordum. 

Azap içerisinde idim. Bir haf
ta onların yanına uğrıyamadım. 
Fatmanın her şeyi benden 
bekliyen çaresiz bakışlı çocuk 
gözlerine bakmağa tahamıııü
lüm yoktu. Hatta ölümü bHe 
düşündüm. Ôlümü istedim. 
Fakat bu büyük bi~ hodbinlik 
olacaktı. Anneni ortada yal
nızbırakmak. Eğer hiç bir şe
yi halledemiyeceksek bile ya
pılan şeyin mesuliyetini taşı. 

yacak ve eğer icabederse iz. 
tirap çekecek iki kişi olmalıy· 
dık. 

Bir hafta sonra yine o be. 
yaz köşke döndüm herşey sakin· 
di .. Çitler, tahta kapılar, yeşil 
gölgeler, salkım söA"üt ve pem· 
be, beyaz çiçek açmış badem 
aj!'açlariyle bu bahçe, içinde 
en büyük bir saadet saklıyan 

bir cennete benziyordu. Sal
kım söj!'üdün altındaki tahta 
k~napeye baktım. Annen ora
da yoktu. 
Köşkün kapısını çaldıj!'ım 

zaman Gülter kapıyı açtı. 

- Oo Beyefendi safa gel
diniz.. Sizi hastalanmış zan· 
diyorduk. Hatta bugün Beye
fendi size gelecekti dedi. 

Pardesümü ona bırakırken 

gayet tabii yapmağa gayret 
ettij!'im bir sesle : 

- Hasta değildim dedim. 
Yalnız çok işlerim vardı. 

- Son gün öyle tuhaf çık· 
mışdınız da ..• 

Zemini hasır kaplanmış so
falardan, koridorlardan geçtim. 
Onun odasının kapısına gel
dim. Giilter beni yarıyolda bı· 

rakmıştı. Kapıyı vurdnm. içer· 
den Fazılın gür sesini işitıim: 

- Giriniz. 
Kapıyı açtım. Ve Fatmanın 

her zamanki koltuj!'unda otur
duğunu gördüm. Küçük el ger• 
gelini dizine almıştı. Bir şey· 
!er işliyordu. 

Ve Fazıl yerde halının üs-

SAN~T 
KiT.l,Pı RES;M. TiVATRO,MUS'iKf 

mektup,, 
Ed~l, iy /ı ceıtt'tıe:ı;,, kuvvetlerİn<le11 biri cie Snobızmdi. Ed~ 

b·)ı ılı rPtlide ınulıarrirlerinin rornanlarında zübbelik biiyük bıf 
yer /ufarJı. Hiiı/: . .,, l ~r mullak'1 bir s11/onda geçecek, zengin el 
oris.ok..r<Jl bir haylll ronıonlara hôkim o/(Jcaktı. Edebiyatı cetl~' 
decilt>r arasında rPali.'it olan, yurt tıe menıleket havasını esil' 
renler pek azdı. llnlbuki !fUrl, memleket oe lıatk ihmal edil• 
ınemek lôzımdı. Bnna sayfalar arasınd·ı yurt ve halk kokusu~j 
tüttüren t>SPrler, cluha cana yakın geliyor. Feridun Osman'~ 
.. Son mekıub .. unu okurken yurdumun çimen lcokusunu, köyiİ.~ 
pastoral n1anz.arasını gördüm v~ içtim. 

Feridurı Usman g•çen seııe gazele vay/alarmda neşretti/ 
memleket hiköııelerini şimdi kitap halinde bir araqa lop/ıglf 
rak okuyucuya bir demet kırçiçeii gibi sunmaktadır. FeriJı;• 
Osmanın yurt hikô!,1eleri .rıurdun realist bir objektifle canlı 
/uloğr"/larcnı çiziyor. Halk nasıl konuşmuşsa öyle yazmlt 
Zaten üslübıınd.ıki samimiyet ae ondan geliyar. 

Gazeteci Feridun Osmanın yanında ve içinde •Son mektuh.' 
okuduktan sonra istikbal İçin bir de muharrir Feridun Osnıo' 
RürJJ.,n. 

tünd~, onun ayaklıırı dibinde 
oturmu~, gazete okuyordu. Be
ni görünce elile bir selam 
verdi. Gürültücü ve neş'eli bir 
sesle. 

- Oo sefa geldin diyordu. 
Nerelerde kaldın Allahaşkına 

vallahi böyle vefasızlık ta de
vam edersen sana kızımı ve· 
remem. 

Zihni hala o çocukla meş

guldü. Gülmej!'e gayret ettım. 
Gülümseme dudaklarımı bir bı
çak gibi •cıtarak kesti. Fatma 
bu sözle biraz daha sararmıştı. 
Elini bana adeta titreyerek u. 
zattı. Ve konuşurken ne be. 
nim ne de onun gözlerine ba
kabiliyordu. 

Yaptığımız şey eğer bir ka
bahat idise biz onun cezasını 
müdhiş bir surette çekiyorduk. 
Bana kardeşim kadar yakın 
olan bir arkadaşımın karşısın
da müdhiş küçülmüş bir vazi. 
yette idim. Ona açıkça her fe. 
nalığı yapabilirdim. 

Fakat bu ihanet afkabul 
etmiyecek kadar mühim bir 
suçtu. Eğer o suçumuzu 

S. G. 

bilseydi, bizi tel'in eder"° 
Bizi belki öldürürdüde fak,ı 
bu ceza her dakika bu biliil' 
meyişile azar, azar ö'dürül 
kadar feci bir ceza olmaz~; 
O gün yine Fatma ile biç"· 
şey konuşamadık ve saaM 
tıpkı eskisi gibi başka bir ha,.ı 
içerisinde geçti... Tıpkı eskil' 
gibi mi dedim. Hata ettiırı• 

Artık bu odanın havası el' 
kiye benzemiyordu. Eskidef 
ben burada erkeklerin en hl' 
ıarısı tarafından tamamile ıe~ 
kedilmiş, ihmal edilmiş zaval 
ve bedbaht bir kadın bulurd~ı' 
Halbuki burada kocasının pl' 
restişleri ve ihtimamlarile sf 

rılmış olan ve kocasını aldat• 
bir kadın vardı ve bir de be~ 
En sevgili arkadaşının çılgıo 

1 sevdiği kadını ayartmış ol• 
ben f.. ~ 

Bu muhabbet ne kadar S 1 
recekti ?. Fazıl daha ne kad~ 
zaman Fatmayı böyle muh8ıııi 
betile saracaktı. Teselli ka 
etmiyecek kadar betbahtıJ11~ 
Karımı kıskanıyordum. Ya"';. 
yavaş büyüyen çocuğumu k' 
kanıyordum. rJ 

{Bilmedı 
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29 Ağustoa 

Rusyadaki Suikast -
Radek kellesini 
kurtarabilecek mi? 

• 
ihtilal müddeiumumisi suçlu-
ların idamını nasıl istemişti? 

[ lddianamuıin ve mahkeme 
kararının son posta ile gelen 
Moskova gazetelerinde gördü
ğümüz miihim kısımlarını ve
riyoruz} 

Talepname 
Müddeiumumi Viçinski: "Sos 

yalist vatanımıza karşı bu suçlu
ların tertip ettikleri cinayetler 
müthiş ve korkunçtur• dedi 
ve bu cümle ile talepnamesini 
hulasa etmiş oldu. 

Müddeiumumi evvela Stali
nin şu sözünü hatırlattı : 

- Sovyet hükümetinin glt
tikçe kuvvetlenmesi, ölmek üze
re olan sınıflardan geriye kal
ınışların muka vemelini arttıra

caktır. 
Müddeiumumi Vinçinski, Sta• 

linin etrafında toplanan halk 
kütlesinin sarsılmaz birliğini 
ve sosyalizm davası'la karşı, 
düşmanların güttüğü kini bir 
daha tebarüz ettirdikten son
ra, suçluların karakterlerini 

ıınlattı: 

Ortada suikast teşkilatını kuran Troçlci, sağda beynine bir 
kurşun sıkılmak sureti/• idam edilen Karnene/ ve solda ken

disini kurtarıp kurtaramıyacağı şu dakikada bir 
muamra olan Radek - ı söyledi. Dedi ki : " düşmanla

rımızın düşmanları bizim dost
larımızdır . ., 

Zinovyı/i ve arkadu1/arını 

idama mahkUm ettiren 
Müddeiumumi Viçinski 

Stalin'i, Voroşilof'u, Kgano
viç'i, Ordjonikidze'yi öldürmek 
için planlar hazırladılar. Ve 
bu işi de Alman amelesinin 
celladı bildiğimiz faşistlerin 

yardımı ile yaptılar. Maznun
ların her biri Troçkiden aldık
ları direktiflerle haraket ettik
lerini mahkeme huzurunda sak
lamadılar. Kurdukları teşkilat 

ile Sovyet Rusyanın en kıy
metli insanlarından birini Ki
rov'u öldürdüler. 

-Bunlar, politikacı adamlar 
değillerdir. Hükümet kasasını 
soymıya çıkmış bir takım hır· 
sız ve katil insanlardır. Bu 
efendiler, hiçbir programları 
olmadığını söylüyorlar. Fakat 
öyle mi? iç politika progra
mında tesbit ettikleri bir keli
me var: Öldürmek. iktidar 
mevkiine geçmek hırsı bu leyi okuduktan sonra bağın-

. · ı yor: adamların biricik ideoloıisı o -

Troçki'nin, Zinoviyef'in, Ka· 

menefin, Smirnof'un ve diğer 
maznunların elleri Sovyet işçi 
sın lının bu en güzide çocuğu
nun kanile kanlanmıştır. Broker • 
Adler, Citrin ve Şvenel [ l J 
bu gibi katiller için mahkeme
ye müdafaa vekilleri gönder
mek teklifinde bulunuyorlar. 

du ve 
0 

hırsla mücadeleye - Öldürttüğü adam için 
elaleme karşı göz yaşı dökü

giriştiler. 
HITLERE y ARDIM ETMEK yor. Bu kahbelik değil de ne-

iÇIN dir? Kirof öldükten sonra ya-
Bütün dünya biliyor ki, maz

nunlara eğer isterlerse müda
faa vekilleri tutabilecekleri 
söylenmiştir. Fakat maznunlar 
bunu kabul etmemişlerdir. Çün
kü bu hünerbaz yalancılar, çün
kü bu iki kat mürailer kendi
lerini her hangi bir avukattan 
daha iyi müdafaa edebiiecek
lerini sanmışlardır. 

Müddeiumumt dış politika- pılan tahkikattan pıık iyi an-
da suçluların hedeflerini şöyle !aşıldı ki, bu işi tertip eden-
hull'ısa elti : lerin başında Kamenof, Zinov-

- Bu adamlar, Sovyel Rus- yel ve Evdokimev vardır. 
yanın inhizaınından ne güzel J 935 de geçen bu davada 
bir spekülasyon imkanını da Karnene! ve Zinoviyef kurduk-
hazırlamışlardı. ı lan (eşkiliılı mahkemeye sez-

Troçki, bu adamlara eğer dirmemek yollarını pek iyi kul-
bir muharebe olursa, bütün l landıkları için yakayı kurtar Biz karşımızdakilerini biliriz

Sovyel işçileri ve bütün dünya 
anıelesi, yeryuzunun en na
muslu insanları böyle bir sa
ııabet teklifini daha ilk bakış

la merdut görmüşlerdir. 

nıuvaffakiyelsizliklerden azami 1 dılar 
istifade edilmesini tavsiye ! TROÇKI BAŞTA 
etmemiş mi idi? Gayrimemnun Müddeiumumi şunları da ila-
kütlcyi silahlandırmak ve ikti- ve edıyor : 
dar mevkiine karşı bu insan- - Troçki hazırlanan su 'kas-
ları ayaklandırmak için gizli !İn ve dıger mütevali cınayet· fil llunlar Franm oosyallıt 
gizli herşeyi yaptılar. !erin yalnız ruhu ve başı de- pufülnln de dahil bul"nduğu 

,.,-ıd · A · a d S l ikinci enternasyonaHn belli bath 
Troçki kumandayı daha ,.ı ·r. y nı z ınan a ovye ~elleridir . 

evvelden vermişti: Rusyaya şah~an tanıdığı bir- (Yarın bu sütunda 
- Düşman Moskovaya 80 çok adamları da bir takım va- karar suretini ne,. 

kilometre yaklaşınca, silahları zifelerle göndermiştir. Mesela redeceğiz.) 
hemen Sovyet hükümetine çe· Olberg pasaportu mükemmel • 

viriniz. 
işte bu heriflerin dış politi. 

k~ı da budur. 
iKiYÜZLÜLÜK 

Kullandıkları başlıca usul 
* iki yüzlillük • tür. · Bunu da 
şöyle izah edeceğim: 

Zinoviyef, suçlulara ifadeleri 
alınırken kendi teşkilatı ile ala. 
katarını kü ı liyen inkar etmele
rini tavsiye etmişti. Troçki de 
öyle .. 

Tedhiş teşkilatı merkezi 1933 
de Staline karşı suikasd ha
zırlıklarını yaparken, Zinoviyef 
Merkez komitesine bir mektup 
gönderdi, geçmişteki bütün ku
surlarının affedilmesini istedi 
ınüraiyane bir lisanla partiye 
sadakat vadetti. 

1933 de Zinovyef " Pravda • 
gazetesinde neşrettiği bir ya
zısında partiye olan sadakati
ni bir kere daha teyit ederken, 
Oportünistlere karşı kıyam et
ti. komünist partisinin elde 
ettiği muvaffakıyetleri göklere 
çıkardı. 

Fak;;t Pynı zamanda tethiş 
Progr~ınıııın tatbik safhasına 

geçilı:.esi içın Bakiv'e talimat 
\·erdi. 

ve Geslapo'nun yardımı ile J • d J k 
gönderilmiş insanlardan biri- zmır e çıp a 
dir. o berg kimdir bilir misi- seyyahlar 
niz? Troçkı'nin oğlunun en 

samimi dostudur. Bir tek in- lzmir, (Açık Söı.) - Romen 
san, Stalini ö"dürmiye kifayet b~ndıralı Sucova vapurile Kös. 
edcmiyeceğine göre, Troçki tenceden şehrimize 147 seyyah 
daha başka adamlar da buldu. gelmiştir. Seyyahlar, şehri gez. 
Bunlardan birisi d e: Berman mişlerdir. 

Yurin'dir. Onu da memleketi- Muhtelif tebaalara mensup 
mize o gönderdi. Berman'la olan bu seyyahlar arasında 
Fris David'in Troçki tarafın- açık saçık giyinmiş bir çok 
dan ince elekten geçiril· ırenç kadınlaı vardı. Vapur 
miş insanlar olduğune inana- Marsilyaya gidece~lir 

biliriz.. Üzüm ve incir 
DÜŞMANIMIN DÜŞMANI piyasası 

BENiM DOSTUMDUR 
Müddeiumumi on allı maz- lzmir (Açık Söz) - 20 Ağus-

nun hakkında da idam kararı tosla açılmış olan üzüm piya-
verilmesini istedikten sonra sası çok sağlam devım etmek-
ıııahkeme suçlulara söz ver- tedir. Her numarada bir ku-
mişti. Hep•i de suçlarını itiraf ruş bir yükseliş görülmüştür. 
ettiler ve h•klarında istenen incir fiyatları da günden 
cezanın yerinde olduğunu söy- güne yükselmekle ve piyasa 
lediler. sa~·lamlaşmaktadır. A'akadar-

Zinovyef te saklamadı. lar hemen her gün dış mem-
Troçkisl - Zınoviyevist merke- leketlerden üzüm ve incir si-

parişleri almaktadırlar. lnhi
zinin şefi ve teşkilatçısı oldu- sarlar idaresi namına piyasa. 
ğunu ıtiraf etti. ihtilalci !tali- dan üzüm mübayaasına da 
yetini öne sürmekle beraber devam edilmektedir. Aşağı 
tam Ur komünist bolşevik ol- nevi ve yağmur yemiş üzüm-
ma,•ığını saklamadı. Hayatın- ler, inhisarlar idaresi tarafın-
da işlediği en büyük halanın dan 6,5. 7,5 kuru~tan satın 
Troçki ile birleşmek olduğunu alınmaktadır. 

- -- AÇ 1 K SÖZ -

Yemek 
29 Ağualo• Cumartesi 

Barbunya - Piliç · 
Patlıcan kızartma 
Barbunyalan temizl-r ve iyi 

zeytinyagında R 
kızartırsınız. 

üç •pi~~ viu~ ~J 
zelce temizle-

dikten sonra , parçalara ayı
rırsınız ve iyi yağda biraz 
şarapla kızartırsınız. Doma
tesle süslersiniz. 

e Patlıcanları dilim dilim 
keserek zeytinyağında kızar
tır, tuzunu ekersiniz. isterse· 
niz yoğurt dökersiniz. 

e Salata ve meyva. 
l!I eı 

ÇOCUK BAKI!!!! 

Çocu§un tekAmül 
safhaları 

Büyük adamın çocukça ha
reketleri ne kadar tuhaf gö
rünürse, itüçük bir çocuğun 

büyük işlere karışması da bu. 
nun gibi garıp ve tuhaf
tır. Çocuk, bir tekamül unsu
rudur ve yaşadığı devrin, saf
hanın icaplarından ayrılmamak 
lazımdır. Çocuğun sağlık ve 
terbiye kaidelerine göre tcka· 
mülünde en önce göz önünde 
bulundurulacak esas, her çağ
da o çağın icap ettirdiği va
sıfları taşımasıdır. Buna dikkat 
edilmiyecek olursa o çocuk 
şımarık olur, yüzsüz olur, ah
laksız ve mütereddi olur. Ço
cuk yalnız çocukluğunu bilme
lidir. "Küçülmüş le büüymiışl., 
sözünü unutmamalıyız. 

eı ili 

RADYO 
29 Ağustos CUMARTESi 

lSTANBUL 

18 : Dan• mueiklai (pllk}, 19 : 
Haberler, 19.lS: Muhtelif plAklar, 
19.30: Çocuk ••atl ; Hikiyeler: 
Mes'ut Cemil tarafrndan, 20: Pl-
1ano ıolo· Debusıey ve Beethoven 
( B•)' Hegh ) tiraftndan, 20.30 ı 

Stüdyo orkcıtralar,, 21.30 : SQn 
haberler. 

Saat 'l2 den ıonra Anadol1.1 a .. 
jan11n1 n gazetelere mahıuı hıt.va

diı &ervilıi "erilecektlr 

PRAG 

18.S5: Radyo piyeıl, 19.4S: Al· 
manca habarler. 20.lS: Mikrofon 
reportajı, 20.30: Karıtık eflencell 
muıiki. 21.30: 7359 numaral' Pi· 
yanao adla plyeı, 23: Haberler, 
23.15 Pllk, 23.30: Cubant. 

BU DAPEŞTE 

t9.30. Viyana musikisi plikları, 
10.30: Konuşmalar, 21: Şen gece, 
23.lS: Haberler, 23.4~: A,kerl ban
do, t,OS: Son haberler. 

MOSKOVA 

18.30: Yeni musiki, '10.30; Şarkı· 

lar, 21: Hafif muıikl, 22: Almanca 
neıriyat, 23.0~: Franeıu:a netrl· 
yat, 24• lapanyolca netriyat 

BÜKREŞ 

13.30 ill IS: Pllk ve haberler, 
19: S'lndu Marku orkeatrası. 20.0'S: 
Aktüalite, 22.20: kllJ•e kon•eri. 
21.20: Teknik haberler. 21.35: Co· 
rologoı CAzı, 22.30: Haberler, 21.45: 
Hafif mu•iki (nakil), 23.45: Alman· 
c•, fransı1.ca habf!rler. 

BELGRAT 

211 Os~ar Strauaıun Valzerla· 
runo peroti, 24ı Konıer nakli. 

EINDHOV~ 
( \6.88 metre ) ... ı ı4.3!1 : Les 

Troubadour•. 14,4~~ Haberler, Lea 
Troubad~urı'un devamı. 

C•ma.iyelahır 
11 (1355) 

Ruzu Hızır 

116 
29 Ağu•toı Cumarteıi 1936 

Vakitler l.J.il 
\Sa D• ısa Da 

....lmı.ak 8 48 ' CUnco 10 31> s 
Öğle s 27 il 

ikindi 9 10 ıs 

Akşam 1~ 00 18 

Yatsı 37 20 
Zinovyef, Kirofu öldürttük

ten sonra, Pravda gazetesine 
tnüteveffanın bir tercümei ha
lin; gönderiyor ve bu yazısın
da şu cümleyi de kullanmak 
~liretini kendisinde buluyordu: 

rıııııuııııııııımıııııııı11111111 11 1111111111111111111 1 111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 1 =,.....,,=------~;:::== 

:! Amanullah Han, kraliçe 1 Açı K söz 
Okadar sevdiğimiz bu ada

~ın aramızdan ayrılışı, en aziz 
~~r. yakınımızın ölümü kadar 
•zı mütesir etti .• 
Müddeiumumt bu son cüm-

, _c::_: Süreyya ve ben ... f onu s::~;an 
_ Nlzamettin Nazif'in Montrö röportajı ~ yayan 

I
; 5 inci ve son yazı yarın ~ tanıtanın 
fımı11111111111111111111111111uıı1111111111111111uıı1111111111111111111111111111111111111111111ııınıııuuıııııııııııııııuıııııııuınımııııı~ ..:.-...;;...=..-...-...-. ___ d_ır_. __ 
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Hakikaten sadık mı idi? 
- Sadakatsizliğini görme-

dim. 
- Çok para sar!eder mi?. 
- Ne gibi? . 
- Bütün kazandığını bir 

bütçe telakkisine bağlı olma
dan harcayan bir karakterde 
midir?. 

- Aşağı yukarı öyledir. Ce
binde nekadar parası varsa 
hepsini harcamaktan çekinmez. 

- Kazancı ile masrafı ara
sında bir fark gözünüze çar• 
pıyor muydu ?. 

- Son zamanlarda biraz 
fazla para harcediyordu. 

- Buna nasıl hükmediyor
sunuz?. 

- Hükmetmiyor, goruyor 
ve kavgasını da yapıyordum. 

Hatta, endişe ettim. Bukadar 
para niçin harcıyorsun, yoksa 
Amerikaya gitmekten vaz mı 
geçtin, elinde birikmiş oldu
ğunu söylediğin parayı mı yi
yor.un ?. diye de sordum. 

Ayşe ifşaata devam ediyordu. 

- Ne cevap verdi?. 
- Annesinin bir işini gör. 

düğünü, epey bahşiş aldığını, 
onu harcadığını, Amerika için 
ayırdığı parayı yemediğini 

söyledi. 

endişeli endişeli muhakeme 
safhatını takib ettiği gözden 
kaçmıyordu. 

Hakim sorularını yeni bir 
safhaya intikal ettirdi: 

- Cevatla buluştuğunuz ge
celer evdeki vaziyetleri de gö
rüşür müydünüz?. 

- Ne gibi?. 
- Mesela Şükrüye -Vedat-

Güzin meselelerini ?. 
Ayşe durarak ve düşünerek 

Hangi zevklerine? 
içki içer mi ? cevaplarını veriyordu : 

- Zevklerine düşkün mü
dür? 

içmez. - Arada sırada konuştu-
ğumuz oluyordu. 

Sefahat yapmayı sever 
- Ne diyordu Cevat bu iş-

mi ?. ? 
B- 1 b' !ere .. - oy e ır şeyi görme- - Vedadın hareketlerini 

dim. Hem, olsa bile tabiidir ki 
benden saklar. takbih ediyordu. 

Hayatı muntazam mıdır?. - Meselenin bütün tefer-
- Ne itibarla.. rüalı ile meşgul oluyor mu idi?. 

- Yemesi, içmesi, giyinme- Ben anlatırdım, o da 
diıılerdi. si, çalışması, uyuması ... 

_ Karakteri kendisinin çok - Vedadı tanıyor mu irli? • 
muntazam olduğunu anlatır. - Zannetmiyordum. 
Fakat, galiba buluşmak, gece - Hiç görüşmedi mi?. 
ko~ağa gelmek istediği vakit- - Her halde görüşmed~ 
ler uyku saatleri elbette ki de- Konakta görüşmediğine göre 
ğişiyordu. sokakta da görüşmesi ihtimali 

- Oııun sizden ayrı olduğu yoktur. 
geceler veya günlerdeki haya- - Vedadın Şükriyeyi öldü. 
tını da hiç etüt ettiniz mi ?. receğinden ona da bahsetmiş 

- Kendisine ve.. bana kar· miydin?. 
şı dürüst olduğuna itimadım - Vedanın tehditlerinden 
var. de söz arsında bahsetmiştim. 

Bütün bu karşılıklı soru ve - Cevat Ferdi ile tanışı-

- Ferdi ile konakta görc
şüyorlar mı idi ?. 

- Ahbaplıkları ve sıkı te
masları yoktu. 

- O halde?. 
- Ferdiyi çayda görmüştü. 

O zaman selAmlaşmış ve ko
nuşmuşlardı. O vakit alakadar 
olmuş ve sormuştum da, e!
kiden tanışırız.. cevabını al• 
mıştım. Amma, bu tanışma ar
zeltiğim g"bi sıkı bir dostluğu, 
gelip gitmeyi icap ettiren ta
nışma şek;llerinden değildi. 

- Cevat, Ferdiden sana 
nasıl bahsetti?. 

- Bir iki defa lakırdısı 

oldu, Ferdinin bahtını kıska
nıyorum .. diyordu. 

- Niçin böyle söylüyordu? 
- Belki, Şükriyenin zengin 

olmasını kastediyordu. 
- Halbuki, Güzini almaması 

için sebep sayarken, Cevadın 

zenginliğe ve zengin kadına 

tamaı olmadığını söylemiştiniz. 

·- Güzinden bahsederken 
bana öyle söy !emişti. 

- Demek ki, hakiki düşün
cesini •Öylemiş değil. 

[Devam edecek] 

Kitap kupon11 
BiR CiNAYET D'\.VAil 
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ispanya ihtilalcileri arasında 
müthiş fikir ayrıhkları vardır 

General Franko ile general 
Mola ayni hedefe mi giderler? 

( Dünkü sayıdan detJam ) 

Aynı Generalle şimdi kal
dırdıkları ihti 'al kazenına bü
tün orduyu iştirak ettireme
mişlerdir. Yalnız Andaluziye 
de mürtecilerle, Cezayirdeki 
alayları önlerine katarak sü
rükliyebilmişlerse de, donanma 
Cümhuriyetçilerin yanında kal. 
dı. Hava kuvvetleri de az bir 
istisna ile hükumetin emirlerini 
ifaya koştu. 

Tarih bize, yalnız halk ekse
riyetinin sempatisini kazxnabı
len ihtilallerin muvaffak ola
bildiklerini öğretmektedir. Bu· 
günkü ispanya ihtila!cileri 
bundan mahrumdurlar. Onlar 
daha ihtilalin ilk gününden 
itibaren gaf üstüne gaf yapa
rak, suya sabuna dokunmıya

rak bitaraf kalmak istiyen 
halkı bile kendilerinden soğut
tular, ihtilalin ikinci günü olan 
19 Temmuzda Valadolide gir
dikleri zaman merhametsizce 
idamlarla pek çok zavallının 
kanına girdiler. 

Bu, halk üzerinde . çok 
fena tesirler bıraktı. ihtilalci
lerden yüzçevirtti.. General 
Mola, Burgosu zaptedip şehre 
dahil olduğunda daha ilk gü
nü şimendilercilerden yüz ki
şiyi kurşuna dizdi. Ve kendi 
aleyhine müthiş bir nefret 
uyandırdı. 

Bilhassa cenuptaki general 
Franko'nun adamları, ecnebi 
lejiyon kumandanları, Sevila, 
Kordova ve Malagada yaptık
ları hunharlıklarla engizisyon 
mezalimine taş çıkartaçak ka-

Faşistler muvaffak olsalardı yap
mak istedikleri ,ey ne olacaktı ? 

dar taş yürekli kesildiler. 
irticaı temsil eden faşist, 

Hitlnist ve büyük .;iftlikçilerin 
zengin oğulları fak "r fukarayı 
balık avlar gibi düzüne düzüne 
sıraya koyarak keyif için öl
dürürlerken bunun intikamı 
'kendi boyunlarından akacak 
kanlarla alınacağını bilmek hile 
istemediler, Cezayir sahillerin
deki memleketlerde General 
Frankonun taraftarları Yahu
dileri piliç gibi boğazladılar, 

müthiş işkenceler altında te
pelediler. 

Bunlara karşı da, bilhassa 
Katalonyadakil hükümet taraf
tarları ile anarşist ve ıendika
listler faaliyete geçerek zen
ginleri ve kral taraftarlarını öl
dürdüler, idam ettiler. 

lhtilAici ler arasındaki fikir 
ayrılıkları, taraftarlıklar çok 
derin uçurumlar meydana ıre
tirmektedir. General Mola ile 
General Kabanelas cephesinde 
bulunanlar ispanya tahtına 
namzet olan ve elyevm Viya
nada ikamet eden 83 yaşın
daki Alfons Kari ve yaiıut 
onun vekili olarak Kral Seki
zinci Alfons'un oğlu olan Hu
an'ı, tahta culüs esnasında 
(il. Kari) unvanını almak şar
tile, ispanya tahtına çıkarmak 
istemektedirler. 

(Rovayalisl) diye anılan Ge
neral Frankonun başında bulun
duğu diğer cephe taraftarları 

ise eski Kral Alfonsü tahta 
çıkarmak niyetindedirler. 

Her iki cepheye yardım 
edenler arasırıda, Lehistanlı 

Ledchovski isminde birisi var· 
dır, ki bu adam ihtilalcilere 
otuz milyon pa•et hediye et
mi< ve bu paralardan bir kıs
mı Geı eral Franonun emrine 
verilmiş, diğer bir kısmı da 
ihtilaıcilerin diplomat'k mer
kezi olan Lisakona gönderil
miştir. 

lhtilaciler arasındaki bu 
ayrılık, menfaat kaygu•u ve 
yağlı kelepıre konabilmek 
içindir. Alfonist ve Karlist 
diye anılan iki taraf arasında
ki bu mevki ihtirası son gün
lerde daha çok şiddetlenmiş

tir. ihtilalciler bir muvaffa
kiyete erişmiş olsalar hile ııra
la•ındaki bu mücadele kan 
dökülmeksizin halledilemiye
cektir. 

Gcnernl Franko faşizme şid
detle bağlıdır. ihtilalciler ara
sında ayrıca nasyonel sosya
listlerde vardır ki, Bunların ku
mandanı olan General San 
Hurko isyanın ilk günlerinde 
telef olmuştu. Bu General, son 
aylnr içinde Berline giderek 
Hitler, Göbels ve General Gö
riıı~e mi•afir olmuştu. 

lspınyadaki ihtilal hareketi 
içinde buluna;,lar arasında, çe
şit, çeşit guruplar, cereyanlar 
v~ prensip larnltarları vardır, 
kı, böyle karışık bir ideal ile 
ortay~ atılanların, mücadele
Ieriııde eni, sonu mm·alfakı
yetsizliğe uğrayakları muhak
kaktır. 

(Bulıraroa Zarya ııazeleıiııden) 
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Mudanyada gençlik ve spor hareketleri çok 
1 

ileridedir. Mudanya gençleri kültür ve spor iş
lerinde takdire deOer gayretler gösteriyorlar. 
Burada Mudanya Dinç spor kulübünün fut
bolcü gençlerini görüyoruz. 
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Tren bir hat bekçi
sini parçaladı! 

Balıkesir ( Açık Söz) - Susığırlık istasyonuna dört kilo
metre mesafede bulunan bir yarmada feci bir tren kazası 
olmu~tur. 

Bir gün önce bu mevkiden geçmekle olan marşandiz treni 
hat bekçilerinden Kara Hasan adında birini ezmiştir. 

Zavallı adam trenin altında kaldığı için fena halde parça
lanmış ve hemen ölmüştür. Tahkikat yapılmaktadır, 

Düzgün yol 
istiyoruz! 
Kızılcahamamdan 
kaplıcalara giden 
yol pek perişan 
Kızılcahamam (Açık Söz) 

- Buraya iki saat ötedeki 
Seyhamam kaplıcaları ve 
içme suları çok emsalsizdir, 
ıifa kagnagıdır. Fakat ka
sabadan oraya kadar git· 
meze kolay kolay cesaret 
edemezsiniz. Çünkü bu iki il 
saatlik mesafeyi birleştiren 
yol, yoldan başka her şeye 
benzer. Bu yol şimdiye ka
dar niçin gaptlmamış, bıı 
ihmale kinı ve kimler ce .. 
saret etmişl .. Bunu geçelim; 
fukat temennimizi de sög
liyelim: Yol ve bayındır. 
lık işlerinde planla hare• 
ket eden Ankara vilayeti 
bu gol/ardaki golsuzlu~u da 
ortadan kaldırmalıdır, fa
kat geç kalmamalıdır. 

• • • 
Güzel Yahudi kızı sevgili-

sine kendisi mi kaçmış? 

1 Bir cinagetin 
muhakemesi 

lzmir, (Açık Söz) - NamazgAhta Etem oğlu Ali adında 17 
yaşında bir genç, Yakonun kızı 16 yaşında Rebekayı kaçırmış ve 
kirletmiştir. Rebekanın babası Yako, Ali aleyhine dava aç. 
mıştır. 

Kız ise, Aliye kendi isteğile gittiıtinl söylemektedir. Fakat 
babası, kızının henüz reşit olmadığını iddia etmektedir. 

Sulh ceza hAkimliğince isticvab edilen Ali tevkif edilmiştir. 
Tahkikata devam edilecektir. 

Rebeka iri yapılı sarışın ve güzel bir kızdır. Yaşını büyü
tünce Ali ile evlenecek ve o vakit Ali de ıerbest bırakılacaktır. 

Gemlikte iki yı lda do
kuz Belediye Reisil.. 

Fakat son zamanlarda Belediye it leri is
tikrar bulmuş, kasaba gUzelletmlttlr 

Gemlik, (Açık Söz) - Gem
jk Belediye işleri yıllardanberi 
karmakarışık bir halde devam 
etmiştir. Yalnız iki yıl içinde 
dokuz Belediye Reisi değiş
miştir 1 Bunların her birisi bir 
kargaşalık yüzünden çekilme
ğe mecbur kalmışlardır. 

Belediye işlerinin hala da 
halk tarafından mün1kşa edil
mekte olduğunu haber aldım. 
Şimdiye kadar gelip geçen re
i~ler içinde kendisini en ~ok 
sevdiren Doktor Ziya Kaya 
olmuştur. Doktor şimdi Halk 
Partisi başkanıdır. Onun eser
leri arasında güzel bir park, 
güzel bir Belediye binası, bir 
Belediye gazinosu, iki moto
pomp ve bir parke cadde var
dır. Sonra elektrik tesisatına 

da onun zamanında başlan. 
mış!ır. 

Bugünkü Belediye rei•i iki 
yıldanberi vazife başındadır. 
Bundan önce de bir buçuk yıl 

reislik yaptığı gibi yedi yıl ön
ce de Belediye riyasetinde bu
lunmuştur. Belediyenin yıllık 

geliri (20) bin lira iken yeni 
reis Eşref Dinçer üç yıl içinde 
bur.u (32) bin liraya çıkarmış
tır. Belediyenin beş para bor
cu olmadıktan başka Beledi
yeler bankasında sekiz bin li
ralık hissesi de vardır. 

Dinçerin yaptırdığı işler ara
sında birçok faydalı e•erlcr 
vardır. 

Bir mezbaha yaptırmış, ka
sabaya iyi bir su getirtmiş, 
Belediye binasının sı...alacile 
boyasını ve bazı yerlerinde 
tadilatını yaptırmış ve mü
kemmel bir mobilya ile süsle
miştir. Bunlardan başka bir 
paket cadde, 3 tane adi kal
dırımlı cadde yaptırmış, dis· 
panser binasını tamir ettirmiş, 
dere boyuna rıhtım çektirmiş, 
ılıca hamamını dü•ellmiş, 4500 
liraya bir Atatürk heykeli dik
tirmiş, parkın yanındaki dört bi
nayı satın alarak onları yıktır· 
mağa başlamı~, dere kenarın
da umumi bir hala kurdur
muştur. Bu yıl içinde de par
kı genişleltirecek, vapur iske. 
lesini tamir ettirecek ve şeh

rin her tarafına tazyikli su ve
rebilmek için (200) tonluk bir 
su deposu yaptıracaktır. 

KüçUk Kumla ve BU
yUk Kumla köylUlerl 

Gemlik sakinleri Küçük 
Kumla ve Büyük Kumla köy· 
lülerinin liman idaresinden 
gördükleri aykırı muameleler 
üzerine başka yerlere gitmeye 

lzmir (Açık Söz) - Çeşme 
kazasının Ovacık köyünde 
Mehmedi öldürmekle maznun 
lbrahim oğlu Mehmedin mu
hakemesine, şehrimiz Ağırceza 

mahkemesinde devam edilmi,
tir. Çeşme mahkemesi tara
fından istinabe suretile ifade
leri alınmış bazı şahitlerin 
yazılı ifadeleri okunmuştur. 

Müddeiumumi, suçlunun on 
beş sene hapse konulma!lnı 

istemiştir. 
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Devredilecek ihtira 
beratı 

"Elektrik akümülatörlerine 

mahsus menfi elektrod. hak

kındaki ihtira için alınmış olan 

29 Eylül 1928 tarih ve 1412 

numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettijfi hukuk bu kerre başka

sına devir veyahud icara ve-

rilmesi teklif edilmekde olmakla 

bu hususta fazla malümat edin 

mek isteyenlerin Galata' da 
Aslan han 5 ci kat 1 • 4 numa
ralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

lstanbul icra Hakimliğinden: 
Konkordato ıçın kendisine 
29-6-:!6 tarihinde iki ay müh

let verilen S. Arhanyan hak
kında komserin raporunda 

münderiç ve temdide müteal
lik talep muhteviyatına göre 

mühletin inkızası tarihinden 
itibaren bir ay temdidine ve 
işbu temdit kararının ilanı ile 
beraber kanunen tebliği lazım 

gelen mahallere usulen tebli
ğine karar verildiği ilin olunur. 

(25232) 
- --
karar verecek kadar ağır va-
ziyette olduklarını yazmıştık. 

Gemlik Liman Reisinden al· 
dığımız bir tavzihte, liman 
idaresinin sadece kanunu tal• 
bik ettiği, aykırı hiç bir vazi
yet ihdas edilmediği bildiril
mektedir. 

------ - -- - -

AÇIK SÖZ-

Kurultayda beşinci gün: 

''Kültür ve dil bakımından 
h8kim ırk Türklerd.ir. ,, 

Dünkü toplantıda da büyük şefin önünde çok 
dikkate değer tezler izah edildi 

Üçüncü Türk dili kurultayı 
dün de bu işlerle çok yakın
dan alakadar olan Büyük Şefi
miz Atatürkün yüksek huzur
larile beşinci toplantısını yaptı. 
Kurultay müzakerelerine baş
lanalı beş gün olduğu halde 
dün de yine salon baştanbaşa 
dolmuş bulunuyordu. Bu, ku
rultay müzakerelerinin çok 
alaka ile takip edildiğini bariz 
bir şekilde gösteriyor. 

Dünkü toplantıda bundan 
evvel olduğu gibi birçok de
ğerli generalleriıniz, kadın er
kek şehrimizde bulunan bütün 
sayla vlarımız, gazetelerin baş
muarrirleri, muharrirleri, şair
ler, edipler, öğretmenler, ecnebi 
bütün profesörler ve lisan ile 
yakından meşa-ul olan birçok 
zevat yer almakta idi. 

Dünkü toplantıda ilk olarak 
kısa birkaç söz ile Nuri Con
ker celsenin açıldığını söyledi 
ve Zerrin Dilmen tarafından 

eski zabıtlar okunarak kabul 
edildi. 

Bundan sonra Başkan : 
- "Bugün de burada tezle

rin okunmasına devam edile· 
cektir,, dedi ve sözü Profesör 
Agop Dilacar'a bıraktı. 

Profesör Agop 
Dilacar'ın tezi 

Kürsüye ilk defa çıkmış olan 
Agop Dilacar'ın okumuş oldu
ğu tez, çok iyi bir etüde isti· 
nat ettiğinden çok alaka ile 
dinlendi. 

Bu tezin hulasasını aşal!'ıya 

yazıyoruz: 

Güneş. dil nazariyesinin en 
derin esaslarını teşkil eden 
antropoloji bahsı alınarak, 

onun mit ve toteme taaliük 
eden faslı bırakılmış yalnız 

bio. p•ikolojik kısmı tavzih 
edilmiştir. Bio - psikolojik ta· 
biri klasik mektebin telakki 
ettiği a-ibi yalnız tarihi dil 
pisikolojisine münhasır kal· 
mayıp kablettarih dil men
şeini, yani glottogomiyi de 
şamil ve mevzuu da bu 
bahsi havidir. Dil menşei me
sebsini bir çok muteber kitap
lar ve dil sosyeteleri halledil
mez gördükleri için mevzuun 
dışında bırakmışlardır. 

Monojinez ve polijenez na. 
zariyelerine dol!'rudan doğruya 
temas etmemiz Güneş-dil teo
risi kendi neticesine varabil
miştir. 

Bu teori, Türk dilinin eti
moloji, morfoloji ve fonetiğini 
yaparken hem dil menşei ai
leleri arasındaki rabıta mese
lesini Türk dili anahtarile aç
mış ve aynı zamanda Türk 
dilini anlaştırmış, umumileştir. 

mış oluyor. Glottogom ve dil 
aileleri münasebetleri mesele
sine ek ve kelime bakımın

dan Türk etimoloji, morfoloji 
ve fonetik Cüneş-Dil prensip
lerini tatbik edersek şimdiye ... 
kadar çözülmiyen bu muamma 
kat'ı olarak halledilmiş oluyor; 
bunun üzerine "Türk Dili ana 

:dilidir,, neticesine a pasteriari 
olarak varıyoruz. 
Menşe vahdeti, menşe çok

luğu münakaşa.ı eskidir. Bu 
münakaşalara girilmeden bu 
meseleleri tenvir etmek üzere 
güneş· dil teorisine esas ola
bilecek bazı antropolojik pren
sipler mevzuubahs edilmiştir. 

Bıı yapılırken ltalyan " d, 
Rosa,, Avusturyalı W. Sehmi· 
dr ve Sovyet N. Marr noktai 
nazarlarına baş vurulmuştur. 
Güneş-Dil teorisinin glottogo
misi bunlardan hiçbirine mey
dan olmadığı halde, her üç 
nazariyenin onu tavzihe uy
gun olduğu kaydedilmiştir. 

Yaradılış, veraset, iklim ve 
muhit sayesinde yüksek kül· 
tür çevreleri zayıf ve iptidai 
kültür dillerine hAklm oldu. 
Ve bu sonradakilerden de an
cak, rüdimanter bir eser kal
dı. Onun için ana dil demek, 
hAkim dil demektir. Bugünkü 
dillerde görülen benzeyişler 

hakim dilin unsur ve tesiri
dir. Farklar ise mahalll, ip
tidai dil varlıklarının yanık 

kalıntılarıdır. Mesele bir tek 
ana dil değil, hakim ırk, 

kültür ve dil menşeini ve ona 
beşik olan araziyi aramak 
meselesi tetkik edilmiş jeofi· 
zik, filmatoloji etnoloji, pale
ontoloji ıcibi muhtelif sahalar
dan aldığım delillere ırk, kül
tür ve dil bakımından hli
kim ırkı teşkil edenlerin 
ana yurdu orta Asya olan 
Brakisefal Alpliler, ana Türkler 
olduğu ispat edilmiştir. Alim· 
!erin Sümer ve Mohenjodaro 
ırk ve dillerini bağlamak iste· 
dikleri orta Asya ve Turanın 
Türk dilini de muhtelif lengü. 
istler Sümerce ve Ural- Altay 
grupundan maada şu diller de 
hısım çıkmıştır: 

Ari, darit, grek Hint - Av
rupa, kluda Alman, iskit, er. 
meni, elam, eti, etrüzk, basık, 
bantu, Mısır Afrika, yani bü
tün dünya dilleri .. .,, 

Profesör bundan sonra ilk 
söz ve sesin nasıl tetkik edil
diğini anlatmış ve tezini şu 

sözlerle bitirmiştir : 
- "Tarihten evvel ana Tür

kün lengüstik jenisinin, inci di
zileridir ki, binlerce asır zul. 
met içinde kaldıktan sonra 
Atatürk devrinde ve Türkiye· 
sinde yine incileşip kıymet ve 
mana kazanıyor.,, 

Agob Dilacar'ın tezi bir bu· 
çuk saat kadar sürdü. Kurul
tay 10 dakika bir dinlenme 
yaptıktan sonra ikinci celseye 
başlandı: Bu defa da doktor 
Mehmet Ali kürsüye gelerek 
güneş - dil teorisini canlandı

ran tezini müdafaa etti. 

Dr. Mehmet Allninin 
tezi 

Dr. Mehmet Alinin hulAsa 
edilmiş tezini okuyucularımı

za sunuyoruz: 
- "Otuz asır evvel Ege 

havzasında konuşulan grek 

lelıçeleri Türk dili için ihmal 
edilmiyecek bir araştırma sa
hası teşkil eder. Hint-Avrupa 
grupu içinde mazisine en çok 
nüfuz edilen dil grekçedir. 
Hint-lran sahasında beş asır-
dan fazla geriye gidi-
lemediği, latincenin ancak 
yirmi iki asırdan beri lüzumu 
kadar !anıldığı halde At
tik lehçesi, ioniyen diyalekleri 
mi'Attan altı asır önceye ka· 
dar çıkmaktadır. En eski 
metinleri olan Nordik ise on 
yedinci asırdan yukarı çık

maktadır. Grekçenin bu eski
liği yanında bir hususiyeti de 
hep aynı yazı ve imlaıı muha· 
faza etmesidir. Türkçenin 
Hint. Avrupa dil ailesi için, ve 
bu arada grekçe ile olan 
menşei münasebeti artık müs
bet hakikatler arasına geçmiş 
bulunuyor. Takım takım 
Türkçe temlerin, hatta epeyce 
de gramatikal şekillerin 
grekçede bulunması şüphesiz 

ehemmiyetli bir vakıadır. 
Grekçe bize bir çok mef

humların Türkçe ifadesini o
tuz asırlık bir zamanın öte
sinde görmek imkanını veri
yor. Bu cihetten dilimizin fizo
nolojik önemi büyüktür. Grek
çenin yazı ve imli eskiliği bi
ze Türkçe kelimelerin o za· 
manki fonetizmaları hakkında 

nisbl de olsa, bir fikir vere
cektir. Güneş. Dil teorisinin 
salim bir disiplin altına aldığı 

grekçe eski ve bol metinle
riyle işe yarar bir destek hiz
metini görebilir. " 

Bu sahada bazı araştırma• 

!ar yapan profesör, bu misal
lerin verdiği neticeleri şöyle 

tesbit etti : 
- "Birçok misallerle Grek

çe kelimelerin başında bir 
grup uo•uru vaziyetinde gör
düğümüz (S) konsonunun Türk
çe ile yapılacak mukayeseler. 
de muadeleti bozacak bir un
$Ur olmadığı anlaşılmıştır. Bu 
konsonun Türkçede ortadan 
çıkarıldığı halde grek dilin-:le 
inkişafa uğramış orijinal bir 
ses olması h:ıtıra gelir. Teori 
bu ihtimali kuvvetlendirmekten 
geri kalmıyor. Misaller üze
rinde yapılan analiz ile müs
bet neticeler gösterilmiştir. iki 
dilde karşılaşan kelimelerin 
gösterdiği fonetik farklar, Gü
neş-Dil teorisinin mantıkına 

arzedilince hakiki kıymet ve 
delaletleri anlaşılır. ,, 

lsmall HAmi Daniş
mendin tezi 

Güneş-Dil sisteminde bir
denbire göze çarpmıyan öyle 
mühim notalar vardır ki, bun
lar ilim tarihinde tesbit edile
bilecek birçok müeyyidelerle 
ispat edilebilir. 

Zabıta romanı: 17 - Size çok mühim bir ma
lümat daha vermesini unuttum, 

- Sizi dinliyorum Mis Vin· 
teston 1 

:kendisini lüzull derece de Filipi çok severim. O daha 
minimini iken kendisini sever• 
dim. Hatta yaramazlıklarmda 
bile, hatta bana isyan ettiği 
zamanlarda bile • • • Günler

ce düşündüm, nasıl olur 
da bir insan hain dalgalara, 
kayalara, bilhassa köpek ba-

Mesela: insanların sesle ko. 
nuşmıya başlamadan evvel 
bir işaret dili kullanmış olduk
larına ait olan esas ile, konuş
ma dilinin ilk devirlerinde 
fiilin tasrif edilmeden kullanıl
dığına ait olan esas böyledir. 
Onun için HAmi Danişmendin 
tezi, bu iki esasa ayrılmakta 

ve evvela "işaret dili,, ondan 
sonra da (tasrifsiz fiil) mese
lelerini tetkik etmektedir. 

Altı El Ateş 
Hemen bir şeyi çabucak ya· 

pıvermek gibi milyarderlere 
ha• bir izzeti nefisle Mis Vin
teston, cenazenin ertesi gün bir 
yat şirketinin mümessillerini 
çağırdı. 

Bu şirketi idare eden Vor
tington kardeşlerin küçüğü 

bizzai lMisle görüşmiye geldi 
ve elinde tam istenilen tipte 
bir yat olduğunu söyledi. 
Bahtsız Helsinorun tam eşi 
bir yat! Yalnız uzunluğu ve 
~pılışı değil, mürettebatı da 
tamamen Helsinora benziyen 
bir yatl 

Ve bu yat "Hudson • da 
yani el altında demirli bulun· 
duğuna a-öre her zaman fgezilip 
rörülebilecek vaziyette idi. 

Vortington dedikiı 
- Siz bu Yatı alınız, neka

dar memnun olacal!'ınızı gö· 
receksiniz. 

Yazan: Rufus King 
Mis Vinteston hakikaten 

memnun oldu, Mukaveleyi im
zalarken, bir nokta tereddü
dünü mucip olmuştu. Bu yatta 
siyah mermerden havuz biçi
mi bir banyo va.rdı. 

Fena havalarda insan kolay
lıkla içine düşebilirdi. Sonra 
da bir yatta böyle bir havuz, 
yalın eski sahibinin ahllk ve 
karakteri hakkında iyi fikir 
veren bir işaret sayılamazdı. 
Mis Vinteston belki de eski 
Roma havuzlarını hatırlattığı 

için, bu çeşit benivarlardan 
hoşlanmazdı. 

Ayni gün nıu hım bir karar 
daha verdi. Valkur'u evine ça• 
ğırdı ' 

- Valkur, dedi, itiraf ede
rim ki, şimdiye kadar siıe her 
şeyi söylemiş değildim. 

- Anlıyorum Mis Vintestonl 

Onuda bugün söyliyece
jtim. Adada kaldığımız son 
gece vukua gelmiş bir hA
disedir. 

Valkur sandalyasını biraz 
daha yaklaştırdı. 

- Karanlıktan Helsinorun 
ne zaman battığını iyice göre
memiştik. Ancak sabahleyin 
denize battığımız zaman, yat• 
tan eser kalmamıştı. 

Ne müthiş gece geçirdiğimi
zi tasavvur edersiniz. Erika 
ile ben bir kayaya yaslanmış· 
tık, Hizmetçim Sara yanıbaşı· 
mızdaki küçük bir kayaya iliş· 

mışti. içimizden ilkönce uyu. 
yan o oldu. 

- Acaba bu hangi saatler• 
deydi, hatırlıyor musunuz? 

- Sabahın saat ikisine doğ· 
ru. Ondan evvel olup bitenleri 
pek o kadar hatırlamıyorum. 
Taker pek perişan bir halde 
idi. Bir makine gibi hareket 
ediyordu. Bütün bu felaketten 

me!'ul addediyordu. Belki de 
haritaların nasıl çalındığını öğ
renmişti de, buna inanamayışı 
sıhhatini ve mıneviyetinl boz· 
muştu. 

- Size hiç haritalardan 
bahsetmemiş miydi? 

- Hayır, hiç bahsetmedi. 
Hepimize her zamankinden da
ha ne kadar nazik davrandı
ğını unutamam. HaltA kaya
lıklarda biz yer bulmağa uğ
raşırken elinden bile yaralan
mıştı. Ancak sabaha doıtru 
denizde bir adamın yüzdül!'ünü 
kördüm. 

Valkur hiç hayret etmeksi
zin dinliyordu. 

- Fakat bu adam Filip mi 
idi, değillmiydi ? Bilmiyorum, 
daha ortalık okadar agarma
mıştı. 

Gözlerim de son derece yor· 
gundu. Kim bilir, belki de bir 
hayal görmüşümdür. 

- Bu meseleyi Filipten sor
dunuz mu 'i' 

- Evet 1 güldü. Ne yapayım, 
ben zavallı bir kadınım Valkur, 

lıklarına karşı hayatını tehli
keye koyar da, yatın enkazına 
yetişmeğe çalışır? Fakat ister 
Filip olsun, ister başkası ol
sun, bizlerden birisi yata ka
dar gidip gelmişti. 

Valkur cevap verdi' 
- Evet, başını kurtarmak 

için hayatını tehlikeye koy
muş. 

- Şimdi bir şeyden kat'ı 
surette emin bulunuyorum : 
Muhakkak Helsinor yatında 

Taker'in katili için hayatı e
hemmiyeti haiz bir şey vardı. 

- Korkarım ki, aradığını 
bulamadı ve o, hali yerinde 
duruyor. 

- Kim bilir? Şimdi kararım 
şudur : Ya Filip katildir, ceza
sını çeker. Yahut değildir, na· 
musile ve alnının akile ara
mızda kalır. 

(Bitmedi/ 

işaret diline ait olan birinci 
kısımda dilin menşei şu üç 
kısma ayrılmaktadır: 

1 - Fikri yalnız manalı 

jestlerle ifade eden (sözsüz işa
ret) devri; 

2 - Çok basit ve iptidai 
birkaç manalı sözle karışık 

jestlerden mürekkep ( sözlü 
işaret) devri; 

3 - eski manalı jestlerin 
yerine manalı sesler kaim ol
masile tezahür eden şimdiki 

(işaretsiz söz) devri. 
Bu üç devrin birincisinde 

(sözsüz işaret) dilini kullanan 
insanlar hiç ses çıkarmamış 

değillerdir. Fakat bu sesler 
manasız olduğu için söz değil
dir, hayvani seslerdir. 

MilAttan asırlarca evvel Pla
ton ve Epikür gibi büyük fi
lozoflar sözün jestle sesten 
doğduğunu tespit etmişlerdir. 
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ff._s_P_o_R _...) 
Güreşçilerimi

ze dün gece 
ziyafet verildi 

Dün gece, Beyoğlunun spor 
ve sporcuyu sever lokantacı

larından Cemal Tekin keadi 
lokantasında Berlin olimpiyat· 
larında Türkün şerefli bayra· 
ğını şeref direğine çektiren 
güreşçilerimiz şerefine ziyafet 
verdi. 

Güreşçiler, Güreş federas· 
yonu erkanı ve gazetecilerin 
bulunduğu bu ziyafet çok sa
mimi geçti. 

Cemal Tekin'in refikası, ~şi· 
nin Borsada bulunduğunu söy· 
liyerek kendisinden gelen \'C 

sporcularımızı selamlıyan tel· 
graftan bahısla davete icabet 
edenlere teşekkür etti. 

Bunu yemeğin yenildiği bır 
sırada, Yaşarın içten gelen 
samimi sözleri takip etti. Ye· 
mekten sonra güreş federas
yonu reisi Ahmet Fetg~ri, Bay 
Cemal Tekine ulaştırılmak 
üzere refikası Bayana, sporcu
larımıza gösterilen bu derin 
alAkadan dolayı mütehassis 
olduğunu söyledi. 

ilmin bu eski esası on se
kizinci asırda meşhur Fransız 

Filozof ( Etienne de Condillac) 
tarafından da tekrar edilmiş ve 
hatta bu alim (işaret diline) 
(langage d'ation) İ-•mini ver
miştir. 

Dil psikoloğlarının Afrika, 
Amerika ve Avustralya yerli 
kabileleri üzerinde yaptıkları 

tetkikler de bu mühim esasın 
doğruluğunu meydanıı çıkar
mıştır. 

MeselA: (Levy - Brühl) ün bu 
husustaki izahı şöyledir' 

- "Bu jest dilinin büyük bir 
grameri bile yazılabilir. 

Bu dilin zenginliği hakkında 
bir fikir verebilmek için yalnız 
şunu söyliyelim ki biribirinin 
ses dilinden hiç bir kelime bile 
anlayamıyan iki muhtelif kabi
leye mensup iki kişi bir araya 
gelince bir takım baş ve ayak 
lıareketlerile tam altı saat hiç 
durmad an biribir ine bin türlü 
hikayeler anlatmakta ve sessiz 
bir lisan ile konuşup sükılt 

içinde gevezelik etmektedir .• 
En son tetkiklere göre, ses 

dili bile jest dilinin tabii bir 
neticesidir. Çünkü : insan jesti 
yalnız elile değil, agzıyla da 
yapar. Fakat ağızla jest yapı
lırken ciğerlerden gelen hava: 
boğaz ile ağız arasındaki boş
luklara girip çıkmada olduğu 
için ses denilen hadise fiziyo
loj'k bir netice olarak hasıl 
olmaktadır. 

lsmail Hami Danişmend bun
dan sonra tezinin ikinci kı~

mına geçerek ( tasrif•iz fiil ) 
1 me•elesini izah ederek hulasa

ten demiştir ki: 
- " Güneş • Dil tahlilleri 

önU.müze menşe devrine ait 
birtakım tasri!siz fiiller çıkar· 
maktadır. Bu fiiller iptidai 
birer mastar şeklindedir. Bu 
mastarlarda şahıs, zaman, 
( sıyga ) ,.e cinsiyet gösteren 
eklentiler ve hususiyetler yok
tur. Semantik ilminin ınucidi 
sayılan Fransız Alimi ( Michel 
Breal ) bütün dillerde mazi, hal 
ve istikbal gibi zaman gösteren 
mefhumlarla şahıs ve cinsiyet 
gösteren hususiyetinin hep 
sonradan teşekkül etmiş şey• 
!er olduğunu ıspat eımiştir. 
Daha birçok alimler de bu 
fikirdedir. 

Onun için güneş - dil siste
minde görülen bu esaslar ilim 
tarihinin en kuv\·etli müeyyi· 
delerile sabit şeylerdir . ., 

Dünkü Dil Kurultayındaki 
müzakereler burada bitti ve 
başkan Nuri Conker celseyi 
kapadığını yarın saat 14 te 
tekrar Kurultayın toplanacağı· 
m hazırana bildirdi. 

Bund•n sonra oku
nacak tezler 

Dünle beraber şimdiye ka
dar Kurultayda 9 tez okunmuş• 
tur. Bunlar A serisini ihtiva e· 
den te1lerdir. Bundan sonra 
şehrimize gelmiş bulunan ec• 
nebi profesörlerin tezleri oku• 
nacaktır. Bu da B serisini teş
kil etmektedir. En sonunda d:ı 
muhtelif ilim adamlarının 

program haricinde olan tezleri 
okunacaktır. 

• 
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lstanbul 3 Uncu icra Orduda rütbe 
alan zabitler· 

lstanbul Belediyesi memurluğundan: , 
Afroditinin tasarrufunda bu-

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) Askeri ter/i listesini aynen 

neşrediyoruz ----
KorgeneralllAe terfi 1 

edenler 1 

. Mu1.affer Ergüder, Keramet· 

1 
tın, Ali Galip Türker. 
TUmgeneralllğe terfi 

edenler 

Necmeddin Kadıköy, Hüsnü 
Selanik, Sırrı Erzurum, Halil 
Adana, Hilmi Urfa, M. Fe
ramuş Halıcıoğlu, Sait Sü
ley maniye, Raif Akova, Muh· 
lis Diyarıbekir, Şefik Üsküdar, 

Sahası Bir metrosunun ilk 
M.Murabbaı muhammeni teminat, 

Aksaray yangın yerinde 43 üncü 
adada yüzsüz arşa 

Falih yangın yerinde 178 inci 
adada yüzsüz arsa 

Fatih yangın yerinde Hafızpaşı 
caddesinde Başhoca sokağında 

9 metre 50 santim yüzlü arsa 

139,40 

17,90 

24,22 

26,14 

1,.50 2,02 

9,10 

Yukarda semti sahası bir metrosunun muhammen kıymeti 

yazılı arsalar alakadarlar arasında satılmak üzere ayrı ayrı açık 

lunan ve Avram Handeliye 
ikinci derecede ipotekli olup 
tamamına 1700 lira kıymet 

takdir edilen Kadiköy Zühlü 
paşa mahallesi Fener ve Ka· 

20 ıı.!!'ustostan itibaren kayıt muamelesine başlana· 
caktır, Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. 
Memur, kardeş çocuklara ayrıcı tenzilat yapılır. Bu 
yıl fen kısmı da açılacaktır. Lisenin resmi liselere mu• 
aoieleti Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Beher 
sınıfa 40 talebeden fazla altnmıyacağından gerek eski 
talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin vak~inde 
lise direktörlüğüne müracaatları. (55) Abdi Tandır, Salim Cevat 

Ayalp, Yusuf Ziya Ekinci, M. 
Nuri Yamık, Demir Tahir Ta
ter, Muharrem Mazlum, lsak 
Avni, Mustafa Kemal Conker, 
Ahmet Ferhat, M. Tevfik, Alı• 

Hakkı Manastır, Hakkı Topha
ne, Hikmet Konya, Recai ls
tanbul, Sıtkı SelAnik, SelAhat· 
tin Aksaray, Hüseyin Erzurum, 
Halil Erzincan, Naim Erzincan, 
Cevdet Gümüşsuyu, Kemal is-

i 
tan bul, Abdülkadir Trabzon, 
Nihat Edremit, Demir Manas· ı 

arttırmaya konulmuş ihale gününde giren bulunmadığından art
tırma 7-9-9::.6 Pazartesi gününe uzadılmıştır. Şartnameleri leva
zım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 

günde saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (799) 

lamış sokak eski 32 yeni 10 
numaralı bir tarafı müfrez 2 
harita numaralı mahallin bir 
tarafı Siyastitano bahçesi bir 
tarafı M. Filohan bahçesi ve 
kısmen Aleksandros hane ve 
bahçesi bir tarafı Kalamış 
iskele sokak ile mahdut Zemin 
katı: çôni döşeli bir methal bir 

sofa üzerine iki oda mozayık 
çamaşır tekneli maltız ocaklı 

bir mutbah bir apleshane. 
lnci kat bir sofa üzerine 3 

oda bir apteshane içinde ku· 
yusu var. Bina demir kapılı 
ahşap şahnişli olup yanın kar· 
girdir. 

1 M'. M. Vekaletinden: 
met Tevf:k. 
Tuğgeneralliğe terfi 

tır, Ali lstanbul, Ağa Erzurum, rl;;;;;;;;;;;; ______ , _______________ ;j

1 Muzaffer Topkapı. • lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
eden Tuığbaylar 

Topçu Münir, Refik Kadri, 
Kemal, M. Nazım, Seyfettin, 
~I. Faik, A. Fevzi, Seyfettin, 
Baki, Ihsan, Doktor Tuğbay 

Piyade teğmlliğlnden J 

1 yUzbaşılığa terfi Konyadaki kıt'atın ihtiyacı olan 57ZOOO kilo yulaf 
Sahası : Heyeti umumiyesi 

340 M2 olup 57 M2 bina kalan 
bahçe olan hane açık arttırma· 
ya vaz edilmiştir. 

Hüseyin. 
Tumamlralliğe terfi 

edenler 
Tuğamiral Şükrü, Fahri Ek· 

kin, M. Ali. 
Kurmay albaylığına 
terfi eden yarbaylar 

Salih Kumkapı, Hamit Üs· 
küdar, lbrahim Genç, Rüştü, 
Şefik Çakmak, Salahattin Ma- ı 
nastır, Yahya Razi Manastır. 

Kurmay Binba,ılığın· 
dan Yarbaylığa 

geçenler 
Nuri Tophane, Vehbi Taş

lıcd, Adil Davulpaşa, Zeki Is· 
tanbul, Rıza Yenikapı, Nurel· 
tin Balıkesir, Fevzi Frzincan, 
Yekta Ytnimahalle, Avni iz. 

mit, Şükrü Erzincan. 
Kurmay yUzbaşılığın· 

dan Binbaşılığa 
geçenler 

Ah met Beşiktaş, Adnan Is. 
lanbul, Nizametlin Erzurum, 
Necati Kasımplş•, Şükrü Har
Put, Şerafettin Üsküp, Kadri 
)(iJidülbahir, Necmettin lstan
buı, Fahrettin Kırcaali, Muhar· 
rem Yanya, Nazım Isparta, Ali 
Rıza Harput, Etem lstanbul, En· 
ver Edirne, Sadettin Selanik, 
Jllccabettin Üsküdar, Hakkı Raif 
Usküp, Nazım Erenköy. 

Piyade Yarbaylığından 
Albaylığa terfi adenler 

Hakkı Karocııahmet, Musta
fa Maçka, Ahmet lnebolu, 
Mehmet Erzincan, Şevki Van, 
Faik Harput, Emin Kasımpaşa, 
Sami lstanbul, Salim Sinop, 
Hiımi .\ydın, Derviş Amasya, 
lsmail Hakkı Erzurum, Ziya 
Manastır, R~fık Harput, Refik 
Kütahya, lıhanıi Cerrahpaşa, 
Hüsnü Pazarcık, Sezai lzmir, 
KAmil Sürmene, Osman Nuri 

IKırşehir, Hayri Sarıgiz, Selim 
zınir, Fehmi Davutpaşa, Ham· 
di Tokat, Tahir lstanbul, Meh
met Tokat, Şevket Manas
tır, Rasim Sivas, Hilmi Beşik
taş. Abdülkadir Çanakkale, 
Rasim Haydarpaşa, Nuri Ma
raş, Nödi lstanbul, izzet Har· 
Put, Kllıım Erzurum, Kemal, 
Ziya Tophane, Galip Uşak, 
Abdülaziz ipek. Ali Çamlıca, 
Sabri lnebolu, Adil, Emin Si
vas, Salahattin, Cevat Cihan
ırir, Hüseyin Kastamonu, S: tkı 
Erzincan, Fehmi Kadıköy,Emin 
Hasköy, Faik lstanbul. 
Piyade Binba,ılığın· 

dan Yarbaylığa 
terfi edenler 

Akif Ohri, Remzi Safranbolu, 
J>amil Kastamonu, Şemsettin 
•'l.emah, Şerif Gaziantep, Halil 
Cemal Selanik, Lütfi Kasla
nıonu, Hamdi Çarşanba, Salim 
E:. iaziz, Ahmet lstanbul, Şükrü 
Ortaköy, Avni Urfa, Hamdi 
~üleymaniye, Nasıh Erzurum, 
~ıza Kilis, Cemal Bulv,urlu
llıesçit, Hüseyin Daniş Kasta
nıS onu, Haşim Balıkesir, Hüsnü 

elanik, 1 brabim Sivas, Rıza 
Yanya, Ahmet Kula, Şemşi 
~amsun, Nuri Erzincan, Zihni 

an, Tahsin Çeşme, Kazım 

Erzurum, Memduh Üsküp, Raif 
Si_vas, Memduh Edirne, Hakkı 
J; ılmi Girit, Talat Kadirga, 
Vd.asfi Edirne, Rem Sivas, Ab-

ulkadir Geyve, Ihsan Koca. 
nıE:.u~tafapaşa, Huhisi lstanbul, 

ının Ankara, Abdullah Ya. 
lııanabat. 

Piyade YUzba,ılığın
dan Blnba,ılığa 

terfi edenler 

d 
Ali Bitlis, Hilmi Sivas, Ab
ullah Köstence, Ahmet Har

ı>ut, Sadık Beşiktaş, Sabri Akar
~eş'!:'e, S. Emri, Cellllettin Ka-
agunırük, Hüsnü Erzurum, 
1'ıustafa Cesricrgene, Refik ls
b•nbul, Cemal Koçana, Ziya 
ırağman, Selahattin lstanbul, 

edenler kapalı zarf nsuliyle eksiltmeye konulmuştur. l\Iuhammen 
Asım Kadıköy, Sadi Kadı- tutarı 28028 lira olup ilk teminıı.tı 2103 liradır. Şartna· 

köy, Mevlüt Ermenak, Fahri m •si Konyada Kolordu ve İstanbul ve Ankara Levazım 
Harput, Necati lstanbul, Meh-
met Çemişgezek, Kazım Kozan, Amirlikl:ri Satınalma Komisyonlarınd:ıdır. İstekliler şart• 
Nuri lstanbul, Riza tophane, nameyi komisyonda okuyabilirler. Eksiltme 7 • Eylı11·936 
Ihsan Edirne, Burhanettin la• 
tan bul, Fahrettin Erzurum, Sa- Pazartesi günü saat 11 de kon yada kolordu satı nalma ko-
dettin Üsküdar, Hilmi Erzin· misyonunda yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarını 
can, Cevdet Eyüp, irfan Ces· 7 •Eylül· 936 saat ona kadar Konyada Kolordu Satın· 
rimustafapaşa , Necmettin 
Zile, Nurettin, Sadcltin alma komisyonu Başkanlığına göndermelidir. •20!i• «l57> 
lstanbul, M. Asaf, Ihsan Ka- * 
sımpaşa, Halim Fatih, hki • * 
Harput, Burhanettin lsta ıhnl, 

(Devamı vr·) 
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Gülhane hastahanesi için 
lüzumu olan 42 kalem ni• 
saiye aHıt ve edevatı satın 

aJın3caktır. İhalesi 6 B. 
Teşrin 936 pazartesi gun u 
saat 14 de açık eksiltme ile 
yapılacaktır. l\I uhammen 
tutarı 1867 lira 60 kuruş· 
tur. Şartnamesi hergün ko- ı 

misyonumuzda görülebilir. 
!steklilef'in 140 liralık ilk 
teminat makbuz ve)•a mek· 
tuplarile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındık· 
lıda Komutanlık Satınalma 

kom!syonuna gelmeleri.(389) 
* .. . 

Gülhaııe hastanesi için 66 
k<ılem kulak laburatuvar• 
!arı alat ve edevatı satın 

alınacaktır. 5 B. Teşrin 

936 pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile ihalesi 
yapılacaktır. Muhammen tu. 
tarı 1464 lira 30 kuruştur. 
Şartnamesi hergün komis
yonum uzda görülebilir. İs· 
teklilerin 110 liralık ilk 
teminat makbuz veya mek• 
tuplari\e beraber ihale gü• 
nü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlıi< satına!· 

ma kom;syonuna gelme-

Garnizon dahilindeki kıt'a ve müesseselerin malını· 
kat ihtiyaçları olan 2279 ton 750 kilo linit kömürü aı. 
S.936 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla alınacaktır· 
Eksiltmesi Ankara Levazım amirliği Satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 171 kuruş mukabilinde 
isteklilere verilir. Kömürün tutarı 43149 lira 2fi kuruş 
olup ilk teminatı 2564 lira 72 kuruştur. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
ilk teminat ve teklif mektuplarını havi zarflarını kanıt· 

na nygun surette tanzim ederek münakasanın yapılacağı 
belli saatten bir saat evvel Komisyona vermeleri. (197) (362) 

~nhisarlar U. Müdürlüğündenl 
1 - 497,47 Lira keşif bedellı Cibali Kutu fabrikası 

Sigara kağıdı anbarı önündeki İdareye ait binanın altın• 
daki dükkanların tamire mühtaç dahili aksamı, 

2 - 411,51 lira keşif bedelli Cibali kutu Fabrikasın• 
daki su içme tesis•tı şartname ve keşifnameleri mucibin• 
ce pazarlık ıuretiyle münakasaya konulmuştur. 

3 - Eksiltme 15-IX-936 tarihine rastııyan Salı gfı· 
ıı,ü saat 15 de Kabataşta Levazım ~e mübayaat şubesi 
müdürlüğündeki alım komisyonunda yapılacaktır; İs '. ek· 

Jilerin şartname ve keşifnamelerini görmek üzere hergün 
ve pazarlık iç:n de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven• 
me paralariy!e birlikte sözü geçen komisyona müracaatlan. 

(780) 

İstanbul Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Eski Fevziye yeni Kemal Paşa mahalles'.nin Fevziye 
caddesi sokağında eski 8 yeni 20. 22 . 24 . 26 kapı 

sayılı için:le yarım masura suyu bulunan Babüssüade 
ağa ve ayın şah sultan ve sultanahmet vakıflarındak 

olan arsa 14-7-325 tarih ve 700 muamele numaralı tapu 
senedile kııren'tdan Rizrının üzerinde iken mahlülen 

Arttırma peşindir. Arttırmaya 

iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbe· 1 
tinde pey akçesi veya milli bir 
bankann teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. 

Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçları 

borçluya aittir. Arttırma şart
namesi 21-9-936 tarihine mü
aadif pazartesi günü Dairede 
mahalli mahsusuna talik edi
lecektir . Birinci arttırma" 

6-10-936 tarihine müsadif salı 
günü dairemizde saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilecek, bi
rinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenenin % 75 ini bul
duğu takdirde üstte bırakılır. 

Aksi takdirde son arttıranın 

teahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 21-10-936 ta· 
rihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dai· 
rede yapılacak ikinci arttırma 

pelicesinde en çok arttıranın 

üstünde bırakılacaktır . 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarla 
diğer alakadaranın ve irtitak 
kakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ye masari(e 
dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren 20 gün zar
fında evrakı müsbitelerile bir
likte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hak-
ları tapu sicillerile sabit olmı· 
yanlar satış bedelinin paylaş

masından hariç kalırlar. Müte
rakim vergi, tenviriye ve tan
zifiyeden ibaret olan Beledi· 
ye rusumu ve Vakıf icaresi 
ile 20 senelik vakti icaresi Ta
vizi bedeli müzayededen tenzil 
olunur. Daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 34/2152 nu
maralı dosyada mevcut evrak 
ve mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anla· 
yacakları ilan olunur. (25220) 

leri. (.390) 
• • • 

Gülhane hastanesi ıçın 

lüzum olan 68 kalem cildi· 
ye hıfzıssıhha gıdai kimya 
laburatuvarlar al:itları satın 

alınacaktır. ihalesi 5 B. teş• 

rin 936 pazartesi günü saat 
14,30 da açık eksiltme ile 
yapılacaktır. l\iuhanımen tu. 
tarı 1097 lira 70 'kuruştur. 
Şartnamesi hergün komis· 
yonumuzda görülebilir. İs-

teklilerin 82 lira 33 kuruş· 

vakfına kaldığı ve 324 tarihinden bugüne kadar bila· ı lstanbul Levazım 
niza evkaf idaresince tasarruf eylediği anlaşılmakla biri 
923 adanın 22 parselinde 456 diğeri aynı adanın 23 Amirliği satınalma 
parselinde 441 ve diğer üçüncüsüde :ıynı adanın 24 =---K·o·m-is.;.y_o_n_u_l_ıa.n .• ı.ar.ı--' 
parselinde 414 metre murabbaı olarark her üçü'.!e vakıf· Tophane Asker! Fırınında 

!arına izaleten evkaf iclaresi adına 10-8-936 tarihinde toplanmış olan 1400 kilo sön-
tesbiti yapılmıştır. Bu yerlere aid pil3ıı sureti Sultanahmet müş kömürün pazarlığı 2-Ey· 
mülga defterhane binasının dördüncü katında birinci IUl-936 Çarşamba günü saat 
mıktaka kadastro müdüriyeti divanhanesine iki ay müd. 15,30 da Tophanede Satınal-

detle talik edilmiş olduğundan bu yerler üzerinde id· 
diast tasarruf edilen varsa buna dair ves~ik! tasarrııfi· 

yelerile birlikte kadastro birinci mıntaka mdüüriyetine 
müracaatları lazımgeldiği takdimen ilan olunur. (732) 

ma Komisyonunda şatılacaktır. 
Tahmin bedeli beher kilosu 
bir kuruştur. Teminatı 210 ku-
ruştur. isteklilerin belli saatte 

luk ilk teminat makbuz ve 1 D 1 f D · il - 1 
ya mektupıariıe beraber iha· eve emıryo an ve Limanları şletme 
le günü vakti muayyenin· u. idaresi ilanları 

--~-,-------------...;.~--.;;...;.~.;..----------J 

komisyona gelmeleri 
"106., "785., 

• •• 
lstanbul Süel konağı için 250 

de Fındıklıda komutanlık 

satınalma 

meleri. 
komisyon una gel· 
(391) . 

* • 
Ordu sıhhi ihtiyacı olan 

10,000 adet katküt satın 
alınacaktır. İhalesi 6 B. 
teşrin 936 pazartesi günü 
saat 16,30 da açık eksiltme 
ile yapılacaktır • .Muhammen 
tutarı 2260 liradır. Şartna· 

mesi hergün komisyonzmuz· 
da görülebilir. İsteklilerin 
169 liralık ilk teminat mak· 

• makbuz veya mei<tuplarile 
beraber Fındıklıda komutan. 
!ık s.atınalma komisyon una 
gelmeleri. (392) 

Afyon - Karakuyu - Alsancak ve Afyon - Karakuyu -Is
parta ve şubeleri arasında işleyen yolcu katarlarının vakti ha
reket saatleri 1-9-1936 tarihinden itibaren del!'iştlrilecektir. Yeni 
tarifelere göre haftada dört defa Alsancaktan Karakuyu tari· 
kile Afyona gelecek ve Afyondan hareket edecek doğru katar
lar Afyonda Konya katarlarile buluşacaklardır. Yine haftada 
üç defa Aydından Afyona gelecek katarlar Ankaraya devam 
edeceklerdir. 

Bu münasebetle Afyon-Eskişehir arasında işleyen 205, 206 yolcu 
katarları 1-9-936 tarihinden itibaren haftada altı güne çıkarıla

caktır. Fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmesi ilan 

olunur. 
• •• 

Her Pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa 

ve lzmit - Adapazar - lzmit arasında işlemekte olan gezinti 
trenleri 30-8-936 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Muhterem 
halkın malumu olmak üzere ilan olunur "798., 

adet altlı üstlü karyola 4.9.936 
cuma günü saat 15 te Topa. 
nede satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 4125 liradır. ilk teminatı 
309 lira 37 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda gö. 
rülebilir. isteklilerin kanunt 
vesikalarile belli saatte komiı· 
yona gelmeleri. 

• •• 
(105 • 784) 

Defterdarda bir numaralı 

dikimevinde mevcut 46480 bu· 
çuk metre muhtelif şerit, 18 
kilo 450 gram merserize ipliği, 

450 metre kaytan, 120,500 a. 
det tahta düğme 250 kilo muh· 
telif ecnebi düğme 301, 793 a. 

1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har· 
biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 
!iklerine yüksek okullarda öğ'retmeıılik yapıuak salalıi· 

yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 

bir Almanca, üç Fransızca ö~retmeni alınacıktır. 
2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 

il:\ 5 liradır . 

3 - Ehliyetı haiz olan isteklilerin diploma ve bon· 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir bal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada :U. l\f. Vekaletine, lstanhulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. mür<..caatları ve sarih a:!· 
res yazmaları lazımdır. l\lüracaatlar en geç 20 • Eyliil 936 
ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

Askeri Müze 
Direktörlüğünden: 

Askeri l\lüze Cumartesi öjleden SJnra ve Pazar gün· 
!eri sıbahtan akş1ma ita iar açıktır. 10 kuruşa girilir. 
Ced!erimir.in silahlarını ve 13 asırdanberi muharebe 
ettiğimiz milletlerden alınan silahlar ve eşyaları bir harp 
yadigi'ırı ola~ak burada göreceksiniz. (238) (717) 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~I 
Satınalma Komisyonu lıAnları:__t 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 
Keşif bedeli 136032 lira 86 kuruş olan yukarıda ya

zılı inşut Askeri Fabrikalar Uımını llfüdürlüğü satınal· 

ma komisyonunca 9 Eylül 936 tarihinde Çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname altı lira 81 kuruş mukabilinde Komisyon
dan verilir' Taliplerin muvakkat teminat olan 8051 lira 
65 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 
14 e kadnr Komisyonı vermeleri ve kendilerininde 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle 
~rnayyen gün ve s~alte Komisyona müracaatları. (503) 

• 

3 cü icra Memurluğundan: 
• 

Bedriyeye ait ve Emniyet Sandığına birinci derecede ipo· 
tekli olup ve tamamına 1644 lira kıymet takdir edilmiş olup 
Kadıköyünd& Rasimpaşa ve Osmaniye mahallesinde eski çayır 
yeni mühendis sokağında eski (56) yeni 23 No. lu arka tarafı 
Ferdane ve Hadiye ile Fadıl bey uhdel~rindeki hane sol tarafı 

Eyüp dürbedarı Ahmet hanesi sağ tarafı şimendifer hattı cep
hesi mühendis sokağı ile mahdut zemin katı: Zemini kırmızı çi• 
ni bir taşlık bir mutfak yemek odası bir merdiven altı bir kö-
mürlük. Birinci kat: Bir sofa ilzerine iki oda bir hela. ikinci kat: 
Bir sofa üzerine iki orla bir hela sola camekanla bölünmüştür. 3 cü 
kat: Tavan arasıdır. içinde su ve elektrik vardır heyeti umumiyesi 
87 m 2 bundan 54 m 2 bina olan ahşap hane açık artbrmaya 
vazedilmiş oldugundan 2-11-936 tarihine müsadif Paurtesi gÜ• 
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edi· 
lecektir. Arttırma bedeli kıymeti mulıammenenin % 75 ni bul
duğu takdirde ~üşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 17·11-936 tarihine müsadif Salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar' keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık ~rttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 

ni bulnıadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tev· 
!ikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 
istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey ak
çeşi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun
maları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan 

ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ·:e irtifak hakkı sahip
lerinin bu h•klarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbitlerile birlikte ilan tarihindeu itibaren 
nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri !Azım. 
dır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, ten
viriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi 
ile 20 senelik vakıf icaresi Tavizi, bedeli müzayededen tenzil 
olnnur. Daha fazla malumat almak isteyenler 17-10-936 tari
hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulun· 
durulacak arttırma şartnamesi ile 35-733 No. lu dosyaya müra
caatla mezkür dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri iları 
olunur. •772., 

det kapsol 7-Eylül-936 Pazar• 
Lesi günü saat 15 de Topha
nede Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla satılacaktır. Hepsi· 
nin tahmin bedeli 658 liradır. 

ilk teminatı 50 liradır. işbu eş
yaların nümunesi Komisyonda 
ve Defterdarda Dikimevinde 
görülebilir. isteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmeleri. 

"104., "786., 

lıtanbul Asliye Birinci hu
kuk Mahkemesind ~n: 

Gözem Şayo Eskenazi Neg• 
rin Limited şirketine merhurı 
olun 320 aded muhtelif kürk• 
lerin açık arttırma suretile9 
t.9.936 Cuma günü saat 10 dıa 
latanbul Katırcıoğlu hanı kar• 
şısında Topalyan hanında sa. 
tılacağı ilan olunur. (25218) 
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Şirketi Hayriyenin 
Bu mehtap için yapmakta olduğu 

programa aid ilanları 
• 

Yarından itibaren 
Gazetelerde takib buyurunuz. 

Yüksek Mühendis Okulu ı 
Direktörlüğünden : 11 ı:ı 

9~6. 937 ders yılı için okur yazı'm1sına başlanm17tır. Yazılma I 
ışı 1- Eylıil - Salı gününden 2~ • Eyliıl Salı akşamına kadar <Cu

martesi ve Pazardan başka> her gün saat 9 dan 12 ye, 13 den 

16 ya kadar Giımiışsuyundaki okulda yapılır. 

İsteklilerle daha fazla bilgi edineceklerin yukarda yazılı gün ve 

saatlerde okula gelmeleri ilô.n olunur. (301) 

r•Ç A N TALA R • E L D 1 V E N LE R ._ 1 

ve örümcek ağı inceliğinde • 
ÇORAPLAR 

Satışın~ı mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

En güç beğenenleri bile memnun eder. Mükemmel 

Her p'.lkette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona İnhisar maınıılatındr.n . 

LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MALZE~IES1 \'ERİLIR 

ikramiyeli 
• 

E· 
Avr:ca: Hediyelerle beraber a racagınız kur'a numaralarile .Yılbaşın~a çekilecek 
l u YÜK YEN ICE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 mollelı zar ıf b ır F ord oto
mobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü 230 l i ra lı k BLAV-
PUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLERi, içki Servisleri, Sofra Takımları v.s .. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
De!);eri 

Lira K. 

516 48 

P~y parası 

Lira K. 

3t! 76 Ileyazıd : Eski çırşı yeni Beyazıd ma· 

hallesinin Batpar.an Hac mewiş soka-

ğınd~ 24 • N~. lı diikkinı11 tamamı , 

Muıadı taafün ve de

r iyi takviye hassalarına 

malikiyeti Krem Perte

vin lıugünkü şöhret ve 

şümulünün bariz d e

lılidır. 

20!} 24 15 67 

293 30 21 97 

(5806) 
Süle\•l:ınniye; Tiryaki çarşısında 41 

No. it dükkanın tamamı. (10132) 

Beyazıd; Çarşı'da Yorgancılar soka· 

ğında 70 No. it diıkkıiııın tamJmt. 

(2415) 

220 76 JG 55 Fatih: Uiilgerza:le mahallesinde eski 

Sandıkçılar soka'l-ında 17 No. lı ''e 

J 5,32 metre arsının tamamı. (5930) 

YukarJa yaıılı ın~llar satı l mak üıere 15 gün müddetle açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 9-9·936 Çarşamba ı:::üaü saat 15 de 

isteklilerin l\1ahliılat kalemine gelın~l~ri. (670) 

DeReri 

Lira K. 

• » • 

P•y parası 

Lira K. 

1330 00 99 7:) Arsa. (11!)5) 
Çenberlitaş'ta Mollafenari mahalles inde ''ur;O<m•n y~ cadde3n~e 

e~ıti 24 yeni 22 No.\ı 3<!2,5 metre murabbaındaki t-lollafenari camii 

arsasının tamamına i tekli çıkn-adı~ından dolayı ihales;n ~ n 31- 8-936 

Pazartesi günü slal )() te Pazarlıkla yapılaraktır. İsteklilerin 

Malılu : t kalemine gelm'I r · (768) 
----

lstaubul Yedinci icra Dairesinden: 
Beşiktaşda Abbasağa Fırın sokak 

20 No. da Zekiye 

Mediha tarafından dairemizi n 
936-3072 sayılı dosyasiyle Asliye 
3-cü Hukuk Mahkemesinden aldığı 

936-582 sayılı ilam ile ayda 50 lıra 
nafakanın tahsili yolunda yapılan 
ta kip üzcrıne tanzi m olunan 936-3072 
say ı lı dosya ile gönderılen icra emri 
ikametgiihınızın meçh\lliyel i lılsebiy le 

· tebliğ edilmemiş ve icra emrinin 
bir ay müddetle iliınen tebli~ine 

karar verilmiştir. 1 
işbu il~n tarihındeıı itıbaren bir 

ay zarfında nafa ka bo rcunuzu öde
meniz .eya bu müddet zarfında 

•• 
.! MÜJDE! 

('\ Pek yakında"EMIR,,markab olan son icad 
·'"- . 04A > elektrik saatlerimizi satışa çıkaracağımızı 

W ~~: ~/U şimd!den bildiririz. Şayanı hayret olan 
"'~ 'Y~ "EMiR,, marka elektrik saatlerimiz her 

7 ne kadar elektrik cereyanı ile işlerse de 
bunlar elektrik santrallerine ve laz•m 
gelen tesisata kat'iyyen tabi olmadıkla

·~ ·~ rından memleketimiz in her köşesinde 
~ ' \\\\\ her nereye asıhrsa o dakikadan itibaren 
1 ~ ·,,1,' DURMA~SIZIN ve !<URMAKSI-

ZIN MUTEMADIYEN TAM 
AY ARLA İŞLER. 

Sıh hatini ve parasın ı aevenlere 

Saf • Halis • SUzme 
Urfa Nur Ylğı 

Yerinden getiren ve ucuz satan 
Urla - Birecikli 

Nuri 
lstanbul Balıkpazan caddesi 

Maksudiye hanı kapısı 

karşısında No. 76 

Urfa Birecik Pazarı 

Bu işe alakadar olan toptan satıcıla rın 

fazla malumat almak üzere bir an evvel 
ticarethanemize müraca~t etmelerini 
kendi menfaatleri için tavsiye ederiz. 

SATIŞA ÇIKARACAGIMIZ 
TARİH GAZETELERLE AYRICA 
. İLAN EDiLECEKTİR. 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

.. 

• • 

Direktörlüğünden : 
1 - ilk, orta ve Lise kısımları için Kız ve Erkek, yatılı ve ya

tısız talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat 

edilebilir. 

lstanbul 7 inci icra memurluğun· 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

satılmuına karar veden Foloryada 

solaryom palasa ait olan otel eşya
ları 1-9-936 gününe gelen salı saat 

10 dan 11 e kadar Foloryada solar. 
yom palasta hazır bulunacak memur 
tarafından açık arttırma ıuretile sa
tılacatı i}an olunur. 

ZA YI - Haydarpaşa gümrüğı:n· 
de 736 numaralı beyanname ile mu· 
amtlesini ifa ettiğim 41332-35 nu· 
maralı 4 sandık muhtevası makıneye 

aid 0045847 numarah J 1-3-36 tarihli 

gümrük makpuzunu zayi ettim. Ye. 
nisini çıkaracağımdan hükmü ofma· 
dığını ilan ederim. 

merc!den veya iadei mahkrme yo· 

1 1 liyle müracaat ederek tehirı icra DZrü·h· reHvi avey rciilt ôh.astnllllıkelarrı 
kararı getirmeniz ve 84 • cü madde 

mucibince mal beyanında bulunma· 

3 - Bu yıl ~ncak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan tale
benin yerine az miktarda yeni talebe alın acaktır. Okula girmek isti
yenler bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 

4 - Eylulün on beşine kadar kaydını yeniletmeyen eski talebe
nin müracaatları kabul edilmiyecektir. 

5 - isteyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

Hügo Herramn n 

I nız, bulunmazsanız 76. cı madde 

1 

mucibince hapisle tazyik oluna cağı
nız lüzumu icra emrinin tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilanen teb-
lit olunur. 28-8-936 

Ö ğ 1 e d e n sonra 

Atacami karşısında 

Tel. 43586 

Beyoğlu 

No. 313 

._ __ , ............ . 
!:ıatıibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdılru 

Etem izzet Benice 

Bası ldığı yer: Matbaai Ebüzıi ya 
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