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Üç Türk 
Yasağı görüşmek Hitlerle 

• •• 
ıçın 
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Tevfik Rüştü Aras 
Hariciye Vekilimiz 
Bağdada gidecek· 

ltu,tuhı•ı. ~ e İ aticiye umumı 11.ıtibl ı.;. Rtf•t M.enemenclo~lu s . ... .. . 4 , • 

ıJu~~tıye ~azeteler.i~de ':Ql<~~- ~e Efganistan arasında tanzim 
lııi na gore, Harıcıy~ V e~lı- 'edilip Cenevrede parafe olu
t. ı doktor Tevfik Rüştü ).ras nan misakın imzasile alakadar-lllr JT .. .. ·)·. 

tid ay k~dar sonra Bağdada .dı'I'. Dokto~Aras Bağdadda ya. 
,, ecektır. Rüştü Arasın bu pılacak imza merasiminden son-
~ahati, Türkiye ile lran, Irak ra memleketimize dönecektir. 

Burada üç gün 
kalacaklar 

lngi:tere Kralı ve Hindistan 
imparatoru Sekizinci Edvardın 
şehrimize geleceği hakkında, 
bütün arkadaşlarımızdan önce 
verdiğimiz haber teeyyüt et• 
mektedir.Hükümdarhususi yatı 
ile dün Yunanist~ndan ayrıl· 
mıştır. 

Birkaç gün sonra Musa/ini ile çok mühim konuşmalar yapacak H. M. Kral adalar denizin· 
olan Hiller, Rayşlağın bir top/anliSlnda [Devamı 2 nci sayfada] 

r -ı, 
1 T roçkinin ifa- ı 

desi alındı 1 

Suikasde lttlraklni 
inkir ediyor 

Oslo, 29 ( A.A.) - Nor
veç Ajansının bild;rdiğine 
göre, Troçki'nin Norveçte 
iknmeli için r iayet göster. 
mesi elzem olan şartları 

ihlll etmediği hakkındaki 
iddiası Norveç makama
tınca kalı görülmemiş ve 
kendisine imza edilmek üzere 
yeni bir beyanname tevdiine 
·hükümelçe karar verilmiştir, 
Troçki, bu beyannemeyi im

zalamamıştır. 

1 
T roçki, suikast teşkilatına 

asla iştirak etmediğini söy-
lemiştir. . 

----------------lspanyanıu Paris 
Elçiliöl 

Lizbon, 29 ( A. A. ) - Dış 
Bakanı B. Monterio, Portekiz 
Maslahatgüzarına Madrltte 
asayiş bulunmadığından dolayı 
elçilik servislerini Alicanteye 
nakletmek hususunda talimat ! 
vermiştir. 

===============~======~~ 

Kan içinde İspanya! •. 

Fas askerleri asilere 

karşı ayaklandılar 
Zabitlerini kurşuna dizdiler 
lngilterenin tavassutunu ispanya reddetti, 

asiler lrundan tardedlldiler 

. --Asilere isyan eden faslı askerlt.rden bir grup 

[En son höberler ikinci sayfada] 

~ • 

yola çıkıyor 

lstanbullular• kendi tehirlerine daha ziyade 
• ısındıran güzel bir nutuk söyledi 

lstanbulluların bütün arzuları 
birer birer tahakkuk edecektir! 

Atatürk köprüsünr1n dıin yapılan leme/ alma töreninden 
"Açık Söz: . öbjekti/ile inlıbalar 

(Yazısı altıncı sayfada) 
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sonrası ,, denilen devrin ne 
zaman nihayetlendiğini araş· 

tırdığı zaman, şüphesiz, Al· 
manyanın (silahlanma serbest· 
lilf'ini elde ettiği 1935 senesi 
üzerinde duracaktır. Almanya, 
mecburi askerliği iade edipte 
silahlanmıya başlıyalı, milletler 
arası miinasebetleri yeni bir 
merhaleye girmiş bulunuyor. 

!uğuna nasıl itimat edebilir ? 
Kaldı ki Almanya Avrupada 
ltalya menfaatlerine hiç de uy
gun olmıyan bir pan jermen si· 
yaseti takib etmektedir. 

2 - Sovyel Rusya ile Fran
sa arasındaki itilaf, Fransada 
sol cenah hükümetinin iktidara 
geçmesite çok sağlamlaştı. 

Avrupanın şarkında ve gar. 
bindeki iki büyük devleti, ar
bk sağ cenah partiler iktida· 
ra geçse de biribirinden ayı-

ı Musolini bunu tahakkuk ettir-; 

( 1 inc~!~eoo~ ~ ~ı ~."~'~~<~ ~~~- ~~~'~'~?..~ 0
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Orada manda altında yeni 
devlet kurmak istiyor 

Büyük harpten evvelki gibi 
devletler arasında bir silah· 
!anma yarışı başlamıştır. Her 
devlet Avrupa muvazenesin
deki yerini tayin etmiye çalı
şıyor. Devlet adamları harpten 
e·:velki lisanla konuşmıya 

başladılar. 
Harpten evvelki siyaset ale· 

mini tebarüz ettiren hususiyet 
Almanyanın siyasi yalnızlığı 
idi. Gerçi Avusturya • Maca
ristan ve lıalya Almanyanın 
müttefiki idiler. Fakat Almanya 

ramaz. 
3 - Çekoslovakya bu kom

binezona iltihak etmiş bulunu
yor. Almanya Çekoslovakyayı 
Rusya • Fra~•a ittifakından a
yırmak için iki taraflı bir ade

'"mi tecavüz misakı imzalama· 
sını teklif elmiş ise de Çekos· 
lovakya bu teklifi kabul etme· 
miştir. 

4 - 1934 senesinde Alman-
yanın Lehistan ile imzaladığı 
misak, son haftalar içinde 

ltalyaya güvenmiyordu. Nasıl 
ki büyi:k harp içinde ltalya, zayıflamıya yüz tuttu. Bu, Al-
takip ettiği siya•et ile manyanın Dançig'de takip et-
güvenilecek bir müttefik ol- !iği siyasetin bir neticesidir. 
madığını ispat elti. Avustur• Gerçi Almanya 1934 misakı. 
ya ve Macatistan imparator- nın kelimelerine mugayir ha-
luğuna gelince ; Almanya bu reket etmiyor, fakat Dançig· 
devletin siyasi dostluğuna iti- teki Nazi partisinin faaliyeti, 
mat ediyor; fakat askeri yar- bu misakın ruhuna uygun de-

ğildir. Bunun içindir ki Lehis· 
dımına güvenmiyordu. Bilhassa tan, Fransa ile eski samimi 
Balkan muharebelerinden son- dostluğunu ihya etmek ister 
ra Avusturya, sanki harpte gibi gö,ünmektedir. iki hafta 
mağlup olan kendisi imiş gibi evvel, Fransa Erkanı harbiye 
zayıflamış, cılızlaşmışb. Alman- reisi Gamelin Varşovayı ziya
ya bu siyui yalnızlık içinde lıs- ret etmişti. Şimdi de Lehistanın 
keri kuvvetine ehenımiyet ver· diktatörü vaziyetinde bulunan 
di. Almanyanın yalnız kendi Rydş-Smigly Fransayı ziyaret 
kuvvetine itimat edebileceği edecek. 
yollu sözler, harbe tebddüm Görülyüor ki Almanya, Av· 
eden seneler içinde ikinci Vil- rupa muvazenesinde göründü
helmin ağzından düşmezdi. Bu ğünden ziyade yalnızdır. Ve 
gün de Hitler ayni sözleri tek- bu yalnızlığı dolayısiyledir ki 
rar ediyor. Filhakika bütün askeri kuvvetlerini takviye yo
siyasi kombinezonlara rağmen !unu tutmuştur. Silahlı bir Al· 
bugün Almanyanın sağlam gü- manyanın askerlik sahasında 
'\ieneceği bir dostu yoktur. çok büyük bir kudret ifade 

J - ltalya, Almanyanın dos• ettiğini büyük harp göstermiş· 
tu görünüyor. Fakat harpten tir. Fakat ne kadar kuvvetli 
evvel ayni ltalya Almanyanın olursa slsun, hiçbir devletin 
müttefiki idi. Vaktile müttefi- bütün dünyaya mey an oku· 
kine güvenmiyen bir Almanya bamıyacağını da gö•teren yine 
herhangi buhranlı vaziyette büyük harp olmuştur. 
eski muttefikinin piliitonik dost. Diplomat 
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Uç Türk Yasağı 
{ Birinci sayfadan devam J 

viyet, bambaşka bir ifadedir. 
Ancak, Türk milleti bu tarih 
içinde de kendi ırkının bü· 
yük tarihine malettiği harıka· 
lar yaratmasıoı bilmiştir. 

Diyorduk. Bu düşünüş ve ina· 
nımızdan bizi caydıracak ve 
çelecek hiç bir yeni buluşun 
içinde ve karşısında değiliz. 
Ve .• yükıek lnönünün Kamu
tayın son fevkalade toplantı· 
aındaki ıöylevi de bizim bu 
yoldaki inanımızı teyit etmiş• 
tir. Ve .. nihayet, Atatürkün 
telakki, rejim, bünye ve hü
viyetimi~in topunu birden bir 
vecize halinde ortaya atan 
ve varlığımıza i.tikamet ve
ren: 

- Biz, bize benzeriz.. 
Cümleai gözkapaklarımızın 

altında yazılıdır. Onun için• 
dirki, tekrar: 

- Rizim tarihimiz bizimle 
başlıyor .• 

Demek kadar da tabii bir 
pıenıip yoktur. Yine bir mü· 
nasebetle Ankara saylivı Aka. 
ıründüz de Kamutay kürsü· 
ıünde verdijli heyecanlı bir 
nutkunda bu noktaya temas 
etmit: 

- Biz Kemalist Türkiyeyi 
yepyeni bir de.Jet tanıyoruz. 
Mazi ile hiçbir alaka ve ra• 
bıta bilmiyoruz. Bizim dost• 
luklarımız bizim kuruluşu. 

muzla başlar .. 
Demişti. Bütün bunları yaz· 

mamız, söylememiz sadece 
üç şeyi, yani, 

An'anavi dostluk-
Doıtluk minnettarlığı .. 
Dostluğa yakarışL 

diye aırlanabilen bu üç şeyi 
tanımadığımızı, tanımıyacağı· 

mızı. Türk milletine bu üç 
mefhumun yasak olduğunu 

ıröz önüne koymak, bu pren· 
aibi tazelemek içindir. 

Türk milletinin dostları var· 

dır. Türk milletl her devletle 
ölçüsüne göre, az, çok, çoğun 
çoğu doıttur. Fakat, bütün 

, ba dostluklar ne an'antovi 

dostluklardan mülhemdir, ne· 
de kendini minnettar bırakan 
ve yakarmakla ele geçirilen 
doatluklardandır. Türk milleti 
ancak Atatürk devleti olu· 
şundaki kudretin kendisine 
getirdiği doıtluklarla dosttur 
ve dostluğuna en güvenilen 
dost devlettir. Dostluklarını 
biuat kandiai yapmış ve ya
ratmıştır. Ve bizim dostluk
larımıza daima bu gözle ve bu 
ölçü ile bakmak gerektir. 
onun içindir ki bu satırları bir 
yanlıt bakış ve telakkiyi taa
ıih etmiş olmak için yazıyo

ruı. Eter, lüzum var iae bir 
daha inandığımız ve bağlan· 
dıa"ımız prenıibi tekrarlıyalım: 
- Türk milleti ancak Atatürk 

devleti oluşundaki kudretin 
keııdiıine getirdiği dostluk~ 

!arla dosttur. Bu toprakların 
ve bu güvenilir milletin on 
beş yıllık tarihinde dostluk· 
lar daima kapıya geldi, fakat, 
asla eski bir bağ ile kapıya 
n eşiğe ıritmedil 

Etem izzet Benice 

Harı c i 
Haberler 

e Alman matbu•.! ve pro
paganda bakanı Goebbels, Ve
nedik sergisini ziyaret ede
cektir. 

e Arjantin'in Milletler ce
miyetindeki delegesi nizamna
menin ıslahına dair olan hü 
kümelinin teklifini M. Aveno
leı resmen tevdi etmiştir. 

e Bir tayfun, Kore'nın ce
nubunu tahrib etmiştir. 379 Ö· 

lü, 88 kayıb ve 45 yaralı yar
dır. Hasarat çok büyüktür. 

Şaht Berllne döndU 
Berlin, 29 (A.A.)-B. Schaclıt 

Berline dönmüştür. Mumaileyh, 
Fransız nazırlarile yaptığı gÖ• 
rüşmelerin münha'1ren ekono
mik mahiyette olduğunu söyle
miş ve Fransaya Fransız-Sav· 
yet paktını feshetmek hususur
da teklifle bulunduğu rivayet
lerini ırülünç tabirile izah et. 
miştir. 

diği zamandanberi memleketin- lini'nin Hitlere ve Almanyaya umum erkanı harbiye reisi Ge· 
den dışarıya çıkmayan ltalyan zecri tedbirlerin devam ettiği neral Gamelinin geçenlerde 
Başvekilinin Berline gitmeğe müddetçe Almanya tarafından Polonya'ya vaki olan ziyare· 
lüzum görmesi ve bu seyahate alınan durumdan dolayı teşek· tini iade etmek üzere, dün ak-
muvafakat edişi, artık Av· kür etmek istediğini ilave ey· şam Paris'e hareket etmiştir. 
rupa vaziyetini iki memleket !emektedir. lzvtstiyanın bir yazısı 
görüşile büsbütün sağlamlaş. Bazı siyasi müşahidler ltalya Moskova, 29 (A.A.) - iz. 
tırmak yolunda olduklarını ile Almanyanın bolşevik dev- veslia ve Pravda gazeteleri 
gösteren bir delil sayılabiiir. !etlere karşı bir Orta Avrupa Alman matbuatının Sovyet 

Musolininin bu seyahati et- bloku teşkil teşebbüs ede- Birliği aleyhinde girişmi~ ol· 
rdfında dün Berlinden gelen ceklerirıi ve ispanya hadisele· duğu yalan haberler neşretmek 
haber şudur: rinin ltalya-Almanya siyaaeti- mücadelesini şiddetle takbih 

Berlin, 29 ( A.A.) - Havas nin inkişafını tesri eylediğini ederek, bundan maksadın biz· 
ajansı muhabirinden: Berlin söylemektedirler . Mevzubahis zat Alman emperyalist emel-
siyasi mahfellerinin bazısında I A· !eri gizlemek ve Alman si· ittifaka Almanya, talya 
dolaşan rivayetlere göre, Mu- vusturya, Lehistan, Macaristan lahlanmasını göstermek ol· 
solini Eylülde Almanyaya ge· ve belki de Bulgaristan dahil duğunu yazmakta ve orta-

Londra, 29 (A.A.)-Daily Herald gazetesi, Neğüs'ün Habe
şistan'a avdete hazırlandığını haber veriyor. Bu gazete, Ne
gü~'ün Habeşistan'a yalnız avdet edeceğini ve daha evvel, MI· 
!etler Cemiyetinden iki milyon nüfuslu Garbi Habeşistan üz<• 
rinde lngiltere'ye, lsveç'e ve lsviçre'ye idarı bir manda \'erilme
sini istemek niyetinde olduğunu bildirmektedir. 

• • • 
1Bulgar sahillerine ihraç 

tecrübeleri yapıldı 
Sofya, 29 (Açık Söz) - Varna ile Burgaz arasında Bulgar 

ordusunun manevraları hıtama ermiştir. Bu nıınlakadaki Bulgar 
sahillerine düşman ihraç maevuraları yapılmış ve küçük Bulgar 
gambotları bu tecrübeye iştirak etmişlerdir. 

• • • 
Filistinde öldüren öldürene 

I..ş 
i~iy 

E 
liııı 
Iİf tı 

E 
Ca 
olııı 

lecek ve Hitler'in 1933 de Ve- olacaklardır. lıkta bir endişe havası ya· 
nediğe yaptığı ziyareti iade ratbktan sonra bulanık suda Kudüs, 29 (A. A.) - Birkaç gündenberi vaziyet yine mÜP' 
edecektir. Leh Erkanı Harbiye Reisi balık avlamak için Almanların hemdir ve mütemadiyen Araplarla Yahudiler katledilmektedir• bG 

Bu mahfeller, bu ziyaretin Pari,. gitti yaptıkları bu neşriyata kapıl- Arap yüksek şürası bugün grev hakkında nihai kararlar ve- ~Q 
Hitler ile Horthy arasındaki Varşova, 29 (A.A.)-Lehis- maktan dünya efkarı umuaıiye· recektir. ~:ı 
mü laka ti arın mevzu unu teşkil tan ordusu kumandanı general ı sini tahzir eylemektedir. \ • • • Ca 

.IRomanya kabinesi isti#a etli •G 

Kan içinde İspanya!.. 

Fas askerleri asilere 
karşı ayaklandı 

Londıra, 29 (A. A.) - Bri· 
ritanya hükümetinin, lspanya'yı 
kana boyayan dahili harp için 
tavassutta bulunmak üzere 
ahiren Madrid nezdinde bir 
teşebbüste bulunduğu haber 
verilmektedir. Britanya hükü· 
meti sulhu iade etmek üzere 
gayri resmi surette, aşağıdaki 
yazılı ihzari tedbirleri teklif 

etmiştir: 
1.-Harbin "insanileşlirilmc· 

• toplan idamlara nihayet 
verilmesi ve esirlerin mübade

lesi. 
2. - Hiç bir siyası partiye 

mensup olmayan kimselerden 
ve teknisiyenlerden mürekkep 
bitaraf bir nevi direktuar tesisi, 

3. - Askeri bir mütareke 
ilanı. 

Bu teşebbüsün, bazı sol ce
nah sulhcu teşekküllerinin taz
yiki üzerine yapıldığı fakat 
Madrid hükümeti tarafından 

kat'! bir red cevabı ile karşı· 
laşbğı ve Madrid bükümetinin 
bu tekiifin kabulünü, isyanın 
kabulüne muadil telakki elti· 
ği söyleniyor. Diğer taraftan 
Madrid'in bu teklifi reddetme· 
sinin başlıca sebeblerinden bi
ri isyanın akamete mahküm 
olduğu kanaatini beslemesidir. 

Asiler lı unu alamadılar 
Hendaye, 29 (A.A.) - Re

uter bildiriyor: 

Hükümet kuvvetleri, sabahın 
saat üçüne kadar devam eden 
azgın bir mücadeleden sonra 
San Marcial'ı hala ellerinde 
muhafaza ediyorlar. Hükümet 

kuvvetleri bütün hücumlara 
mukavemet etmişler, halbuki 
asiler, görünüşe göre hiç bir 
ilerleme hareketi yapmamış· 

!ardır. 

Saat dokuzda sükünet avdet 
etmiş ise de, asilerin topçu 
kuvvetlerile takviye edildikleri 
anlaşılmıştır. Asi kuvvetlerin 
lrun'u ele geçirmek üzere yap 
tıklan teşebbüs bunlara o ka
dar insan ha}'11tına mal olmuş· 
tur kı, şimdi, şehri teslim olun
caya kadar bambardımaoa tut· 
mağı düşünmektedirler. Üç asi 
tayyaresi bu sabah lrun'u t~k
rar bombardıman etmiştir. 

Birçok zabit kurluna dizildi 

Madrid 29 (A. A.) - Na. 
valperal'e kaçan Mığrıplı lej
yonerlar Fastan hareketlerin

den evvel orada büyük bir 
isyan basbrıldığını ve Franko 
lejyonerlerinin birçok asker 
ve zabiti kurşuna dizdiklerini 
söylemişlerdir· 

Muharebe tekrar başladı 
Biriatu, 29 ( A. A.) - lrun 

muharebesi, asilerin bu gece 
saat 23 le yaptıkları yeni bir 

r ................. m ....... ou ............. m .............. ""'I 
1 Abdülkerim l ı 
·~ menfasından ~ ı~ ~ ı 
; kaçmamış 1 
~ Paris, 29 (A.A.) - Eski ~ 

~ifb~:~~u~~d~~:~~: ~~:: ~!===,,_ ı 
sından müstPmlekat bakan
lığına bir istida göndererek 
Akdenizde bir yere nakle· 
dilmesini istemiştir. Bakan-
lık bu istidayı mü.ait bir 
şekilde tetkik etmektedir. 

Abdülkerim'in talebinin se- ~=:~':_ · 
ne nihayetinden evvel is'af 
edileceği zannolunmaktadır. 

-~ 111111111ıııın111111111111111ıııııııınuuııı11111111ııı1111111ıu11.=i' 
taarruzla tekrar başlamıştır. 

Lejyon etranjer askerlerindtn 
birkaçı firar etmiştir. Bunlar· 
dan biri Havas ajansı muha· 
birine, asilerin çok fazla zayi· 
at verdiklerini söylemiştir. 

Bu firarinin mensup olduğu 
135 mevcutlu bölükten yalnız 
dünkü gün zarfında 107 nefer 
yaralı ve ölü vardır. 

Firariler amirleri tarafından 
aldatıldıklarını söylemekte ve 
halkçı cephesi saflarında harp 
etmek arzusunu izhar etmek-

tedirler. 1 
Hükumet kuvvetleri şimalde 

ilerliyor 

Madrid 29 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Leon geçidinden hareket 
eden hükümel kııvvetleri dağ
lık eraziden sür'atle ilerlemek
tedirler. Albay Mangada'nın 
idaresi altındaki bir hükümet 

l kolu Avila üzerine yiirümek· 
tedir. Albay Rubyo'nun kuman
da ettiği diğer bir kol da 
Epinar'ı zaptelmiş. külliyetli 
miktarda erzak ve cephane 
igtinam etmiş, bir çok esir 
almıştır. 

Valenceden bildirildiğine gö
re, Albay Torres beneditin 
kumandası altındaki kol Teruel 
kapılarına gelmiş bulunmak· 
tadır. 

Hükümet topçu kuvveti 

1 

bu şehri mühim hasarata ma
ruz bırakmaktadır. 

Daha kurşuna dizilecek 
asiler var 

Barcelone, 29 (A.A) - Bar
celone limanındaki Urueuay 
gemisinde birçok mevkuflar, bu
günlerde yeni askeri mahke-

l
r Açık Söz'ün l 
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meler tarafından muhakeme 
edilecekler ve haklarında gayet 
sür'atli kararlar verilecektir. 
Bundan böyle idamlar Mont
juich kışlasında yapılmıyacak 
ve halk idam hükümlerinin 
infazında hazır bulunmıya

caktır. 

Asi lejiyonerler ayaklandılar 

Madrid, (A.A.) - Hüküme
tin şayanı itimad menbalarnan 
oldığı haberlere istinaden beya 
ettiğine göre asi '1lercio" lcii· 
yonu ayaklanlanmış, lejyonlar 
şeflerinden bir kaçını kurşuna 
dizmişler ve kendiliklerinden 

lejiyonun feshine karar vermiş· 
!erdir. 

Hir tayyare /spanyol harbiye 
nezaretini bombaladı 

26 Maerid, 29 (A.A.). -Reu· 
ter ajansı bildiriyor: Bir asi 
tayyaresi, gece yarısı, Cibeles 
meydanına bir bomba atmış

tır. Bu meydanın etrafında har
biye bıkanlılf'ı. po•ta binuı 
ve lspınya bankası vardır. 
Bombadan dört kişi yaralan· 
m•ştır. 

Hükumet askerleri Azanayı 
alkıiladılar 

Madrid, 29 ( A. A. ) - 8 
Azana Guadalajara yakınındaki· 
Taracena kasabasında bulunan 
hükümet kuvvetlerini ziyaret 
etmiş, askerler tarafından şid
le alkışlanmıştır. 

Kral Edvard 
1 iııci sayfadan d.vam 

de bazı adaları ziyaretten 

sonra ağlebi ihtimal çarşamba 

günü Çanakkaleye vasıl ola. 

caktır. Misafir orada harp 
ölülerinin mezarlıklarını ziyaret 

edecek, harp sahasını geze
cektir. 

Haşmetlü misafir Nahlin ya

tı ile cuma sabahı limanımıza 

gelecek, yat Dolmabahçe Ö· 

nünde demirliyecektir. Sanıldı

ğına göre, lngiltere hüküm

darı motörle saraya çıkacak, 

Büyük Şef Atatürk misafirle

rini saray rıhtımında karşılı

yacaktır. iki dost devlet reisi 
Dolmabahçe sarayında görü
şeceklerdir. 

Büyük misafirimiz, burada 
üç gün kalacaklardır. 

1 

1 

lngiltere Kralı bu seyahatini 

mütenekkiren yakmakta ve 
"Dük of Lankaster" ismiyle 

seyahat etmektedir. Seyahatin 

bu husus! mahiyeti dolayısiyle 

gidilecek yerleri bizzat Kral 
tayin etmektedir. 

J 1 ı., 
Bükreş, 29 ( A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: ~ı 
Başvekil U. Tataresko'nun, Sinaya şatosunda krala kabine- llıt 

nin istifasını takdim ettiği ve kralın, mumaileyhi yeni kabineyl lar 
teşkile memur ettiği söylenmektedir. i.t 

~-Orduda rütbe 
alan zabitler 

Askeri terfi listesini aynefı 
neşrediyoruz 

( Dıinkü sayıdan devam J 
Piyade teğmenliğinden l 

yüzbaşılığa terfi 
edenler 

Necati lstanbul, Hulüsi Sivas, 
Niyazi Kasımpaşa, Zekeriya 
Harput, Yusuf Elbasan, Hay· 
rettin, Şe m•eltin Bakırköy, 
Nezihi Erzinc1n, Bahaeıtin 
lstanbul, Hüsametlin lstan
bul, Ri21 Koçana, Salahattin 
Çengelköy, Salahattin Manisa, 
Recai Küçükpazar, Etem Be
şiktaş, ismet Nişantaşı, Fikri 
fzmir, Fahri Üsküdar, Kemal 
Ohri, Fikri Trabzon, Saim, 
Şevket Isparta, Hakkı Bursa, 
Ihsan Kasımpaşa, Cevat Maraş, 
Mustafa Elbistan, Raif lstanbul, 
Kadri Diyarıbekir, Abdürrahim 
Bor, N:yazi Akseki, Mazhar 
Diyarıbekir. 

Piyade Asteğmenliğin· 
den Teğmenliğe terfi 

edenler 
Nesuhi lstanbul, Galip ls

tanbul, Refik Balıkesir, Reşat 
Edirne, Şefik lstanbul, Fahri 
Ordu, Kerim lstanbul, Sala
hattin lstanbul, Nezih Elaziz, 
Reşat Erzurum, Ned:m S:verek, 
Refik Sarayköy, Saliihattin 
Trabzon, Recep Bursa, Feridun 
lstanbul, Raşit Niğde, Samih 
Erzurum, Bedrettin lstanbul, 
ismet lstanbu~ Ziya lstanbul, 
Ziya Erzurum, Abdülhalim, 
Naci Kırklareli, Kemalettin 
Aydın, Hamit Beylerbeyi, Bur
hanettin lstanbul, Sabahattin 
Çengelköy, lsmail lstanbul, 
Adil lstanbul, Ömer Lütfi 
Marmaris, Hürrem Elaziz, 
Ekrem lstanbul, Hilmi Er
zincan, Reşat Kayseri, Fethi 
Beşiktaş, Saim lstanbul, Osman 
Trabzon, Eşref Bursa, Ziyaet
etin Erzincan, Yaşar Erzincan, 
Necip lstanbul, Sabit Bursa, 
Zeki lstanbul, Ahmet Edirne, 
Rıza Takirdağ, Orhan lstanbul, 
Ata lstanbul, Sadık lstanbul, 

Cemal lstanbul, Fikri lstanbul, 
Zeki lzmit Ahmet Edirne, 
Ihsan lstanbul, Zeyyat Edirne, 
Etem İstanbul, Kemal ls
lanbul, Ihsan Erzincan, Ali 
lstanbul, Asaf Hasankale, 
Fahrettin Erzincan, Zeki 
lstanbu!, Halim Üsküdar, Ih

san lstanbul, Hakkı lstanbul, 
Mazhar lstanbul, Seyfettin Er· 
zincan, Reşat lstanbul, Tahir 

lstanbul, Ali Konya, Fethi Er

zurum, Emrullah Erzincan, Bur
hanettin lstanbul, Vamık lstan-

but, Salih lstanbul, Kemal Bur• 
sa, Nuri Edirne, Şefik Erzu• 
rum, Ahmet M~rdin, Se!fıhat• 

tin lstanbul, Behçet lstanbul. Si 
Seyfettin lstanbul, Şefik Elaı·ı ke 
Et:ııbekir Erzincan Cemalettlo le~ 

Erzincan, Reşat Çeşme, Muza!· ını 
Edirne, Şükrü Bursa, Kemale!• Sö 
tin Bursa, Necati lstanbul, De- ka 
mir Meral, Rıza Ka•tamonU· 
Şefik lstanbul, Nuri Kütahya. 'a 
Hıkmet Antalya, Tahir Erzin• Pıl 
can, Avni lstanbul, Hidayet ah 
Üsküdar, Niyazi Sinop, Melı- 11 

met Eskişehir, Sadık Kdstamo-
nıı, Cevat lstanbul, Tahsin üs• dit 
küdar, A rni lstanbul, Neş'el tıı 
Beşiktaş, Rıza l•tanbul, Nu- kc 
rettin lstanbul, Cevat Edirn•• h 
Avni Se'anik, Kamiran D yarı• li) 
bekir, Yavuz Çorlu, Ihsan Is• bu 
tanbul, Saim lstanbul, lmadet· ke 
tin Siirt, Faik Balıkesir, Muzaf• llıı 
!er Akbaba, Salih Erzincan. di 
lbrahim Tekirdağ, Süleym3 ı ~ 
Kastamonu, Tevfik Çerke~ 
Hakkı Usküdar, Nuri Elazit• ~ 
Sadi lstanbul, Cemal Van, Re- Y 
fik Bursa, Hayri Usküdaf· llti 
Hikmet Edirne, Selim lstan· ı., 
bul, Hikm•:t Bursa, lskende1 h 
lntanbul, Milat Konya, Adil ( 
lstanbul, Rıza Silifke, Melı' di 
met Eskişehir, Ahoıet Hasatl' ei 
kale, Necdet lstanbul, lbrahiJll ~ 
lstanbul. 1-

Devam edecek 

ı iş kanunu 
tatbikatı başıaoı 
iş idaresi reisi Zon 

tı 

ı, 

Ilı 
lı 

guldakta 
tetkikler yapıyor 
Zonguldak, 25 (A.A.) -1~' 

lısad Vekaleti iş idaresi rei 
Enis Behiç Zolguldağa gele' 
rek iş kanunun tatbikatı etrB' 
fında incelemelere başlamıştı(• '!' 

Dün parti kurağındu llb3f 
ve parti başkaııı ulusal sosyeıe b 
genel direktörleri, sosyete!••'~ 
mes'ul müdürleri, madencile

1 ~ 
ve fabrikatörlerle beşten faı11 

1 
işçi çalıştıran patronların iş~ ç 
rakile bir toplantı yapılrrı1: 
Enis Behiç iş Kanununu iıa 
etmiş ve bu kanunun iş v; ~1 

renler ve işçiler için büyUt k 
faydalarını saymış ve tatııI 
şekillerini anlatmıştır. 
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mı 
Hadisede dört türlü suç bir 

arada toplanıyor 
. Dirileri ölü gibi göstererek 
Sıgorta Şirketinden para çe· 
~e~ şebekenin tahkikatı mese· 
. sı artık tamamen adliyeye 
1nlikal etmiş bulunuyor. Açık 
Söz dün bütün ga•etelere ta· 
kaddüm ederek hadisenin son 
tafhasını verdi. Bugün de ya· 
Pılan dalavirelerin içyüzüııü ve 
llınan paraların mıkdarını ya. 
ııyor: 

d Alınan para büyütüldüğü ka· 
ar tnühim bir yekün tutma· 
~akladır. Aldatılan sigorta şir-
Clinın adı (Nevyork Amerikan 

' Y.angın ve hayat sigorta şirke
~) dir. Ünyon şirketinin ismi 
k u hadiseye ancak Neyork şir· 
etıne vekalet ettiği için karış· 

i'Ştır. Sahtekar şebekenin şim· 
' ~'Y? kadar şirketin t.tanbul ve 

lrıs şubesinden çektiği para 
Yalnız ( 783 ) ingiliz lirasıdır. 

n 

Yalandan öldürülenlerden Di
ltıi.tri (500), Muradyan (152), 
~•sakın ka•ısı (262), Pul mu· 
( lsebe memuru Şemseddin de 
dl) bin liraya sigorta etmişler· 
~': Misak ve kamı, Şazik han
y sı evvel ölürse parayı ha. 
la.atta kalan almak üzre sigor
Y ettikleri için Şazik namına 
ııı'lnız (131) İngiliz lirası alın· 
p ıştır. Şeınscddinin sigorta 
ltı ltası alınırken iş meydana çık
tı ıştır. Bu şebekenin ele başı· 1 

Ilı Onniktir. Sahte rapor al· 

1 
ay11 tavassut eden dişçi ka

~?ettir. Muradyanın ölüm il· 
ı,.uhaberi Siva.tan getirtilmiş· 

Aı Madam Şazikinkinl doktor 
b. llıanoilidis ve Muratyanınki
tı' de doktor Armanak Han· 
p Yan vermiştir .• Bütün bu ra· 

1~•1arı Beyoğlu hükumet dok. 
il" "1u F • evzi tasdik etmiştir. Si· 
I·~ •Ott la a şirketinden alınan para· 
le' d: da aslan payı Onniğe 
a' lnuş".'ektedir. Dimitrinio eline 
11' 't~ıh% lirasından ancak (500) 
sf Utk lirasi geçmiştir. 
tı f>oı· 

,i- ba, :s. Onniğln defterinde 
ıet ııı· .ı ısıınler daha tesbit et· 

11 ~~Şiir. Fakat bunlar Af Ka. 
ı ti' ı~i nundan evvel neticelendiği 
~ ııı·n tahkikına lüzum görülme· 

r
ı. 1ilir ., . 
e' ı,nMev~uflardan doktor Asa. 

iiJ ~ik tahlıye talebi dün de tel• 
1b!k ~eııı ed.ılememiştir. Asliye mah· 

esı bu husustaki kararmı 

yarın verecektir. Müddei umu· 
mi hadisede dolandırıcılık, do. 
landır ıcılığa teşebbüs, hilafı 
hak ikat beyaname sahte kayıt 
ibrazı suçlarını teshil etmiş ve 
suçlular hakkında bu yollar· 
dan takibat yapılmasını iste
miştir. Doktor Armanak ve 
Emanoilidisin dosyalar arasın
da verdiklerı öliım raporları· 
nın suretleri çıkmiştır. Fakat 
her ikisi de : 

-Aradan uzun zaman geçti. 
Böyle bir rapor hatırlıyamı· 

yoruz, eğer varsa asıllarını 

görelim demi~lerdir. Halbuki 
raporların asılları Nevyorkta· 
dır. Hadisede en birinci rolü 
şirketin tazminat şefi Viçno 
oynamıştır. Bu; Onniğin ;:vin
de çıkan mektuplardan anla
şılmaktadır. Bazı kimseler bak· 
kında daha tevkif kararı 

verileceği !anlaşılmaktadır. 

Bir taklit 
Üç kişi suçlu olarak 

tutuldu 
lstanbul polisi bir taklit ve 

sahtekarlık meselesinin tahki· 

kine girişmiş, neticede suçlu 

olarak iki kişiyi yakalıyarak 

adliyeye vermi~tir. 

Hadise, piyasada çokça sü· 
rülen bir kremin taklit edil· 

mesinden ibarettir. Bn hususta 
polise bir ihbar yapılmış ve 
polis te harekete geçmiştir. 
Neticede Galatada Fermene· 
cilerde Attarbaşı Ahmedin bu 
kremleri taklit etliği anlaşılmış, 

Yazıhane sokağında Yako 

adında birinin dükkAnında da 

500 kutu taklit krem bulunmuş, 

müslıdere edilmiştir. Bu taklit 

krem kutularına yapıştırılmak 

üzere taklit marka basan mat· 

baanın sahibi Marko da yaka· 

lanmış; üç suçlu Adliyeye ve
rilmiştir, 

ÜskUdar hava kuru· 
munun mUsameresl 

Üsküdar Hava kurumu tara
fından Salacak parkında bu 
gece için hazırlanan müsamere, 
havanın muhalefetind ·n 5 ey• 
Jul gecesine tehir edilmi ;tır, 

SaMbl ı Etem lnet BENiCE 

Polıs 

İhtiyar bir işçi 
yaralandı 

Bir kızcaglz da incir 
ağacından dUttU 
Kadıköy'ünden Bostancı'ya 

giden 133 numaralı vatman 
Hüsnünün idaresindeki 39 nu· 
maralı tramvay araba ı hat 
üzerinde çalışmakta olan 60 
yaşında amele lbrahime çarp
mış, sol omuzundan yaralanan 
ve tedavisi için hastaneye kal
dırılmıştır. 

Yaraladı 
Galatada Arapcami Yanık. 

kapı caddesinde oturan Avram 
ile aynı yerde oturan Hayım 
arasında kavga çıkmış, Hayım 
bıçağını çekerek Avramı ba. 
şından ve elinden yaralamıştır. 

Ayağını kesti 
Anadoluhisarında Çavuşbaşl 

çifıliğinde odun kesen Rizeli 
Ali oğlu Ahmet Balta ile sol 
ayağını tehlikeli surette kes• 
miş, kastaneye kaldırılmıştır. 

Ağaçtan dUştU 
Kuzguncukta Behlul soka

A-tnda oturan llyanın kızı 11 
yaş:nda Eliza bahçede incir 
toplamak üzere ağaca çıktığı 
esnada düşmüş, muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

Kardetlni vurdu 
Galatada SalıpAzarında Ne. 

catibey caddesinde tütüncü 
Sadık oğlu Ahmet kardeşi 
Mehmet tarafından çRtal ile 
sol el parmaA-tndan yaralan
mış, suçlu yakalanmıştır. 

Dahiliye Vekili 
gazetecilere bir 

çay verdi 
Dahiliye Vekili ve parti 

genel sekreteri Şükrü Kaya 
dün lstanbul gazetecilerine 
Park Otelde bir çay ziyafeti 
vermiştir, Ziyafetle lstanbul 
matbuat erkAnı bulunmuş, 

hasbıhaller yapılmıştır. 
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Taksim bahçesinde ziyafet verildi, 
mlllt oyunlar seyredildi 

Dan şelırimiu gelen Romanya feslitıal lıeyetl 

Küçük 

Kırk gün kırk gece şenlikleri 
münasebetile tertip edilen Bal
kan Festivali dün başlamıştır. 

Bu münasebetle akşam Taksim 
bahçesinde bir yemek ziyafeti 
verilmiştir. Gelmiyen gruplar· 
dan Romen ve Bulgarlar da ' 
şehrimize ırelmişlerdir. 19 kişi· 
den mürekkep olan Bulgar he· 
yetinin 6 sı kızdır. Romenler 
de 20 kişidir. Dün ilk oyunla· 
rını göstermiş ve çok muvaf. 
fak olmuşlardır. Tilrk heyetle• 
ri de tiddetle alkı,ıanmıştır. 

Haberler e Tayyare bayramı münase-

• Eminönü Halkevinde on betile bugün mektepliler tara• 
beş gün ev,·el açılmış olan fından hava kurumu rozetleri 
Kırşehir ortamektebi talebe- dağıtılacaktır. e Bugün başlayan tayyare 
!erinin elişi, yazı ve resimler den 

haftuı münasebetile bugün 
mürekkep sergi dün akşam ka· ve bu akşam için Halkevle-
panwıştır. Sergiyi tahmini ola. rinde müsamereler tertip edil. 
rak 5 bin kişi gezmiştir. miştir. 
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Yine benzin meselesi 

Bu lüzumlu madde 
niçin pahalıdır? 

Benzın ihtikarının menfi tesırlerini en ziyade Istanbulun 
taksi otomobilleri goruyor 

Bugün şüphesiz ki benzin, sun 'i şekilde pahalılanclırılmışlır. 
/slanbul şoförleri benzin ilıtikarından çok şikayet ediyorlar. 
•Açık Söz. muharrirleri Is tan bul şoförleri arasıncla çok elik· 
kate değer bir anket yaptılar. Yarınki •Açık Söz., de lstanbul 
şoförlerinin açık şikayetlerini alaka ile okuyacaksınız. 

Hamallar 
haklarını 
istiyorlar 

Kel\dilerinden fazla 
para kesildiği iddia· 
sını ileri sürüyorlar 

Gümrük hamallarile idare 
arasında bir ihtilaf çıkmıştır. 

Eski liman idaresi zamanında 
ve şimdiye kadar da tüccardan 
tahmil ve tahliye ücreti olarak 
alınan ( 450) kuruş doğrudan 

doğruya hamallara veriliyordu. 
Liman Şirketi zamanında da 

şirket (450) kuruştan ancak 
vinç ve makine bedeli olarak 
(!3)kuruş kesermiş. Yeni Liman 
idaresi şimdi tüccardan ton ba
şına alınan bu (450) kuruşun 
yalnız (160)ını hamallara ver· 
mekte, mütebakisini de kendisi 
ıılıkoymaktadır. Liman idiıresi· 

nin kesdijti bu para her hafta 
başı taksim edimektedir. Göm· 
rükde (308) hamal vardır.Eski· 
den her hamala (7) lira kadar 
bir para verilirken şimdi haf
talıkları üç liraya inmiştir. 

Hamallar, sırtlarında yük taşı
yarak kazandıkları bu paranın 
Liman idaresi tarafından kesil· 
memesını istiyorlar. Liman 
ldar~si geçen hafta hamallara 
yalnız avans vermiştir. Ejter 
bu hafta kendilerine (165) 
kuruş üzerinden para verilirse 
hamallar mahkemeye müracaat 
etmiye karar vermişlerdir. 

Liman idaresi hamallardan 
on beşinede yol vermiştir. 

AÇIK SÖZ 
onu seven 

okuyan 

yayan 

tanıtanın 

dır. 
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Ey lsvlçre ! Sana ne 
olduda ben bilemem! 

Bugüne kadar Avrupanın or
tasında nam~hrem bir yer 
vardı ki dünya sulh perisinin 
ötedenberi kaşanesidir. lsviçre 

Türkçesi kekahistan : Zira 
AvrupaJ dünya harple. 
rile hallaç pamuğuna dönse bu 
memleket hani şu bizdeki Be
lediyeler gibi, ışığını bile boz
madan durur, keyfine bakar. 
Hatta, bu asırlık sulh duru
mundan bu memleket sayısız 
dağlarile, sanki silah fabrikası 
direktörleri rnisillü göbek bar· 
lamış gibidir 1 

Nitekim Avrupanın en yük· 
sek dağı Monblan oradan yük· 
selmiş, zannolunur ki seneden 
seneye de uzasa gerektir!. 

Malürndur ki bütün sulh kon
feransları bu memleketle sulh 
perisinin haclegahında kurulur. 
Sulh konferanslarında kanter 
iç;nde kalan diplomatlara o 
karlı dağların kaymaklı don· 
durma tabakları gibi görün
düğüne şüphe yok! 

Afrikada cığerine kadar 
yanmış olan şu Habeşistanın 

Milletler arası hükümduı (!) 
Ncgüs bile lsviçrenin buzlu 

dajilarina can atmadı mı 7 l 
Dünyayı birbirine geçiren 

silah fabrikaları, diretnotları, 

göbek taşı gibi leviçre dağ. 
!arına çıkıp oturmazlar mı 7 1 

Asırlık sulh orada, sulh 
perisile kucak kucağa, eski 
bir şarap gibi nuş ediliroor 
ve bizim son oradan dönen 
gazetecilerden rivayet-tadına. 

da doyum olmazdı 1 
Bu asırlardan!Jeri kaşarlan

mış sulh aynarozundan birden 
bire gelen haberlere bakın : 

" Yakında Bern kantonunda 
yapılacak askeri manevralarda 
yedi ecnebi heyet hazır bulu
nacaktır l " 

Ey kekahistan 1 demek kar
hanei alem seni de kendine 
benzetti : Sulh perisi, galiba, 
şu bizim şarkılarda terennüm 
edilen mechul Ali beyin karı· 
sı gibi, demek, kaçlı gece ya· 
rısı ı. 

Kadınlarımızın 

becerıklili<di ı ı .. 

Emniyet sandığının kıymelfi 
direktörü bay Reşit, bir gaze· 
teciye iş hayatındaki kadınları
mızın seciyeleri hakkında çok 

enteresan müşahedelerini anlat· 
mış. Direktörün uzun tecrübe· 
!erinde gördüğü hususiyetler· 
den bukadar nikbin olması 

hepimizi memnun eder doıtru· 
su.. Bilhassa kadın memur· 
!arımızı: 

- Müşterileri çabuk ikna 
ediyorlar l Lif söylemekte da
ha beceriklilik gösteriyorlar 1 

Diye methediyor. Yalnız 

muhterem direktör bir noktayı 
tasrih etmemi~ : 

Bu becerikliliği gösterenler 
evli olanları mı 7 1 

Çürük çoraplar 
mücadelesi 

Çürük diyerek çorap:ara 
karşı açılan mücadelenin sonu 
çürük çıkıp çıkmıyacağı hakkın 

da ne fikirdesiniz? Demek, böy 

le bir mücadelenin imkanı ola
bileceği kabul olunuyor 7 Pe
kala; bir bayanı, uzun zaman 
dayanıklı ipek çoraba taraftar 
etmek mucizesini kim göster• 
cek?I 

Serdengeçti 

Mahkemede, 

Polis birinci 
şube müdürü 

beraet etti 
Suç ortağı hapse 

mahkOm oldu 
Casusluktan suçlu Tehonof 

isminde eski bir konsolosdan 
(1500) lira istedikleri iddiasile 
tevkif edilen Emniyet birinci 
şube müdür muavini Sadullah 
şiıbenin eski memurlarından 
Hasanın dün Asliye üçüncü ce
za mahkemesinde muhakemeler 
bitirildi. 

Mahkeme Sadullahın suçunıı 
sabit görmediği için hakkında 
beraet kararı verdi. Derhal 
tabliye edildi. Hasan iki ay 
hap~e ve (20) lira ağır para 
cezasına mahkum edilmiştir. 
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Başkomutan meydan 
muharebesi nasıl oldu? 

•• oz 
mana 

Bu savaş, Türk tarihine, dünya tarihine 
yepyeni bir istikamet veren, Türkün 

kuvvet ve kudretini dost ve düş
gösteren bir cesaret destanıdır. 

Bugün, •Dumlupınar~ zafe
rinin yıldönümüdür. On dört 
yıl önce, 30 f Ağustos / 922 de 
Batı Anadolumuzda parlıyan 
Türk süngüsü, gürleyen Türk 
topları, bugünkü rejimin, bu
günkü Türk hakimiyetinin, sar
sılmaz, yıkılmaz temelini ku
ruyordu. Dumlupınar ve çev
resinde dört gün süren çetin 
bir boğazlaşmadan sonra, düş
manı t.ımamile imha ederek 
Türk ve dünya tarihlerine ycp· 
yeni bir istikamet veren o Türk 
ordusu bugün olduğu gibi ya· 
rınki Türk neslinin, geniş ve 
verimli Türk yurdunun da yıl· 
maz ve yorulmaz bir koruyu
cusudur. 

[!J 13 
Atatürk 26 Ağustos 922 de 

düşman cephesini yarmaj!'a mu
vaffak olduktan sonra Eskişe
hir doğusunda bir oyala!Da 
muharebesi yaparak birinci ve 
ikinci ordularımız karşısındaki 
düşmanın yok edilmesine kat'ı 
karar vermişler ve bu kal'i 
netice yerinde düşlnanı sarma 
hareketine başlamağı emir bu
yurmuşlardı. 

27 ve 28 Ağustos 922 de ce• 
nubdaki düşman kuvvetlerinin 
Kütahra. lzmir istikametlerin
de kaçmasına meydan vermi· 
yecek tedbirlerin alınması, bu 
yüksek emrin talbikı için atıl
mış ilk adımdı. 

O günlerde, düşman tama· 
mile sarıldı .. Ve asıl kuvvetle
rile toplandığı Ekrek • U:ucak 
- llbulak • Resulbaba mıntaka· 
-larından garbe çekilmesine im-
kan kalmadı ... 
Kuşatma hareketinden kur

tularak lzmir • Afyon demiryo
luna kavuşmak istiyen düşman 
kuvvetlerinden kımıldamakljis
tiyen 4 üncü ve 9 ncu fırkalar, 

birinci kolordumuzun 3 ncü ve 
23 üncü fırkalarının şiddetli ta
arruzlarına uğradılar ve onları 
şimale attılar. 14 ncü fırkamız, 
gerisinde 15 inici fırka olduğu 
halde, garbe ve Karaköse • El
vanpaşa istikametlerine ilerle
di. 67 nci fırkamız da Toklu 
Sivrisine yerleşmiş düşmana 
doğruca, 6 ncı fırkada sağ yan 
ve gerisine atıldılar. 

ikinci kolordu Krokide gö
rüldüğü gibi dördüncü ve bi
rinci kolorduların ortaları ge
risinde ve ihtiyatta bulunu
yordu. 

Yazan : M. Ersü 

• 

• • 
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30 A~slos 922 Baıkumandanlık meydan muharebe•ini 
gösteren kroki 

[Aakeri muharririmlz tarafından bir.zat yapılmıştır.] 

ş·malde düşmanı kavramak 
vazifesini alan ikinci ordumu
zun 16, 17, 61 nci fırkaları Ge
nişler • Cerlayık haltına var
mışlardı. 

Süvari kolordusu, kendisine 
verilen çevirme vazifesini hak
k'le başarmış, Murad dağı üze
rinden düşmanın geri hatlarıruı 
düşerek Murad vadisine hakim 
bir vaziyete geçmişti. 

Eskişehir cephesindeki ordu· 
muzun Eskişehir cephesindeki 
üçüncü kol ordusu da düşmanı 
yerinde mıhlamış, birinci fırka
sile Döker istikametinde iler
leyerek şimal düşman kuvveti
ni asıl ordusundan ayırmış ve 
Kütahya-Dumlupınar istikamet
lerini tıkamıştı. 

Atatürk 30 ağustos 922 saat 
9 da Akçaşehre vardılar. 
Kuşatma çemberi gittikçe da

ralmış, kat'i netice zamanı 
yaklaşmıştı. Büyük kumanda
nın: 

• Düşmanı gündüz gözile 

kuşatacaksınız. Düşmanın mu
annidane mukavemetini süngü 
ile kıracaksınız. Bugün, behe
mehal kat'! neticeye varacak. 
sınız, düşmanı yok edeceksiniz" 
emri, Türk ordusunu çalkalan
dırdı. Bu son emirle, süngüsü
ne sarılan türk erleri, cehen
nemi ateşe başlıyan türk top
çuları hedeflerini arayıp bul
mağa çalışıyor, fırkalarımıı, 
kuşatma çemberinin iki ucunu 
birleştirmeğe çabalıyordu. Ni
hayet, son mukavemetini gös
teren düşman kurtulamadı .• 
Türk ordusu da, Dumlupınar· 
da kurduğu zafer abidesinin 
temelini kanile yuğurdu .. 

Bütün heyecanımızla bugün
kü büyük bayramım11.ı kutlu
larken, Türp cümiıuriyetinin 
Ulu Başkanı Büyük Kumanda
nımız Atatürkle genç türk nes
linin. dinç ordusunu minnet ve 
şükranla selamlıyalım. 

M. Ersu 

"Açık Söz,,ün edebi romanı: 19 kiyordu, bu sözünde samimi 
idi. Ômrünün son dakikasına 

kadar bu ihanetin ıztırabını 

çekti. Ve son gün bana: "O 

bukadar hain bir adam değildi. 
• • • 

Sen Benim Babam 
D .., ·ı . 1 egı sın ... Biz korkaklık ettik. Biz da

ha dürüst olabilirdik, dedi. 

Fazıl odaya girdiği zaman 

Düşünceler: 

Konuşmak, bir hünerdir. 
Fakat dinlemek ince, çok 
ince bir san'attir ki bunda 
herkes muvaffak olamaz. 

l!I l!I 
Şirazlı Sadi der ki: insanın 
ne olduğunu anlamak ve 
onun hakkında bir hüküm 
vermek istiyorsantz, onu 
konuşturun uz. 

0 m 
Mantık, dilin ayar zembe· 
reğidir. Bilği ise mantığı 

bileyen, keskinleştiren bir 
çarktır. 

m l'.!1 
Boş lakırdının iki tarafa da 
zarar veren çeşitleri ara• 
sında en kötüsü iftiradır. 

8 GJ 
Sevilmek mi istiyorsunuz? 
Dil ve söz en kuvvetli va• 
sıtadır. Tam zamanında ve 
ayarlı konuştuğunuz takdir· 
de düşmanınız bile sever 
sizi. 
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BULMACA 
'' Açık Söz ,, Un 

Bulmacası 

Okuyucularımız, gazetemizin 
bu köşesinde her gün bir bul
maca bulacaklardır. Bulmacalar 
neşrinin ertesi günü nihayet saat 
2 ye kadar matbaamıza gön
derilmelidir. Bulmaca zarfları· 
nın üstüne okunaklı bir surette 
BULMACA kelimesi yazılma· 
lıdır. 

Bu bulmacaları doğru çözen 
okuyucularımıza derecelerine 
göre işe yarar hediyeler tak
dim edeceğiz. 

Bulmacada hediye kazanan• 
ların adlarını CJe hediyelP.rini 
yarınki sayımızda okuyunuz. 

m m 
BugUnkU bulmacamız 

Aşağıdaki heceleri yanya· 
na sıralayınız, ortaya kıy
metli bir atalar sözü çıksın. 

lan.ka.yu.ko.den. 
rU. rı. kurt. par. nu. 
ay. sU. 

Hediyelerimiz : 

1 inciye : Bir perge 1 takımı 
2 inci ye : Bir ipekli mendil 
3. 5 inciye: Roman 
6. 50 ye: lslanbulun güzel 

manzaraları. 

Dikkat: 

1 : Zarfların üstüne ve or
talama yerine bulmaca keli· 
mesini yazınız. 

2 : Zarfın içine kuponları 
koyunuz. 

3: Yazı, adres okunaklı olsun. 
4: Hediyeler için yarınki sa

yımızı bekleyiniz. 
5: Kazananların birer küçük 

resmini basacağız, hediyeleri
nizi almak için fotoğrafınızla 
beraber geliniz. 

6: Her hediyemizle birlikte 

bu yeni düşkünlüğü pek kuv· 

vetliye benziyordu. Bir gün 

bana en büyük bir samimi

yetle: 

- Bu çocuk beni ona büs

bütün başka bir bağla bağladı. 

Düşündükçe onun ve benim 

devamımız olan küçücük bir 

Yazan : Şuat Derviş yüzümüzdeki harabiyetin farkına insancığın yaşamakta olduğunu 

varmadı. O yalnız kendisi için 

yaşayan, kendisinden gayrile
rinin hayatı his.;i, ızlırabı ve 

sevinci olabileceğini bir an dü

şünmeyen korkunç bir adamdı. 

bu bana esrarengiz bir büyü 

gibi, sihir gibi geliyor. O ve 

ben olan bir üçüncünün ya

şaması... Bu tabiat ne hari. 

kulade bir kuvvet.. Bu tabiat 

Tarifi mümkün olmayan bir 

haleti ruhiye içerisinde idim. 

Kendimi Fazılın karşısında o 
kadar küçük hissediyordum ki, 

adeta onun potinlerinin to

zunu almak, onun sigarasını 

yakmak, onun paltosunu tut
mak gibi şeyleri yapsam bana 

hiç de gayritabit gelmiyecek

ti. lhaııet etti~im adam sanki 
birdenbire benim ihanetimle bü
yümüştü. 

dakika süren bir yalnızlıktı. 

Fazıl ke~di odasına kadar bir 

kitap getirmek için çıkıp git

mişti. Ondan istifade ederek 

kadının iki elini birden tuttum 
ve gözlerine bakarak : 

Kah muhabbetleri, kAh nefretleri, ne müthiş bir şey •• Ne müthiş, 

O müdhiş günden ancak bir 

buçuk ay sonra birinci defa 

olarak Fatma ile yalnız kaldık, 
Fakat o da ancak birkaç 

- Ona söyliyemedim. Beni 

anladın ve beni affettin değil 
mi? 

Diye sordum. Alnını ellerini 
tutan ellerimin üstüne dayadı: 

- Ona hiçbir şey söyleme

mize imkan yoktur dedi seni 

anlıyorum. Seni anlıyorum. 

Affediyorum. Fakat ben çok 
ıztırap çekiyorum. lztırap çe-

kah sokuluşları ve kah kaçışla- ne güzel bir şey. 

rile hepimizi nasıl bedbaht etti- Bu coşkunluk onun gebeli-

ğini nasıl hayatımızla oynadığı· 

nı görmüyor ve anlamıyordu. 

Yahut ta görüp anlamak ni

yetinde değildi. 

O gün yine bir bahane bu

larak yanlarından erken ay
rıldım. 

Fazılın Fatmaya karşı ola.n 

ğinin ilk aylarında çok daha 

kuvvetli idi. Fatmanın beli ka. 

lınlaşıp yürüyüşüne bir kaba
lık, gözlerinin içine bütün ze

kasını örten ve yalnız gebe 

kadınlarda körünen bir parça 

sersem ve akır bakışlar, du
daklarında çatlaklar ve göz-

BEN KiMiN 
METRESiYiM 
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Sürgüne gönderilen Riza Beyin arkasında siyah bir 
gölge belirdi. Bir ses : 

"Biraz geri çekil ... Hemen beni takip et 1 ,, dedi. 
ikinci kamyonda iki Rum 

yankesici de vardı. Ôlekiler bi· 
rinci kamyonda olduğu gibi 
müfrit milliyetçi türklerdi. 

Yankesici Rumlar nasılsa bi· 
!erek veya bilmiyerek bir ln
giliz zabitini soyarken ya· 
kalanmışlardı. 

Türk sürgünleri bu iki yan
kesici ile yan yana geldikle• 
rinden dolayı da büyük bir 
azap duyuyorlardı. 

Bu sırada yankesicilerden 
biri - meşhur parmaksız So
tiri - birdenbire acı bir f er
yat kopardı. 

- Ben Fransız tebaasıyım 

bre .• Beni nereye götürüyor
sunuz? Bırakın şuradan kon
solosa bir haber göndereyim ..• 

Sotirinin bastığı çığlık bir
denbire lngiliz nöbetçilerini 
şaşırtmıştı. Sotiriyi kamçıladık
ları halde bir türlü susluramı
yorlardı. 

Ve işte. tam bu sırada idi 
ki, Rıza beyin arkasında siyah 
bir gölge belirdi .. 

Konuşan Gölge! 
Rıza Beyin omuzuna hafifçe 

bir el dokundu: 
- Biraz geriye çekil •. 
- Sen kimsin? .. 
- Kim olduğumu sonra 

anlarsın! Şimdi konuşmanın 
sırası değil. Hemen beni 
takip et. _ 

Rıza Bey karanlıkta teşhis 

edemediği bu gölgenin peşin
den yürümiye başladı. 

Rıhtımın öbür ucuna kadar 
yavaş yavaş ilerlediler. 

Yankesici Sotirinin sesi ar
tık uzaktön aksediyordu. Ne
den ve nasıl oldu da onun se. 
sini boğamamışlardı? 

Seyrisefain binasının önüne 
kadar gelmişlerdi. 

Riza beyi peşinde sürükli
yen gölge şimdi biraz tabii, 
daha doğrusu lam kendi sesi le 
konuşuyordu : 

size bir kral vereceğiz. Onu 
iyi saklayınız. 20 tane olunca 
size bir ( Sinema ) duhuliyesi , 
v.e~ec:eğiz. Vaktinizi hoşça ge
çırırsınız. 

r- ı 
Açık söz bulmaca 

kuponu 

Sayı: 6 

!erinin altında lekeler peyda 

oldukça Fazılın bu muhabbet 

yerine korkuya benzeyen bir 

merhamet hissetmeğe başladı

ğına şahit oldum. 

Benim muhabbetimin eksil

mesine imkan yoktu. Çünkü 

ben onda bir hevesimin, bir 

sevgimin veya bir ihtirasımın 

kadınını değil bütün hayatı

mın kadınını görüyordum. Bü
tün hayatımın kadınını bütün 

hayatım için seviyordum. An

nen yedi aylığı gebe idi. Vü

cudü adamakık çirkinleşmişti. 

Beli arkaya çökmüş, ökçesiz 

ayakkablı ayaklarını tutuşun

da bile bir beceriksizlik ve 

hantallık vardı. işte o günle

rin birinde: 

- Fakat bu çocuk dünyaya 

getirmek ne fena bir şey, de

di, zavallı Fatoş, korkunç bir 

hale geldi. insan tiksinmeden 
elini tutamıyacak, 

- Biraz daha hızlıca yürür
seni1. fena olmaz .• 

- Peki.. yürüyelim. Fa
kat nereye gidiyoruz. 

- Beni tanıyamadınız mı 
hala.? 

Bu ses Rıza Beye yabancı 
gelmiyordu amm~ zavallının 

şuur ve muhakemesi altüst 
olmuştu bir kere. 

- Tanıyamadım .. 
Diyebildi. Fazla bir şey söy

lemedi .. söyliyemedi. 
Rıza Beyin asabı çok bozul

muştu. 

Birkaç adım daha yürüdü
ler. 

Elektrik lambası altında dur
dular. 

Riza bey hayretle yanındaki 
adam ı n yüzüne baktı: 

- Mıgır .. Sen misin? 
Tercüman Mıgır ciddi bir 

tavırla caddeye doğru yürüdü: 
- Beni takip ediniz. Sizi 

şu sokağın başına kadar çı

karacağım. 

Rıza bey Mıgırdan böyle bir 
fedakarlık ummadığ"ı için da
kikalar geçtikçe hayretten hay
rete düşüyordu. 

Sokağın Tophaneye çıkan 

köşesinde durdular. Mıgır gü
lümsedi: 

- Benim vazifem sizi bura
ya kadar çıkarmaktır, beyimi 
dedi .• 

Rıza beye dostça bir se!am 
vererek, karanlıkla duran oto
mobili gösterdi : 

-Hemen atlayınıı şu otoya .. 

Riza bey te . ek kür etmeğt 
davranırken, tercüman Mıgıt 
birden ters yüzüne döndo
karanlıklara karışarak kayboJ. 
du. 

Riza Bey merakından çatlı• 
yordu .. Mı gır onu hem de bukad1 

kolaylıkla ve rıhtımın dört çev· 
resi lngilizlerle çevrilmiş oldll' 
ğu halde nasıl kaçırabilmişti? 
Düşünmeğe vakit bulamadı .. 

önünde durduğu otomobiideP 
ince bir ses duydu : 

-- Riza bey, haydi koşu· 

nuz .. sizi bekliyorum deınill' 
denberi burada 1 

Rıza Bey hayretinden •1 

kaldı küçük dilini yutac1kl• 
Vücudünde bir ürperme duf' 
du .. Kendini ot1Jnıobile attı: 

- Nesrin Hanım .. Bu iyiligi 
yapan siz misiniz bana ? 

Rıza Bey geniş bir nele' 
alarak bir müddet kendiP' 
dinledi. Yaşıyor muydu? Rii' 
ya mı görüyordu?. 

Kendi bilmiyordu bu iyiliği~ 

bu yardımın.. bu fedakarlığ•1 

niçin ve neden yapıldığını. 
En heyecınlı Amcrik•' 

!ilimleri.. en meraklı Şerlo~ 
Holmes romanları bile insaıtl 
bu derece heyecana düşiir' 

mez, bu kadar kendindel 
geçirmezdi. 

Beşiktaşa doğru gidiyor· 
!ardı. 

Riza bey itidalini toplamaf1 

çalışarak : 
{ Bitmtdi/ 

SAN~TA 
KiTAP~ RES'iM. TiVATROıMUS'il<I 

Bir tahlilcik 
San'al, gören adamın, duyan adamın, ka/asile ve gön/ile his~ 

seden adamın işidir. Heyecansız san 'at olmaz cıe san •at te he
yecansız hiç olmaz. 

Bozan san' uti gür bir pınara benzetirler. Şarkta çok zamof1 
gül kokusuna, bülbül sesine benutilmiştir. Onu boynu bükü~ 
bir güzelin iztırabile aşina çıkaranlar da olmu~tur. 

Fakat bugün ~an :aı, hem. ~endisinin,, hem de cemiyetin 
malıdır ve cen1ıyetın ht.rşeyıdır. Ve san at. zaruretlerin. se4 

/aletlerin elinde daha cömert olmuştur. lktısadi dertler arO' 
sında kıvranan cemiyetlerde san'at, criş;/mez şahikalar us· 
tünde şaheserler yaratmıştır. 

Ancak unutmıyalım ki: san 'at, dert dökmek, yalvarmak• 
acındırmak için dil dö~en bir acuze değildir. Maalesef bun~A 
böyle olduğunu sananlar da var. 

Bu söz bana yeniden cesa· 

ret vermişti. Ne olursa olsun, 

dedim. Ona her şeyi söyleye

yim. Ona senin elini tiksinme

den tutamıyacağın bu kadını 

ben yalnız bu halinde değil, bun

dan daha fena ve daha biçim

siz daha çirkin de olsa seviyo

rum. 

Halbuki o bu söze devam 

etmeme sıra vermedi, çünkü 

böyle devam etti : 

- Fakat yedi aydır bekle

diğim yavrumun bütün bunlara 
sebep olduğunu düşününce ba

na bukadar büyük bir saa

det hediye etmek için bukadar 

büyük bir fedakarlığa katlanan 

Fatoşumun dizlerine kapanmak 

ve eleklerini öpmek istiyorum, 

Ve yine o gün taliin mahir bir 

manevrasile itirafımı bir kere 

daha ağzıma tıktı. 

Bundan sonra bir daha fır

sat düşüp te ona hakikati söy-

S. G. 

)emeğe, seni onun maddi •1 

manevi tesahubundan kurısr 
ınıya muvaffak olamadım. 

Seni ilk gördüğ"üm gün, nK 
birşey düşünmeden, acaba bir 

şey anlarlar mı diye aklıfll1 

bile getirmeden adeta hasret~ 
kucakladım. Dokuz ay o saıı' 
sahip çıkmıştı. Dokuz ay tıe~ 
sana hasret çekmiştim. MiP' 
mini birşeydin Selma, kıp~ır 
mızı yüzlü, örümcek • ayakla1 

gibi incecik parmaklı gli 
!erini kırpıştıran ağzını b~ 
züp açan bir et parç ıs•' 
Seni kollarımın arasına aid1

' 

ğım zaman bütün kainat Iı" 
nimdir zannettim. içime dol•' 

his gurura karışık bir saadel
11 

Bir baba için yavrusunu biriP. 

defa kucaklamak ne tatlı ~ 
his... Çocuk bir mucize gı 

1 
bir şey... Ona insan haY'' 
gözlerle bakıyor 1 • Bu on~"' 
bu benim yavrum öyle ıni 7 ı 
diyor. 

f Bitmetfi). 

1 
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Rusyadaki Suikasd 

Radek kellesini 
kurtarabilecek mi? Yemek 

30 Ağuatoa Pazar 

• 
lhtiıaı 
neden 

mahkemesi suçluları 
idama mahkum etti? 

Şiş kebabı - Zeytinyağlı pal· 
lıcan dolması - Sütlü 

muhallebi 

Miktarı kafi taze kıvırcık 
etinin kabalarından alınız. Kuş· 
başı kesiniz. 

[Son posla ile gelen Mosko
tıa gaztlelerinden tnlebname
nin en mühim noktalcrını ala
rak dün neşrelmişlik. Bııgün ı 
Je karuınomenin en mühim 

Mahkemenin verdill'i kararın 
hulasası şudur: 

"1932 sonbaharında yapılan 

Sovyet . .... 
sıgası 

gazele/erinden 
karikatürler 

Biraz soıı-an ~ 
ç~n:iniz: Eti~- rd0 
rın uzerıne bı- ~ ) 
raz tuz ve bu 
soıı-anı serpiştiriniz. Birkaç 
saat bırakınız. 

tahkikattan, Sovyet Rusyada ı 

Temiz şişlere bir kuşbaşı, 
dörtte bir domates geçiriniz. 
Hafif ateşte (yanmamasına 

dikkat şart ) pi şiriniz ve der
hal sofraya getiriniz. 

T toı kinin Smirnof'a verdiği 

talimat üzerine gayrimeşru 

mukabil ihtilalcilerden Troç
kistlerle Zinoviyevistlerin bir 
"müttehit merkez. vücude ge
tirdikleri anlaşılmıştı. 

Bu merkezde Zinovyefci!er 
namına Zinovyef, Karnene(, 
Evdokimov, Bakayev, Troçki· 
ciler namına Smirnof, Terva
ganyan, Mreskovki aza bulu. 
nuyorlardı. 

Bu mukabil ihtilalciler, Sov
yet zimamdarlarına ve Sovyet 
hüi<.ümet adamlarına karşı ayrı 
ayrı tethiş tatbikatına geçil
mek esası üzerine birleşmiş· 
lerdi. Troçki ve Zinovyefciler, 
Smirnof, Golzman, Drayçer 

. , 

e Lazım olanlar : Ailenin 
kalabalığına göre büyükp ke
mer patlıcanlarını alınız. iç 
oyan aletle oy;ınuz. Diğer ta
raftan miktarı kafi pirinç gü
zelce yıkandıktan sonra iyi 
zeytınyağda bir tencere içine 
konarak nar gibi bir renk alın· 
cıya kadar kızartılmalı. Kıza. 
rırken biraz tuz, biber, ka
bukları ç kmış, ezilmiş doma
tes koymayı da unutmayınız. 

vasıtasile daima Troçkiden ta• ..-

Bu içi hnzırlanmış patlıcan

lara doldurunuz. Patlıcanın 
kesilmiş olan saplarını kısal

tarak, tıpa gibö patlıcanlara 
yerleştiriniz. Bunları itina ilı: 

tencereye birkaç sıra sırala
yınız. Kafi derecede su koya. 
rak ağ ı r bir ateşe bırakınız. 
Bir pilavın pişmesi için geçeu 
zaman kadar ateşte kalsın. 

Yaıı-sızlığmı hissederseniz, pi
rinçler suyunu çekmeden biraz 
d aha zeytinyağ akıtabilirsiniz. 

Nefis olur. 

, 
limat alarak, 1932denberi Sovyet Jllı:t.l'2:!::S::A~----------------~.;.....< 
devlet adamlarına karşı tedhiş 
teşkilatını idare ettiler. 

Mahkeme, müttehit merke· 
zin Zinoviyef ve Troçkiden al
dığı talimat dairesinde, 1934 
senesının birinci kAnununun 
birinci günü Kirof Yoldaşın 

katlini tertip ve ihzar ettill'i 
kanaatine varmıştır. 

Mahkeme, 1934 senesinde 
maznunlardan Bakayef, Rayn· 
gold ve Drayçer'in Müttehit 
merkezden aldıkları talimat 
mucibince, Shlin Yoldaşa karşı 
ik i defa suikast teşebbüsünde 
bulunduklarını csbit tmiştir. 

Müttehit merkez, tertip ettiği 
tethiş hareketlerini tekemmül 
ettirmek için 1933 de Mosko
vada da bir tethiş merkezi vÜ· 
cude getirmiştir. Bu merkezde 
Rayngold, Pıkel ve Drayçer 
bulunuyorlardı ve bunlar da 
doğrudan doğruya Bakayev'in 
emrinde bu!unuyorlardı. Müt· 
tehi! merkez Stalin ile Kirofun 
öldürülmeleri için Bakayev'i 
ameli bir plan hazırlamağa 

meulur etti. 
Maznunlardan Drayçer de 

Voroşilofu öldürmeğe memur 
edilınişti. 

Troçki 1932 den 1936 ya 
kadar Sovyet Rusyaya müte
madiy~n tethişçi göndermişt i r, 

1932 senesinin ikinci teşri

ninde Troçki Berman Yurin 
ile Friç David'i sureti mahsu
sada Sovyet Rusyaya gönder
di ve bunlara Stalini öldürmek 
için şahsan talimat verdi. Yine 
1932 senesinde Troçki Natan 
Yuri Gestaponun memurların
dan olan Franç Vays ile bir
likte Berlinden Moskovaya 
gönderdi. Franç Vays Mosko
vada ecnebi mütehassısı sıfa

tile oturuyordu. 

Nalan Yuri ise Slalin, Vo· 
roşilof, Kaganoviç. Ord joni
kidze'ye karşı suikastlar ha· 
zırhyordu. Moiz Yuri bu sui
kastların tacil edilmesi için 
1933 de Troçkiden talimat ala
rak Berlinden Moskovaya gel. 
mişti, 

Nalan Yuri 1934 de Çelya. 
bstroyda bulunduğu zaman Ka· 
ganoviç ile Ordjonikidze'yi öl· 
dürmek yollarını aramıştı. Yi. 
ne ayni Natan Yuri 1936 se· 
nesi Mayısının birinde Yadov 
yoldaşa karşı bir suikast ha
z rlamıştı. 

Troçki 1935 yazında oğlu 
Sedof'un delalelile Olberg'i 
Sovyet Rusyaya gönderdi. Bu 
zat Honduras cuhmhuriyeti 
Vatandaşının pasaporlunu laşı
Yordu. Olberg bu pasporlu 
Alman teşki ' atı hafiyesinin 
( Gestapo ) yardımı ile elde 
etmişti. Olberg Troçkici mu-

Jurnal dö Mosku'dan: 
Faşizm sulhu tnmbalıgor I 

kabil ihtilalcilerle Gorki'de 
temasa geçerek, suikastler 
hazırladı. 

Adli tahkikat, müttehit mer
kezin ayni ıaınanda, Okrayna

daki tethişçi grup vasıtasile 

Kossyer ve Postişef Yoldaş· 
lara suikastlar tertip ettijrıni 

teshil etmiştir. Bu son grup 
Troçkicı Mukyen tarafından 

i<lare ediliyordu. Bu maznu· 
nun dava dosyası ayrılmıştır. 

Bu suretle Zinovyef, Karne
ne!, Evdokimov, Bakayef, Mas

kovky, Tervaganyan ile Smir. 

nol'un suçları sabit olmuştur. 
Drayçer, Rayngold, Pıkel, 

Golzman, Fr iç David, Olberg, 
l:lcrman Yuri ise Troçki • Zi
novyef gizli tethiş teşkila

tına meıısııp olmaktan, ve 

komünist partisi şefleri Sla· 

lin, Voroşi 'of, Yanov, Kagono
viç, Ordjonikidze, Koss ıyor 

ve Postiçev'e karşı suikast 

hazırlıklarına iştirak etmiş ol
maktan suçludurlar. 

Yüksek mahkeme, bu baka. 
yıka istinaden, maznunların 

kurşuna dizilmelerine ve şahıs· 
!arına ait emval ve emlakin 
müsaderesine karar vermiştir. 

Halen memaliki ecnebiyede 
bulunan Troçki ile oll'lu s~

dov'un da maznunların ifa

desine nazaren, suikastların 
ihzarı ile doğrudan doğruya 

alakaları tebeyyün ettiği i

çin, yüksek mahkemece muha· 
keme edilmek üzere derhal tev· 
kiflerine karar vermiştir. 
Fransız Komünist Partisinin 

beyannamesi 

Fransız komünist partisi şu 
beyannameyi neşretmiştir : 

"Fransız milleti, Troçki. Zi· 
noviyef grupları ittifakından 

bazılarının Rus işçi ve amele
sinin gözbebekleri olan şef

lerine, bilh ı ssa Stalin yoldaşa 
karşı suikastte bulunmak gibi 
caniyane teşebbüslere girişmiş 
olduklarını nefretle öğrenmiş· 
tir. 

Bolşevik partisinin ve mer
kez komitesinin etrafında top
lanan Müttehit Sovyet millet
lerinin basireti, bu caniyane 
teşebbüsleri akim bırakmış ve 
maznunlar hicablarının yükii 
altında ezilerek, haklarında 

idam cezasının tatbikını isle· 
mişlerdir. Bu muhakemeyi ve
sile ederek, Sovyet birlill'i 
demokrasisıne karşı eski ifti
ralarını tekrarlamak istiyenle 
re karşı bir cevaptır •• 

Bir kadın ölü 
bulundu 

Balıkesir, ( Açık Söz) 
Konakpınar kamunumın Kiraz. 
pınar köyünden olduğu anlaşı
lan ihtiyar ve fakir bir kadın 
dağda köylüler tarafından ölü 
olarak görülmüştür. 
Yapılan tahkikat sonunda 

85 yaşında Narin adında olan 
bu kadınon dağa odun lopla-

1 mak için gittiği ve orada öle
rek kaldıll'ı anlaşılmaktadır. 

Ôlü otopsi yapılmak üzere 
Memleket hastanesine getiril
miştir. 

-·- ·----
Para için 

Tire'de hiç yoktan 
cinayet çıktı 

Tire (Hususi) - Ti renin Ha
vuzlu kahve gazinosunda bir 
kaç arkadaş rakının verdiği 

şuursuzlukla garsonun getir
diği hesap listesini çok bula
rak kavga çıkarmışlardır. Dere 
mahallesinden demirci Alinin 
kayınbiraderi Mehmet ikiyüzlü 
kama ile Mustafayı kalçasının 

üst tarafından, birkaç yerin
den ağır surette yaralamıştır. 
Zabıta yetişip Mehmedi yaka
lamış, mecruh Mustafa hasta
haneye kaldırılmış, tedavi al
tına alınmııtır. 

[ Not - Suyunu çekmiş ye
meklere pişerken so!l'uk su 
konursa, yemek sertleşir. Onun 
için her yemekte itiyat edini
niz. Yemek kaynarken lence· 
renin kapa!l'ını tersine çeviri· 
niz ve su doldurunuz. Bu su
retle elde yedek sıcak suyu
nuz her zaman bulunmuş olur.] 

e Lazim olanlar: Katıksız 

süt, toz şeker, halis pirinçunu. 
Ağır ateş üstüne koydu;ıu

nuz tencerede halis südü ve 
bir okadar da suyu ve şekeri 
karıştırıp kaynatınız. Pirinç· 
ununu tencereye ip'ik gibi ağır 
aıı-ır akıtırken, di!l'er elinizde 
brlunan tahta kaşıkla müle· 
madiyen karıştırınıı. Bu mah· 
lül karıştıra karıştıra göz göz 
kabarmıya başlar. Mahallebi 
oldu demektir, indiriniz. 

Bunun içerisine vanilya gibi 
bazı kokulu maddeler • pek 
az miktarda • konabilir. Leziz 
olur. 

El El 

ÇOCUK BAKI!!!! 

Sıcaklar ve çocuk 
Sıcaklar çocuklar için, ba. 

husus kundaktaki çocuklar 
için bütün huzurlarını selbe. 
den, feryat ettiren müz'iç bir 
amildir. Sıcak havalarda ÇO• 

cuklar mütemadiyen aıı-ıarlar. 
Sebebi, kendi kendilerini ida
re edemedikleri için kundak 
veya elbiseler içinde terlerler 
ve ciltlerinin koltuk altları 
gibi aksamı pişer ve kabarır. 

----o---- Sıhhatte olan çocuğu sebep. 
Muallimirıe maa, ver· siz ağlatan ve ebeveynini en. 

1 k dişeye sevkeden budur. Bu 
meyen b r me tep mevsimde çocukla hergün ılık 
Beyo!l'lu Sakızaıı-acı Ermeni bir banyo içinde yıkanmalı ve 

katolik mektebi idaresinin üç iyice kurulandıktan sonra, kol-
aydır Türkçe muallimine maaş ıuk altı gibi cildin binnisbe 
vermedill'ini teessüfle ,haber hassas olan kısımlarına pon-
aldık. ponla talk pudrası sürülmelidir. 

Bütün kazancı mektep ida- lil ı;ı 

resinden, ci!l'eri bahasına ala- Taksim Bahçesinde 

cağı üç beş kuruşa münlıasır HALK O P E R ET 1 
olan bir muallime yapılan bu Bu akşam 21.45 te 
haksızlık bilmeyiz ne dereceye (Bebek) sergisi müsameresi 
kadar doıı-rudur. ş 1 R 1 N T E Y z E 

Maarif idaresinin nazarı dik- Kukla vesaire 
katini celbederiz. 

ı ı----~~-ı""':'--7.'--, ı Yarın akşam Kadıköy Süreyyada 
Cemaziyelahır Ruzu Hızır S EV D A O T E L 1 
12 (1355) 117 
30 Ağuatoı Pazar 1936 

-il • 'i 
Vakitler • • M ~ 

~ 
ı Sa Da ısa Da 

lmıak 8 51 3 3 
GUneı 10 38 5 2 
Öile 5 28 12 1 

ikindi 9 il 15 57 
Aktam 1~ 00 18 46 

Yataı 1 36 20 24 

RADYO 
30 All'ustos PAZAR 

ISTANBUL 

12.30: Muhtelif pllk neşriyatı 
ve Halk muılkiıi, 18: Takılm Bah .. 
çeıinden nakil, 19.45: Haberler, 
20: Muhtelif ıololar (pllk), 20.30: 
Stüdyo orkeatraları, 21.30 : Son 
haberler. 

Saat :l2 den aonra Ana dolu a· 
janaının gazetelere mahıuı hava· 
dlı ıervl..al •erilecektir. 

No ı 131 

- Aksini isbat edecek bir 
hadise de yok. 

Hakim biraz sertlendi: 
- Size söylediği sözleri 

var ya?! 
Ayşe dalgındı. Boynunu bü· 

kerek ve Cevada siper olarak: 
- Belki !il.kırdı olsun .. di

ye söylemiştir. 
Dedi. Hakim daha bir baş

ka şey sordu: 
- Cevat, Şükrüyeye ahbap 

olmak, bu ahbaplıll'ını ilerlet
mek istiyor muydu? .. 

- Farkında değilim. 
- Onun giizelliği, çirkinliği, 

serveti hakkında ne düşünü
yordu? .. 

- Bu mevzu !üzerinde dur
du!l'unu pek hatırlamıyorum! 

- Cevat evin içini biliyor 
mu?. 

- Her halde bilir. 
- Nereden bilir ? .. 
- Bir iki defa eve çaya ve 

ziyarete geldi!l'ini söylemiştim. 
- au gelişler evin içini, ter

tibatını bilmek için kafi midir? 
- Tabii her kıyı, köşeyi 

bilmek için de!l'il. Fakat, umumi 
tarzda bu kadar görgü ile ev 
hakkında malümat edinilebilir 
idi. 

- Geceleyin eve gelip gi· 
derken görülmekten, tutulmak· 
tan korkmuyor muydu? 

- Kend'si şahsan cesurdur. 
Hem bir iki kere bu meseleyi 
kendisi ile konuştum. Nihayet 
tutulursam söylenecek söz mü 
yok? Sen genç bir kızsın. BPn 

5 

YAZAN: Etern izzet BEN1CI! 

Hep karşı karşıya bunları konuşnr düşünürdük 

de genç bir erkek. Sevişiyo

ruz, evleneceğiz derim. Buna 
da itiraz edemezler ya?. Di
yordu. 

Hakim, bundan sonra Güzi
nin ittihamlarından Ferdiye ait 
olan kısmına geçti: 

- Güzin sizin için Ferdinin 
metresidir .• dedi. Buna ne ce
vap veriyorsunuz. 

Ayşeııin rengi yeniden sara
rıyordu. Gözlerinin üzerindeki 
kapaklar hiç açılmamacasına 

inmiş gibi duruyordu. Hazin 
ve titrek sıelen bir sesle: 

- Yalan oldu!l'unu önceden 
söylemiştim. 

1 

Dedi. Daha sonra : 
- Rica enerim si7.den, bu 

ad!, adinin adisi iftiralara kıy· 
met verip beni bunlar için üz-
meyin .. 

Diye hakime yalvardı. Bu 
sırada Güzinin bir parsın can 
hevlile böğôrüşünü andıran 
sesi işitildi : 

- Hakimler bu alçak kız, 
hala sizi masum ve nezih bir 
rol takınarak aldatmak istiyor. 
O dessas hakkında söylemek 
sırası artık benimdir. Kendi
sine cevaplarımı verece!l'im, 
ittihamlarımı tasrih edece!l'im. 

Devam edec~k 

"Lavrens,, in son düşmanlığı 

ölümünden sonra 
neşredilen hatıralar 

Lavrens Türk ordusunu arkadan vurmak 
için akınlar fertibedigor ve demir go 

/unu en can alıcı yerinden dinamifligordu 
ı 

[ Parİ•le haftada bir çıkan 
. ·L " Grenguar gazetesı avrens ın 

bin bir macerası .. serlô.vhasile 
meşhur casusa aid bir yazı 
çıktı, Bu yazının ilk kısmını 
dün neşrelmiştik. Mütebaklsini 
neşre devam ediyoruz:] 

Fakat bu Türk taburu orada 
demiryolunu muhafaza ettikçe, 
Akabe üzerine yürümek imkA ıı 
yoktu. Halbuki Akabeyi de 
ne pahasına olursa olsun al· 
mak lazımdı. 

Bedeviler, dıişmanın mola 
verdill'i yere civar tepeleri da
ha şafak sökmeden İşgal el· 
tiler. 

Muhasara tamamlanınca, te
pelerden aşa!l'ıdaki Türklere 
iyi tanzim edilmiş bir ateş 

açtılar. Bedeviler, düşmana 
çok kalabalık olduklarını zan• 
ne ttirmek için, mütemadiyen 
yer değiştirmek emrini almış· 
lardı. 

Kayadan kayaya, tepelere 
çıkıyorlar, aşa!l'ılara iniyorlar 
ve tabii bu inişlerinde ve çı· 

kışlarında saklana saklana ateş 
ediyorlardı. Dik yarlar tenef· 
!üslerini kesiyor, kireçli sivri 
taşlar ayaklarını kesiyor, gü
neşten ve ateşten büsbütün 
kızan silahların namluları avuç
larını yakıyordu. 

Bazan kayaya yapışan deri 
ayrılıyor ve bedevi bu yakıcı 
ıztırap ile büsbütün susayordu 
Hepsinin bir emeli vardı: kana 
kana su içmek 1 Fakat Kana 
kana su içmek için de mem· 
baa, yani aşa!l'ıya inmek la
zımdı. O zaman da Lav
rensin tertip ettiği bu hücu
mun muvaffakiyeti sıfıra ini
verirdi. 

Bedevileri müteselli eden bir 
nokta vardı. 

Çok geçmeden ellerine geçi
recekleri Türklerin kendilerin
den daha beter vaziyette ol· 
duklarını biliyorlardL 

Çölün kızgın havasına alış
mamış olan bu Kafkas dağlı· 
lan ve Anadolu yaylalarından 
gelen yumuşak, beyaz derili 
insanlar, zayıf, kuru ve tunçlaş· 
mış Bedevilerle bu diyarda boy 
ölçüşemezlerdi. Bir küçük cebel 
topu ile ara sıra atılan mer-

miler kayalıklara çarp:ırak 

Casus Llvrenı Elccslre çöllerin .e, 
aadece lnıUtere vatanıt lnılliz 
milleti ve onların en kuvvetli 
mUdaflt olan fngiltz donanmaaı• 
nın aatvetinl korumak lçln dl .. 
dinmişti!.. 

patlıyor, düşmana 

tesiri dokunmuyordu. 
okadar 

Araplardan arbk hemen he· 
men hiç farkı kalmıyan, onlar 
gibi giyinip kuşanan, onlar 
gibi yiyip içen, onların yaşa

dığı hayatın ta kendisini ya· 
şayan Lavrens öğleye do!l'ru 
yorgunluktan ve sıcaktan bit
kin ve mecalsiz bir hale düş

müştü ve birdenbire bayıldı. 

ilk önce bunu güneş çarpması 
zannetmişti. Halbuki sadece 
bitmişti, yorulmuştu. 
Yarı ölü bir halde, kaya

lardan kendisini yavaş yavaş 
aşağıya bırakarak, çamurlu bir 
su akıntısına rastladı ve har
maniyesinin bir ucunu süzgeç 
ııibi kullanarak bu suyu kana 
kana içti. Yanından hiç ayrıl. 

mı yan ihtiyar Arap reisi Av
da, muharebenin artık pek uıun 
sürdüğüne hükmederek,bu işi 

bir çırpıda halletmeğe karar 
verdi. 

Bütün adamlarını topladı, 
develerine bindirdi, Lavrensi 
de kendi yanına alarak, bütün 
bedevileri tam beybetlerile 
Türklerin üzerine saldırdı. 

Türk taburu kayaların altına 
sııı-ınmış hem ateş ediyor, hem 
ilerliyor, hem geriliyordu. 

Dişi devenin üzerinden siJA. 

hını bırakıp tabanca kullanan 
Lavrens, hayvanın bir kayaya 
çarpması üzerine birdenbire 
semerden ileriye fırladı. Yarı 
baygın bir halde yere yıkılmıştı. 
Neredeyse ya Türklerin gelıp 
kendisini bojtazlamasını, yahut 
ta arkadan gelen develerin, 
vücudünün üzerindeq çiğneye

rek geçmesini bekliyordu. 
Bedeviler kazandılar. Bu 

baskın karşısında büsbütün şa· 
şıran türkler teslim oldular. 
Araplar, birgün evvel öldürü· 
len karılarının intikamını al
mak için, türklerin çoğunu kı
lıçtan geçirmişlerdi. 

Dişi devesinin himayesi sa
yesinde mucize kabilinden çiğ
nenip yaralanmaktan kurtulan 
Lavrens hemen yetişti, katli
amın önüne geçti. Tabur ku. 
mandam da dahil olmak üzere 
düşman !ardan yüz altmış T Ür• 
kü ölümden kurtardı. Tabur 
kumandanı yakayı kurtardık
tan sonra: 

- Bir lokma ekmek yok 
mu ? açlıktan ölüyorum, dedi. 

Lavrens bedevilerden birinin 
he) besinden kuru bir ekmek 
parçası getirtti. Kumandan ya
rı ciddi, yarı şaka sordu: 

- Siz bir tabur kumanda. 
nına böyle mi ikram edersiniz? 

Lavrens cevap verdi: 

- Galiba bu sizin hem öğle, 
hem akşam ve kim bilir daha 
kaç günün yeme!l'i olacaktır. 
Ben de lngiliz erkanı harbiye
sinde zabitim. Türklerden çok 
daha iyi iaşe edilirim. Ôyle 
iken bu ekmeği memnuni
yetle yiyorum. Gerçi aramız
da bir fark var. Çünkü şu 
zaferimiz bu kuru ekmeğe mü
kemmel bir katık oldu. 

Tabur kumandanı, yiyecek 
daha başka bir şey bulamayın
ca, naçar kuru ekmeıı-e kat. 
landı. Hiç sesini çıkarmadan 
elindeki ekmeği parça parça 
ağzının usaresile yumuşatma

ğa çalışarak yeyip bitirdi. 
Az sonra Lavrense şikAyete 

geldi. Bedevilerden biri türk. 
çe kendisine küfretmiş. Lav
rens özür diledi. 

(Devamı var) 
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Atatürk köprüsünün temeli dün atıldı 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya çok 
mühim bir nutuk söyledi 

1
1 stanbul komutanlığı j 

Satınalma Komisyonu İlanları 

lstanbul Komutanlığına bağlı 

müessesat için alınacak olan 

400 ton kok kömürüne talibi· 

nin vermiş olduğu fiat makam· 

ca pahalı görüldüğünden tek· 

rar kapalı zarfla ihalesi 14-9-936 \ 

pazartesi günü saat 16 da ya· 

pılacaktır. Muhammen tutarı 

7200 liradır. Şartnamesi Ko· 

misyonumuzda görülebilir. is

teklilerin 540 liralık teminat 

makbuz veya mektuplarile 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerindeki vesaikle beraber 

teklif mektupları ihaleden en 

az bir saat evveline kadar Fın· 

dıklıda Komutanlık satınalma 

Komisyonuna vermeleri. "810,. 

Üçüncü Kurultayda altıncı gün 
Dün ecnebi profesörler tezleri
ni ve mütalealarını söylediler 

Parti genel sekreteri dedi ki: '' İstanbulluların 
bütün arzuları birer birer tahakkuk edecektir.,, 

Atatürk köprüsünün temel 
atma merasimi dün saat 15 de 
Unkapanında yapıldı. Şiddetli 
yağmur yüzünden davetliler 
Köprüdeki barakalara alındı· 
!ar. Davetliler aras:nda Dahi· 
!iye Vekili Şükrü Kaya, lnhi· 
sarlar Vekili Ali Rana, şehri· 
mizde bulunan saylavlardan 
bazıları, bütün Belediye erkAnı 
bulunuyorlardı. 
Yağmur biraz hafifledikten 

sonra Valinin söyleviyle me• 
rasime başlandı. Muhiddin Üs
tündağ bu söyle\'inde dedi ki : 

"- Bugün temelini atmak 
için bir başmda toplandığımız 
eski Unkapanı, yeni ve güzel 
adıyle Gazi köprüsünün yapıl· 
ması lstanbul hayatında birkaç 
bakımdan ölçüsü şimdiden ve· 
rilmiyecek kadar büyük önem 
taşımaktadır. 

Karaköy köprüsü de büyük 
bir eserdir. Fakat bunu Bele· 
diye değil, hükümet yapmış, 

büyük bir b orç:a karşıladığı 

parasile birlikle Belediyeye 
de\'relmiştir. Belediye yıllar· 
danbcri bu borcu ödemekte 
olduğu gibi daha otuz sene 
faizle birlikte ödemeğe malı· 
kumdur. Borç bitmeden köp. 
rünün bitmemesini lemin için 
Belediyenin bugüne kadar ay· 
rıca daha bir milyonu müte· 
caviz tamir parası sarledildi· 
ğioi hatırlatmak IAzımdır. 

Şimdi yapmakta olduğumuz 
bu köprünün ise bütün parası 
hazırdır. Bu köprü lstanbulun 
simasını şüphesiz, esasından 

değiştirecektir. 

Dahiliye vekili söz 
aldı 

Vali Üstündağın bu söyle
\·inden sonra dahiliye \'ekili 
ve parti genel sekreleri Şük· 
rü Kaya da mühim bir nutuk 
verdi ve dedi ki : 

" - Vali ve belediye reısı

nin şimdi bize büyük salahi· 
yellerle ehemmiyet ve kıyme· 
tini anlattığı bu köprünün le· 
mel atma merasiminde bulun· 
duğuma çok seviniyorum. Köp
rü hakkındaki kanunun tanzimi 
ve Büyük Millet Meclisinde 
müdafaası şereli de bana düş
müştü. Şimdi onu da hatırla· 

dım. Böyle iyi bir şeye vasıla 
olduğuma sevindim. 

Köprüden Vali ve Belediye 
reisinin dediği gibi emin ve 
ferah geçerken herkes gibi 
ben de sevineceğim. Bu köp· 
rünün şekli.'inşa tarzı, mevkii, 
liati ve hatta ihale•i hakkında 
çok uzun münakaşalar, müza· 
kereler oldu. Güzel lstanbulun 
güzelleşmesi için her vatandaş 
aklının, his•inin ve vatansever. 
liğinin emrettiği kanatleri söy. 
ledi ve müdafaa etti. Bunların 
hepsi layık oldukları ehemmi· 
yelle tetkik edildi, nihayet bu 
şekilde, bu tarzda karar kı· 

lındı. Kanaatimiz isabetin bun• 
da olmasında ve taşıdığı bü· 
yük ada layık olacak evsafı 

haiz bulunmasındadır. 
lstanbul başlıbaşına ehemmi· 

yetili bir ülkedir 
Bu köprü lstanbulun iki 

güzel yakasını biribirine bir
leştirecektir. Şehrin muhtelif 
parçaları arasında muvasale, 
münasebat ve nakliyatı temin 
edecek sabit vasıtalar elbet 
bundan ibaret kalacak değil· 
dir. Daha başka köprüler, 
hatta bugün hayal gibi görü. 
nen tünel ve yeraltı şimendi· 
feri tasavvur ve tatbik edile· 
cek, o zaman şehrin güzelleş• 
mesi idealini gönüllerinde 
uzak bir hayal gibi gören 
lstanbul aşıkları emellerinin 
tahakkukunu birer birer 
görmekle mesut olacaklardır. 
lstanbul dünyalar durdukça 
güzelleşmeye, ilerlemeğe, me
deniyete, sıhhate, zevk ve neş
eye ait bütün sosyal eserlere 
malik olmağa namzet, hatta 
mecbur bir beldedir. Hatta 
burası bir Şehir, bir belde de
tll, büyük Başvekilin, ismet 
lnönü'nün, lstanbulun imarına 

Atatark köprüsünün temelinin atıldılı ger 

• • * 
Komutanlık birlikleri için alı· 

nacak olan 2135 ton lavema· 

rin kömürüne talibinin 

olduğu fiat makamca 

vermiş 

pahalı 

görüldüğünden tekrar pazar

lıkla ihalesi 8 Eylül 936 Salı 

ai.t güzel bir vesile ile dediği !:devirde kavuşmuş ve ileri hamle günü saat 15 de yapılacaktır. 
gibi, başlı başına ehemmiyetli adımlarını bu de\•irde atmıştır 1 Muhammen tutarı 27328 lira• 

bir ülkedir.Bu ülkeye sahip olan. Bu devir, gelecek nesillere dır. Şartnamesi Komisyonu-
lar herşeye, herkese karşı ne sağlam temeller kuruyor. Şeh· muzda görüldüğü gibi 142 ku· 
olursa olsun, herneye mal olursa · rin tarihini bitarnf olarak 

1 ruş mukabilinde de verilebilir. 
olsun bunu muhafaza ve mü· yazacaklar bugünkü stanbulu 

k · · isteklilerin 2050 liralık ilk le· dalaaya mecburdurlar. Türkler rizin, yangınlar felaketının 

şehri daima güzelleştirmişler. hatta işgal !lacialarının yakın- mir.at makbuz veya mektup· 
dir. Medeniyetin şartlarına ve lığına rağmen en iyi denini larile beraber Fındıklıda Ko· 
ihtiyaçlarına uymak, mu hafa. şimdi yaşamakla olduğunu mutanlık satınalma komisyonu· 
zanın, müdafaanın en emin yazacaklardır. na gelmeleri. "811~ 
yollarından biridir. Tarih de Türk edebiy3tının mühim bir !-------------
şahittir ki, Türkler bu yolun devresi lstanbul aşkının ve gÜ· lstanbul 2 ci icra Memurlu-
ezeli ve ebedi yolcu•udur. zelliginin ılham etliği ince şiir- ğundan : 
Türkler bu şehrin eski surları lerle doludur. Enderun edebi· Paraya çevrilmesine karar 
etrafında akıttıkları kızgın ve yatı deyip le geçilen bu şiir· verilen Beyoğlu Aynalıçeşme· 
kızıl kanlarile şeh ire ebedi !er, bu beyitler, bu kasideler de Çalıkkaş sokağı 80-82 nu-
Türklük damgası vurdukların· hala hepimizin dilinde ve gön· maralı Cennet apartmanı 4 
danberi şehri hiç durmadan lündedir; fakat itiraf etmek la· numara müsteciri Aleko Pas· 
\·e dinlenmeden daima ve zımdır ki o zaman lstanbulun kaliye ait ev eşyaları 3-9-36 
daima güzelleştirmektedirler. o güzelliklerinden istifade tarihinde sözü geçen yerde 
Ruhlarındaki yüksek hisleri· edenler pek mahduttu. Mem· hazır bulunacak memuru tara. 

nin ve bedii zevklerinin vekalp- leketin büyük bir kısmı ,.e Is· fından satılacağı ilan olunur. 
)erindeki ezeli aşkın ve zaman· tanbul halkının ekseriyeti im· ispat edebıliriz ki lstanbul 
!arla a lakadar felsefelerinin paralorluğun sarsılma ve yı· mukadderatı Türklerin tarihi ve 
mermere ve tunca inkılap el- kılma gürültülerinin ıztırabı talii ile birleştiği günden iti· 
miş abideleriyle bu şehrin ye· içinde idi. 1 haren her gün daha ziyade 
di tepesini ve üç beldesini ay- Bedbin/erin tehirli yazıları ııüzelleşmişlir ve böyle devam 
rı ayrı süslemişlerdir. Ne ta. 16 ıncı asrın sonlarından edip gidecektir. lstanbul Türk-
rafa baksanız, herbiri yüksek 1919 senesine kadar bu ıztı· lerin bedii hislerinin heyecanı 
bir zevkin irişilnıez bir sana. rap eksılmemı~. daima artmış· nı taşıyacak ve onu aleme gös· 
tin eseri olan mabedlerini, sa· tır. Ve bunu da en çok duyan terecek bir şehir olacaktır. 15• 

raylarını, hanlarını, yalılarını, ve acısını çeken lstanbul ol· tanbul, sulh, sükiın, irfan, me· 
köşklerini, hastanelerini, ha· muştur. lstanbulun tarihini ya· deniyet, sıhhat, neşe ve zevk 
mamlarını, mekteplerini, med. zanlar, lstanbulun vatan em· diyarı olacak ve bundan Türk· 
reselerini, imaretlerini, çeşme· niyetinde duydukları vicdan ler ve Türkler kadar herkes 
!erini, havuzlarını ve sebille· huzuruna Atatürk devrinde 1 f' 1.,.. Türklerin misa ırperver 16 1 ve 
rini, türbelerini, yollarını, kör- kavuştuğunu ltesbit edecekler· kanunlarımızın geniş himaye 
rülerini, su yollarını hayretler· dir. Bir şehrin tarihi ve hayatı ve müsamahlsı altında istifade 
le ve takdirlerle görürsünüz. yazılırken, objektif ve realist edecektir. 

lstanbulu güzelleştirmekte, olmak hakikati bulmanın ye· lstanbul her vakit cihanşÜ· 
zenginleştirmekte, süslemekte gii.ne yoluc'ur. mul bir devredir. Ne mutlu 
Türkler nesiller arasında de· Sübjektif olarak yazanlar böyle bir ülkeye sahih olan 
ğil, her neslin ferdleri arBAın• ruhlarının ve emellerinin esiri millete, ne mutlu burada otu· 
da müsabakaya çıkmış gibi. olmaktan kurtulamazlar ve ha- ranlara ve ne mutlu 1 bi1im gi· 
<lirler. lstanbulda güzel eser- kikati göremezler. Ekseriya bi ara sıra gelip onu görenle-
siz bir saha değil, karanlık bunlar ya mariz, veya siyasi re. Bana lstanbul ve lstanbul· 
Ve Çıkmaz bir sokak bulmak bir bedbinlikle maluldürler. d 1 !ular hakkında bu uyuş arı ve 
bile güçtür. Türkler kendile· Bedbinliklerinin zehrini taşıyan k ·ı · · 

g6rüşleri söyleme vesı esını 
rinden evvel gelenlerin eserle· yazılar düşmanları sevindirir. verdiği için Vali ve Belediye 
rinden beğenip koruduklarından Dostları ve bilhassa vatandaş- reisine ve Belediyenin sayın 
maadasının tezyini izlerini bu· Jarı rencide eder. Tesiri bun· d · üyelerine teşekkür e erım.,. 
labilmek için toprakların çok dan ibarettir. Hadisat yürür, Temel atılıyor 
altına inmek lazım gelmekle• ya nikbindirler, o zamanda ha· Dahiliye vekilinin nutkundan 
dir. yalin sihrine kapılarak haki- sonra davetliler toplu bir hal-
lsıanbulun maıhariyetleri katten uzaklaşırlar. k 1 de köprünün üzerine çı tı ar. 
lstanbul o kadar Türktür. Bunun da mahiyeti bir le· d ·ı· · Burada bir müd et gezı ıp ın· 

lstanbul şüphesiz tabiatin en menni olmaktan ileri varamaz. · 'ld'k şaal işleri gözden geçırı ı ten 
çok lütfıına mazhar olmuş bir Halbuki ben bilhassa hemşe· sonra köprü için hazırlanan 
şehirdir. Fakat bundan büyük rilerimden her iki tarza kar- zabıt okundu. Bu 7.abıtta şun· 
diğer bir mazhariyeti de Türk· şı ihtiyatlı olmalarını rica e· lar yazılı idi. 
!erin elinde olması ve güzel. dece"'im. Bu bedbin yazılarla l 6 

" inşaat masrafı stanbul 
leşmiş bulunmasıdır. rencide olanlara bir çeyrek 

1 halkının verdiği meteliklerle stanbul büyük şöhretini ve a•ır evvel biribirini koğalayan 
temin edilmiş olan bu göprü ulu 

güzelliğini tabiatin kendisine Çırçır, Aksaray, Fatih, Ciba· 
Önder Yüksek Atalürk'ün na· 

bahşettiği makarrından ziyade 1i ve diğer büyük yangınların 
mına izafe edilmiş, bin dokuz Türklerin dikdikleri güzel eser- artık doldurulmasına imkan kal-

lere medyundur. Türkler bun· madı denil~n sahalarını gez- yüz otuz altı senesi ağustosu· 
1 b d . f ı nun yirmi dokuzuncu cumar-arı ve e ıi vazi e erini mü· meyi tavsiye ederim. 

tesi günü saat on beşte temeli temadiyen yapmakta devam O boş kalacağı iddia edilen 
ki d . atılmıştır .• edece · er ır. ,, geniş yangın yerlerinde eski ı 

I Bu zaptı Dahiliye vekili, in. stanbulun en güzel devri ahşap, köhne evlerin yerinde 
Bundan sonra Dahiliye \'e• şimdi taştan, demirden, beton· hisarlar vekili, Vali Muhiddin 

kili ve C. H. P. genel sekre• dan güzel ve kuvvetli binala· Üstündağ, bayan Safiye Emin, 
teri Şükrü Kaya boğazların rın yükselmiş ve bütün o alan• saylav Münir, eski Na!ia vekili 
mahfuziyetinden, devlete ve va· !arın kapanmış olduğunu gö· Muhtar ve Fen müdürü ve Köp-
tandaşa \·erdiği emniyet ve receklerdir. Bu binaların türk· rüler müdürü imzaladılar. 
huzurdan ve şehrin imar işle· !er tarafından yapıldığını ve Bundan sonra dahiliye ve. 
rinden, ve ileri pilanın tanzi· türklere ait olduğunu öğrene· kili Şükrü Kaya, vali, Safiye 
mi için arsı ulusal mütehassıs rek sevineceklerdir. Emin, fen ve köprüler müdürü 
M. Prost'un tavzif edildiğinden Jstanbulun tarihi ve talihi mala ile köprünün temeline 
ve şehrin daha güzelleşeceğin· Yalnız bu manzara atiye mala ile harç atlılar. Temel 
den ve yurt severlerin emelleri. emniyetle bakabileceğimizi İs· atma merasimi esnasında eski 
nin tahakkuk edeceğinden bah· pat eden maddi bir delildir. türk altınları ile yeni türk pa-
sederek demiştir ki: lstanbulun imarının \'e sosyal raları da serpildi. Merasim bu 

" - lstanbul en güzel dev- hayatının noksan ve muhtaç suretle nihayet buldu. 
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rini Atatürk devrinde yaşa· olduğu anasırın çokluğunu bi-
ınıştır. Zulüm ve istibdattan lirim. Zaman unsurunun yerini 
ve ecnebi işgalinden bu devir. doldurmak hiçbir kuvvetin 
de kurtulmuş, medeni ve sos. başaranııyacağı bir iştir.' Yal. 
yal hürriyet ve serbestiye bu nız hepimiz şunu iddia ve 

iTİZAR - Yazımızın çok· 
luğundan ( Altı El Ateş! ) lef. 
rikamız bugün konamadı özür 
dileriz. 
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Üçüncü Türk Dili kurultayı ı 
dün Dolmabahçe sarayında al· 
tıncı toplantısını yaptı. \ 

Dünkü kurultay diğerlerine j 
nazaran bazı hususiyetler taşı· 1 

yordu. Çünkü, muhlelil yaban. 
cı ülkelerden kurultaya gelmiş 
olan profesörlerin tezlerinin ~ 
okunması kurultaya beynelmi. 
Jel bir çehre vermişti. 

Dün herbiri beynelmilel 
şöhreti haiz olan 11 profesörün 
tezi okunmuştur. Bunlardan 
yalnız üçü yabancı dil ile, 
diğerleri bizzat prolesörlerin 
kendileri tarafından Türkçe 
olarak okunmuş ve kurultayı 
takip edenleri çok yakından 
alakalandırmıştır. 

Dünkü kurultaya yağmur 

olmasına rağmen gelenlerin 
adedi sair günlere nazaran 
daha !azla görünüyordu. 

Saat tam 14 de büyük şe· 
timiz Atatürk salonda bulnnan. 
Jarın ayağa kalkmak suretiyle 
gösterdikleri saygı ve selam· 
Jarını aldıktan sonra localarını 
şereflendirdiler. 

Başkan Bayan Alet kısa bir 
kaç cümleyle celseyi açtıktan 

sonra, sözü günün ilk tezini 
okuyacak olan Yunan profe· 
sörü Anagnaslopulosa bırak· 

tı: Profesör da veli geç aldığı 
için t~zini hazırlamağa vakit 
bulamadığını teessürle bildır· 
miş ve sözleıini şöyle bitir
miştir. 

"Eskiden sultanlara ikamet• 
gah olan bu saraylarda ilim 
ve edebiyatın sönmez meşale· 
sini parlatan Alalürke derın 
saygılarımı sunarım. 

Yunan profesöründen sonra 
kürsüye gelen Fransız pro!e· 
sörü Jan Deni kürsiye gelerek 
Etre " olmak,, fiilini ele almış 
ve bunun güzel bir tahlilini 
yaptıktan sonra, fransızcada da 
cemi edatı olan 11 le,, ve "ler ,,in 
"onlar,, manasına gelen olar 
zamirinden çıktığı neticesine 
varmıştır. 

Alman Türkoloğu 
kürsüde 

Fransız bilgini tezini alkış· 
!ar arasında bitirdi, bundan 
sonra Alman Türkoloğu pro
fesör Gisse söz aldı.Almanya· 
da Türk diline aid birçok mü• 
him eserler çıktığını söyledik· 
ten sonra dedi ki: 

- Dikkatli araştırmalarla 
şimdiye kadar Oral • Altay, 
Hindo • ]ermen, Sami, Afrika 
suretinde gruplara ayrılan dil. 

!erdeki müessir kuvvetlerin 
ayni olduğu ortaya çıkacaktır. 
Şu suretle dilcilik aleminin dik· 
kat gözünü üzerine çekmiş olan 
ve bu defa kurultayda dinle. 
mekle mübahi olduğum esas· 
larına göre çok kuvvetli gö
rünen Güneş· Dil teorisinin de 
gösterdiği, dillerin bir asıldan 
çıkmış olaca~ı düşüncesi baş· 
ka bir cebheden teeyyüt etmiş 
oluyor. 

Bulgar Milli kütüphanesi 
şark kısmı profesörü doktor Mi 
atelde kürsüye gelerek dediki: 

Yüksek kurultayca malumdur 
ki, Türk. Bulgar münasibelle· 
ri çok eskidir. Bu münasibet· 
ler halta akrabalık bağları 

derecesindedirler. 

Bizde mevcut malzeme üze. 
rinde işlemek işi istikbalin va. 
zifesidir. Bu vazifeyi kolaylaş· 
tıracağını sandığım Güneş-Dil 

teorisi henüz çok yeni ve Bul
gar ilmi için meçhul olduğun. 
da~ bugün için kal'i bir ka· 
naat izhar edemiyoruz. Böyle 
olmakla beraber bence yeni 
Güneş - Dil teorisi (Söyleni· 
len güçlüğüne rıığmen) ehem
miyetli ve enteresan bir teo
ridir. 

Bulgar profesör sözünü şöy· 
le bitirdi : 

- Atat ürkün gazetelerde 
okuduğum ecnebi alimlere kar
şı söylenmiş sözlerinden ilham 
alarak derim ki: ilmin bita· 

raf aleminde muhtelif milletler 
tıbkı burada olduğu gibi bir
leşmeli ve müşterek mesai i
çin dostça elele vermelidir. 
Fransız sümroloğunun tezi 

Bundan sonra Fransız süme. 
reloğu Hillaire de Barerton 
kürsiye geldi ve dillerin men-

şei mevzulu tezini şöyle mü· ' 
dafaaya başladı: 

"- Bütün diller, hiç değilse 
bizim şu eski dünyamızın dil- j 
leri, kardeştirler. Hepsi de ay· ı 
ni surette ve doğrudan doğ· 
ruya aynı kaynaktan gelmedir; 
hepsinin de menşei bir, anası 
birdir; ve bütün dillerin bu tek 
anası, geçen asırda Kaide 
(ke ldan)da meydana çıkarılmış 
olan Sümer dılidir. Ve bütün 
dillerin analığını Sümerceye 
izafe ederken, bu kelimenin 
şümulünü daha daraltmak ve 
o dilde muhafaza edilmiş, tek 
heceli birkaç yüz köke has· 
relmek icabeder ki, bizim şu 
eski dünyanın bütün lehçeleri 
işte bu köklerde gelmedir. 

Bu iptidai kökler Sumerler· 
den brze nüansları ve benzer
lerile, esas birer fikir ifade 
eden bir takım Hiyeroglifler 
şeklinde intikal etmiştir; ve 
bu hiyerogliflerden herbiri bu 
esas fikri oldukça vuzuh ile 
temsil edecek bir şekil ve su· 
rette tasvir edilmiştir. Mesela 
•su. anlamını ilade eden hi· 
yeroglif, suları taşımakta olan 
bir sulama cetvelini tasvir et· 
mektedir. 

Bu hiyerogliflerin nasıl oku· 
nacağı ile bunların muhtelif 
mefhumlan, bize Asuri yazıcı· 
lardan intikal etmiştir, ve bu 
sebeple, her hiyeroglifin ek· 
seriya biribirinden çok aykırı 
birkaç türlü okunuşu vardır. 

Profesör bütün dünya dilleri· 
nin Sumer diline dayandığını 

çok güzel ve makul bir şekil. 
be ıspat etmiştir. Çok alkış 
toplıyan Fransız bilgini sözle· 
rini şu suretle bitirmiştir: 

- Yüce Başkanımız Atatürk, 
Türkiyesine, milletine aşıktır; ve 
milleti de bu aşkı ona karşı 

(azlasile beslemektedir. 
Atatürk, Yurdunun şan ve 

şerefini, bugünkünü de, yarın· 
kini de, dünkünü de kıskanç 

bir itina ile korumaktadır. 
Onun taşımak istediği ad 

Atatürk adı, Sümer dilinde, hem, 
Türklerin atası, hem de Türk· 
!erin kalesi anlamınadır ki, bu 
unvanların her ikisine de "0. 
tamamile layıktır. 

fngiliz proftsörünün tezi 
Fransız pro[esörünün tezinin 

sonunda Kurultay 10 dakika 
bir dinleııme yaptı. Bundan 
sonra lngilterenin Şark dilini 
okulu direktörü profesör Sör 

Denison Ross kürsiye gelerek 
hazırlamı olduğu tezini oku· 
mağa başladı. Tibet, Moğol ve 
Türk lehçelerinin geçirdiğ'i te· 
kamü salhal mndan bahsetti. 

Diğer profesörler 

Bundan sonra ltalyan pro· 
fesörü Bardolini, · Japon profe. 
sörü Okubo, Macar profesörü 
Memet söz aldılar ve kurultay 
on dakika daha bir diıılenti 

yaptı. 

Bundan sonra Varşova Ü
niversitesi türkoloji profesÖ· 
rü Zayonçkolski kürslye ge· 

lerek turkoloji ile islamis· 

tiğin ayrı ayrı şeyler olduğuna 

işaret ettikten sonra sözlerini 
şöyle bitirdi : 

"- Şahsan b.:n, eski Ana· 
dolunun edebi şiveleri ve yeni 
Türkçenin inkişafı tarihi üze
rinde çalışan bir türkolog ol. 
duğum için Türk dılcilerinin 

bu sahadaki la:ıliyetlerinin 

ağırlığını ve değerini hissetmiş, 
Türk dilci arkadaşlarımın yük
sek kıymetlerini eserlerimde 
birkaç defa yadetmişimdir.,, 

Bundan sonra dost Sovyet 
Birliğinde başlıca dilcilik me
seleleri ile uğraşan A. N. Sa· 
moyloviç dil kuruluşunun pra· 
tiği hakkında hazırlamış oldu· 
ğu tezini izah ederek şunhırı 

söyledi: 
- Tezimizde Sovyet Birli· 

ğindeki dilcilik işlerine temas 
etmekteyiz ve bu suretle Ku· 
rultay üyeleri kanaat getire· 
ceklerdir ki Türk ve Sovyet 
dilcilerin ilim bakışları arasın· 

da bazı farklar bulunmakla 
beraber - ki bu farklar ayrı 
ideolojilerin ic~batındandır -
her iki memleket için müşte· 
rek nazari müddeiyat ve Ali 
kararlar bulunup bu müddei· 

yat ve kararlar Türkiye ve 
Sovyet Birliği dilcileri arasın
daki dostça mesai teşrikinin 

inkişafını temin edecek mahi· 
yeltedirler. 

1933 de Türkiyeye ilmi bir 
seyahat yapmış olan müt~effa 
Nikoh Marr'ı hatırlatan Sovyet 
profesörü dedi ki: 

- Miilevella Marr dil sema· 
tiğinin inkişalırıı ·gösterirken (gü 
neş) kelimesi ile müştakkatına 
önemli bir yer bırakmıştır. 

Güneş ile alakası olan kelime· 
!erin lenevvüleri dil tarihinin 
analizine göre pek eski za
manlara aittir. 

Profesörün son sözleri 
şunlar olmuştur: 

- Halihazırda dünya tür
ko!ofsinin alemşümul birer 
merkezi olan dil ve tarih ku· 
rumlarının pek yakın bir ·ta· 
manda Türk ulusal ilimler aka· 
de misi için Le mel teşkil etmele· 
rini ve bu suretle büyük milleti. 

nin müstahak olduğu türk kul· 
türünün müstakbel inkişalının 
temini için geniş bir yol açma
larını candan dileriz." 

Bundan sonra Polonyanın 

meşhur profesöderinden Zay
nockviski kürsüye gelerek ku. 
rultaya çok geç çağmldığın· 

dan bir tez hazırlıyamadığını, 

fakat gösterilen alakadan do
layı minnettar kaldığını beyan 
ederek Atatürke ve kurul· 
taya derin saygılarını bildirdi. 

En son olarak kürsüye gc· 
len Viyanalı profesör doktor 
H. F. Kivergiç dünya dilciük 
teorileri karşısında Güneş • Dil 
teorisi hakkında hazırlamış ol· 
duğ'u çok enteresan tezini 
okudu. Bir saat kadar devam 
eden bu tezi kurultayda çok 
alaka uyandırdı ve uzun uzun 
r.lkışlandı. Dünkü kurultay 
müzakereleri burada bitti 

Prolesör Bayan Afet 
okunan thlerin B serisini tcş· 
kil ettiğini ve pazartesi günü 
tekrar toplanmak üzere celse· 
yi kapadığını bildirdi. 
================~ 

Fatih icrasından: Alacaklı 
Refet tarafından lstanbul ikin
ci noterinin 22· 7.35 tarihli se· 
nedile malul gazi Şevki çavuş. 
tan talep eylediği kırk lira· 
nın tahsili için gönderilen 
icra emri borçlunun ikametga· 
hı olan Samatya Ağa Hamamı 
tramvay caddesindeki hanesin· 
den çıkıp gittiğinden ikamet· 
gahı meçhul kaldığı mübaşirin 
meşruhatından anlaşıldığından 

yirmi gün müddetle ilanen teb
liaat icrasın;ı karar verilmiştir. 
Tarihi ilandan itibaren 20 gün 

•arfında borç ödenmez veyahut 
borcun tamamına veya bir kıs· 
mına ve yahı.ıJ: alacaklının ta· 
kibat icrası hakkında bir iti· 
razı vnrsa yine bu müddet 
içinde şifahen ve yahut ya~ı 
ile bildirmezse ve borcun bır 
kısmına itiraz ettiği halde di· 
ğer kısmını açıkça göstermesi 
aksi taktirde itiraz edilmemiş 

sayılacağı borca itir_az ve _ya· 
hut tediye etmedığı takdırde 

yine bu müddet içinde icra 
iflas kanununun 74 üncü mad· 
desi mucibince mal beyanında 
bulunması mal beyanında bu· 
Junmadığı takdirde haps ile 
tazyik olunacağı ve hilafı ha· 
kikat beyanda bulunduğu tak· 
dirde tecziye edileceği ve 
ödenmediği takdirde cebri ic· 
ra yapılacağı ilanen tebliğ 

olunur. (22537) 

lstanbul Üçüncü İcra Me• 
murl ıığundan: 

Paraya çevrilmesine karar 
verilen ev eşyası 1-9-936 
Salt günü s~at 16::lan 16,30.ı 
kadar Taksimde Palas Apar· 
tımanı 5 numaralı dairesinde 
paraya çevrileceği ilan olu· 
nur. •813,, 936-2659 

( Abone Şartları I 
TÜRKiYE İÇİN 

ı Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 ,. 
3 .. 325 • 
1 .. 125 • 

HARiÇ 
1 Senelik 
6 Aylık 

3 .. 
1 .. 

lçiN 
2500 Kr. 
1300• .. 
700 ~ 

Nuruoımanlye, Şeref 3okai1 
TELEFON• 20827 ) 
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30 A§ueto• 

ilaç eksiltmesi 

Tokat Valiliğinden : 
Tokat Memleket hastanesine alınacak listede cins, mikdar 

Ve tahmini fiyatları yazılı ilaç ve malzemei sıhhiye aşağıdaki 
Şartlarla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - işbu ilaç ve malzemei sıhhiyenin evsafı listede göste

rilen evsafa uygun olacaktır. Şeraite uygun olmıyarak gönde· 

rilen mallar yol masrafı müteahhide aid olmak üzere geri gön· 

derilecektir. 
2 - Eksiltmeye iştirak için 1212 lira 05 kuruş bedeli mu· 

hammen üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçesi verilecektir. 

'Yol masrafı ve kırılan ve dökülen mallar müteahhicle aid ola· 

caktır. 

3 - Müteahhit malları şerait~ uygun olarak hastaneye tes· 

lirn ettiği takdirde parası ldarei bususiyece ödenecektir. 
4 - Teklif edilen fiatlar haddi layık görüldüğü takdirde 

ihalesi 14 9/1936 Pazertesi gününde saat 14 de Tokat Vilayet 

Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Müzayedeye iştirak edeceklerin "90., lira "90,, kuruş 

ilk teminat akçeleri veya Banka mektııplarile müracaatları 
ilan olunur. "816,, 

Lira -4 

1 

1 

1 
7 
1 

6 

10 

36 
15 

4 

7 

3 
3 

10 

2 

9 

8 
3 
1 

4 

7 

7 

2 
12 

3 

7 
6 

6 

8 
13 

7 

3 

3 
6 
1 

25 

8 
10 

1 

3 

3 

2 

5 

6 

Tokat memleket 
ihtiyaç 

Kuruş Kilo Gram Adet 

hastahanesi iliç 
listesi 

80 2 
50 1 

10 1 

00 5 
00 2 
00 1 
00 5 
00 50 

00 

00 
()() 

00 

90 
90 

00 
40 

60 
00 
50 

00 

1 
2 

5 

' 

-- Fi atı -240 

150 

110 
20 

350 

100 

120 

20 
20 Kutu 180 

20 • 75 

20 " 20 
20 " 35 
6 .. 65 

6 .. 6) 

6 " 175 
6 .. 40 

'24 .. 40 
800 
175 

20 

50 10 45 
00 10 Kutu 70 

00 10 10 .. 70 

00 250G. 800 

00 50., 25 

so 10.. 35 
~~o 250.. 3 

25 

00 

5 teneke 125 

500 adet 1,5 
00 800 
00 5 260 

00 1 700 
75 25G. 3 

00 50G. 6 
80 2 kulu 40 

60 2 kutu 180 

75 15 kutu 45 
50 250 600 

00 20 125 

00 lOOG. 8 

00 50 şişe 20 

80 

300 
60 2 
00 l 
25 25G. 1 

50 10 adet 35 

00 10 " 20 

00 10 .. 50 

50 10 .. 65 

00 5 .. 

Cinsi 

Aseton 

Asit Asetik 

.. 

.. 
" 
" 

Alçı 

Klor hidrik saf 

" 
n ı&di 

Laktik 

Sülfürik 

Tartarik 

Amµul Emetin 8 lik 

• .. 
" .. 
.. 
n 

.. 4 lül. 

!striknin 

Salisilat dö sut 
Pavotin 

Hipfizin 

Pütü pitrin 

,. Adrenalin 

., O obain 

lyod madni 
Banzuvat dö sut 

Bikarbonat dö sut 

Boraks 
Kaşe O. N. 

1. N. 
Kafein 
Kloridrat papaverin 

Kodein 
Kriyöjönin 
Sitrat dö manyezi 

Kapsül eter füicrıııal 

Dermatol 
Alman rakısı 

Diyoretin 

Esans dö mani 

Esans Çiçek 

San yakı 

Ekstra jansiyana 

Filit 
Glisero fosfat dö şo toz 

Lizol hakiki 

Neokain 

Adrenalin sülüsyon lOG 

Oksit dö zenk 

Pepsin pudr 
Fenol fetalein 

Pravaz şırıngası 5 lik 

Muhafazasız 

Pravaz şırıngası 2 lik 

Muhafazaaız 

Pravaz şırıngası 10 ., 

Muhafazasız 

Pra.az şırıngası 20 ,. 

Muhafazasız 

Rekor şırıngası 5 ., 

-AÇIK SÖZ-

l • 1 lstan bul Belediyesi ilanları l • I 
Keşif bedeli Muvakkat 
muhammen tem:nalı 

Is. 56 ncı mektep binas.nın tamiri 

Beyoğlu II nci mektep ihata duva· 

309,35 23,50 

rının inşası 908,68 69 
Yukarıda keşif bedelleri ve teminatları yazılı olan mahaller 

tamir ettirilmek üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif evrakı ve şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. 
istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve bayındırlık direk· 

törlüğünden tasdikli fen ehliyet vesikası ve hizalarında göste· 

rilen teminat makbuz veya mektubile beraber 31-8·936 pazar· 

tesi günü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdır. 
• • • 
Senelik muhammen Muvakkat 

teminatı 

Paşabahçede iskele caddesi sokağın· 

da 10 metre murabbaı yol fazla'ı 

Paşabahçede iskele caddesinde 15 
metre murabbaı yol fazlası 

Beykoz Yalıköy mahallesinin Çifte 
çinarlar sokağında 20 metre mur ab
baı yol fazlası 

kirası 

10 

15 

15 

0,75 

l,13 

l,13 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları 
yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 936 ikinci teşrin 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya 
konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlügünde görülür. istek 
li olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 7 Eylül 936 paurtesi günü saat 14 

de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (545) 

Cihangir yangın yerinde 

51 inci adada yüzsüz arsa 

Cihangir yangın yerinde 

* * * Sanası 
M.Mı.rabbaı 

16,56 

Bir metrosunun Muvakka 
dekeri teminatı 

1,50 1,90 

51 inci adada yüzsüz arsa 15,10 1,50 1,70 

Yukarda semli sahası ve bir metrosunun değeri ve teminat• 

)arı yazılı olan arsalar alakadarları arasında satılmak üzeree 

ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım 

müdürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen 

muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7 Eylul 936 

pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır.(B.)(544) 

* 
Bir metre murabbaına 3 li~a* 50 kuruş fiat tahmin olunan 

Aksaray yangın yerinde Mimar Kemalettin mahallesinde Koska 

caddesinde 13 üncü adada yüzsüz 41 metro 82 santim murab

ba sahasındaki arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık 

artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rülür. istekli olanlar 10 lira 98 kuruşluk muvakkat teminat 

makbuz veya mektubile beraber 31/8 936 Pazartesi günü saat 

14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (417) 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Har

biye Okulu İngilizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 

liklerine yüksek okullarda öğretmenlik yapmak saU.hi· 

yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 

ila 5 liradır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bon· 
servis ve nufus kağıdı, askerlik vesikası, üçer fotoğrafı 
ve bulundukları memuriyetleri gösterir hal tercümesi ve 
bir istida ile Ankarada M:. M. Vekaletine, İstanbulda 
Pangaltıda Harbiye Okulu K. müracaatları ve sarih ad· 

res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 • Eylftl 936 

ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 
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8 
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50 21' 

25 
40 
00 
00 20 

00 250 
00 1 
00 500 

50 
50 500 

• 25 

20 

50 

17 

2 
100 
30 

400 

800 
600 

Vazelin blanş 

lriğatör lastiği 

Lastik damlalık ' 
Vazelin likit 
Hardal tohumu 

Glisero fosfat dö şo mayi 
Alkol absolü 
Bom dö pero 

Hardal ka~ıd~ 
Banzonaftol 

6 
15 

9 

00 10 n 

125 

150 
185 

200 

" .. lOluk 330 00 200 

1 kutu 250 

400 

165 Musaffa pamukAAAmarka 
Buz kesesi 

1 

7 
7 

12 

6 
32 

48 

8 
64 
30 

3 
6 

3 
3 
1 

35 

1 

7 

2 

2 
1 

3 

25 5 ~ 

30 lOOG. 

50 50G. 

00 200G. 

00 ı 

00 50C. 

60 3 
00 lOOadet 

00 150 " 
00 25 .. 

00 200 " 
00 10 
00 500G. 

00 1 
25 5 
10 10 

5(} 500 
00 100 adet 

20 10 

25 5 
50 5 

20 l 
20 1 

80 J 
00 l 

3000 

3500 
700 

25 
220 
32 
32 

32 

32 
3000 

600 
600 

65 
31 

300 
35 

200 

25 
150 
220 

220 
180 
300 

.. .. 20 lik 

Protoksclat dö fer 

Kanforat dö piramidon 

Rivanol 

Salipirin 

San ton in 

Salisilat dö sut 

Serum anti istroptokoksik 

., ,. Mene~okoksik 

., ., Difteri!{ 

" ,. Tetanik 
Glikoz 

Dover pudr 

Tablet süblüme 
Efetonin pudr 

Tripaf!avin 
Terpin 
Termeometre kahn kol· 

tuk altı için muhafazasız 
Tartri emetik 

Klor dö şo 
Formalin 

Tantür ekors doranj 

Tentür novavamik 

.. Kinkina 

Heksametrin tetramin 

7 

4 

2 

50 

1 

24 
5 
2 
1 

12 
1 
3 
7 
1 
5 
5 
5 
5 

19 

4 
2 
3 
1 

2 

40 
9 

20 
00 5 
50 lOO 

00 

80 

00 
00 
00 
50 

00 
80 
75 , 
50 
50 
00 
00 10 
00 5 
5 3 

20 
80 
00 
00 2 
00 1 

1 
50 110 
1 
2 

12 60 

80 
2500 

100 şişe 50 

3 n 60 

10 " 50 
2 250 

100 2000 
soo 300 

20 top 60 
3 .. 60 

75 çile 5 
75 adet 10 
3 n 50 

20 şişe 25 
50 

100 
100 

24 çift 80 

6 .. 80 
2 seri 100 

150 
100 

200 
500 

4000 
300 

Saf tuz 

Ergotin banjuan 

O oksijen 900 G. şTşe. 

Münir Şahin 
Dereceli kadeh kısa 150, 
250, 500 gramlık 
Ensülin Leo 100 ünite 
Esmark sarırısı 

Gimza Grubler 
Sut kostik çubulı; 

Tarlatan 
Süzgeç kağıdı 
ipek iplik N. 1, 2, 3 
Katküt N. 1 , 2, 3 Nunıa, 
Tirle 
Diğalen onar gramlık 
Talk 
Eter adi 

,. enestezik 
lastik eldiven No 

" .. No 
santigram terazi için 
asit azotik 
Galoktos 

Pepton vit 
Bibirnüm 

.. 

Orotropin şering 
Orotropin 2 inci mal 
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lstanbul DördUncü ı 1 
icra Memurlujundan: lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Tamamına yeminli üç ehli '-•B•e•h•e•r•ç-if.ti•n•e•b•i•ç•ile·n-e•d•e•ri•4•2··5-k•u•ru•ş-o•la•n-90•3·5-ç.if·t-h•a•ri-ci 

vukuf tarafından (382600) üç 
yüz seksen iki bin altı yüz 
lira kıymet takdir edilen Bey· 
oğlunda Hüseyinağa mahallesi
n·, eski ve yeni Caddeikebir 
ve Tiyatro. Sahne sokaklarında 
tapu kaydına göre bir tarafı 
Sürp Prnens Ermeni kilisesi 
bir tarafı Hazineyiha,sa dük· 
kanı diğer tarafı Tiyatro
Sahne sokağı ve cephesi Cad· 
deikebir ile hududlu ve elyevm 
tir tarafı Tokatlıyan oteli; 
cephesi istiklal caddesi - Cad
deyikebir arka tarafı Sürp 
Pronens kilisesi diğer tarafı 
Tiyatro-Sahne sokağı ile mah
dut Gala~asaray civarında To· 
kathyan oteli ittis~linde yeni 1 

170-172-174-176·4·6·8-16 hu.,usi 
2-2-3-4·4 5 ve eski 15-16-20-21· 1 
ila 6-17-18-19-25-22-1 ila 6-
23.24- 190.1.2.3-4-5-6-7-8-q.10 
ll·12-13·14 tapu numaralarile 
murakkam istiklal caddesinde 
ve büyük pasajı içerisinde ve 
Tiyatro sokağında kilin ma
ğaza ve dükkanları ve Üzer
lerinde asma kat odalarile bun· 
!arın üzerinde apartımanları 
müştemil ( Hıristaki Han ve 
pasajı ) ve namı niğer ( Site 
dö Pera) namile maruf hanın 
bütün müştemilatile tamamının 
on hisse itibarile borçlu Aliye 
Saidin onda bir hissesi ipotek 
borçtan dolayı 929 tarihli 
icra kanunile 2280 numaralı 
kanun hükümlerine tevfikan 
satışa konmuş olup şartnamesi 
10 eylul 936 tarihinden itiba
ren divanhaneye talik edilerek 
936 senesi ey!UI ayının otu
zuncu gününe tesadüf eden 
çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar lstanbul dördüncü 
icra dairesinde birinci açık 
arttırma ile satışı yapılacaktır. 

lıbu arttırma birinci olup 
929 tarihli icra kanununa göre 
hisseye isabet eden muhammen 
kıymetin tamamını bulduğu 
takdirde ihalesi yapılacaktır. 
Aksi halde ikinci arttırma ya 
konularak yapılacak bu ikinci 
arttırmada 2280 numaralı ka· 
nun hükümlerine göre hisseye 
musip muhammen kıymetin 
% 75 ini bulduğu takdirde 
müşterisi üzerine ihalesi yapı· 
lacak ve bu kıymeti bulmadığı 
halde satış geri bıraktlacaktır. 

Gayrimenkulün vergi borç• 
!arı ile Belediye resimleri, 
lcare ve yirmi senelik Ev· 
kaf taviz bedeli müşterisine 
aittir. Arttırma bedeli peşin 
olup artırmaya iştirak edecek· 
!erin mezkür hisseye isabet 
eden muhammen kıymetin °;0 
7,5 nisbetinde pey akçası . ve
ya milli Bankaların temınat 
mektuplarını levdi eylemeleri 
lazımdır. 

Gayri menkulün yukarda 
zikredilen mağaza ve dükkan· 
!arının hepsinin muntazam ca• 
mekanları mevcut olup apar
tıman dairelerine tiyatro sahne 
sokağından bir ve pasaj da· 
hilinden iki methal kapısile 
çıkılır pasaj dahili sağ birinci 
kapıdan girilerek mermer mer· 
diven ile çıkılan asma katında 
zemin kalındaki mağaza ve 
dükkanlar üzerine gelen oda
lar mevcut ve yine bu asma 
kattan istiklal cephesine nazır 
olan kısmındaki odalar müs
takil asma kat apartımanı ola· 
rak ayrı bir daire halinde 
kullanılmaktadır. 

Merdiveni takiben gelen bi
rinci katta karşılıklı iki apar· 
lıman ve onu takiben ikinci 
katta yine karşılıklı iki apar· 
tıman ve onu takiben de Ü• 

çüncü katta yine karşılıklı iki 
apartıman mevcut ve bunlar 
kısmen pasaj dahiline ve kıs• 
men istiklal caddesine nazır 

ve her bir apartıman dairesi· 
nin antresinden girilen koridor 
üzerinde mutbak, banyo, ab
desthane, kiler ile esasen ve 
sonradan ayrılmak suretile beş, 
altı, yedişer odaları ihtiva et· 
mektedir. 

Yine istiklal caddesinden gi· 
rilen pasaj methalinin sol ta· 
rafından ayrı bir merdiven ile 
çıkılan asma kattaki istiklal 
caddesine nazır olan odalar· 
dan yine müstakil bir asma 
kat apartıman dairesi mevcut 
olup burası halen terzi imalat· 
hanesi olarak kullanılmaktadır. 

Yine pasaj dahilinde orta 
kapı methalinde mermer mer· 
diven ile çıkılan apartuman
ların birinci asma katından 
sonra takiben gelen birinci 
katta yine karşılıklı iki apar· 

ve 12070 çift dahili fotiıı.,ile her bir metresine biçilen ederi 250 

kuruş olan 50000 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 

ayrı ayrı alınacaktır. Fotinlerin şartnamesini 450 ve kumaşların 

625 kuruşa almak ve örneklerini görmek isteyenlerin her gün 
öğleden sonra komisyona gelmeleri. Fotinlerin ilk teminatı 

5755 ve kıımaşlarınki 7500 liradır. Fotinlerin ihalesi 7-9·936 pazar

tesi günü saat 11 de ve kumaşlarınki aynı günün saat 15 indedir. 
Eksiltmelere gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

yazılı belgelerle teminatlarını teklif mektuplarile beraber belli 

saatlerinden en 11z bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. "205. "456. 

• •• 
1'ümen ihtiyacı için 400 ton yulaf 2·9-936 Çar~amba 

günü saat 15 de kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Yekiın tutarı 17480 lira ilk teminatı 1311 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin lıngün ve eksiltmeye 

gireceklerin belli gün ve saat 14 e kadar usulen mak· 
bırn mukabilinde Kırklareli St. Al. Ko. Rs. ne teklif mek· 
tııplariyle müracaatları. (198) (363) 

.,.. .. ..u ... ·-·-· Umum MUdürlügDü 
Satınalma komisyonu lıinları 

Afyon - Karakuyu - Alsancak ve Afyon - Karakuyu -!s

parta ve şubeleri arasında işleyen yolcu katarlarının vakti ha
reket saatleri 1-9-1936 tarihinden itibaren değ"ıştirilecektir. 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 

iiç defa Aydından Afyona gelecek katarlar Ankaraya devam 

edeceklerdir. 

Bu münasebetle Afyon-Eskişehir arasında işleyen 205 '206 yQlcı 

katarları 1-9-936 tarihinden itibaren haftada altı güne çıkarıla· 

caktır. Fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmesi ilan 

olunur. "607. "713. 
• • • 

Her Pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa 

ve lzmit - Adapazar - lzmit arasında işlemekte olan gezir.ti 
trenleri 30-8.936 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Muhterem 
halkın malumu olmak üzere ilan olu~ur "798. 

Fatih Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

lstanb:ıl Belediyesi nam.~a 

vekili avukat Ömer Cemil ta· 
rafından Laleli Cumhuriyet 
caddesi 168 No.da Fuat aley· 
hine ikame ve 9361231 No.lu 
dosya ile takip edilmekte bu
lunan tahliye ve 55 liranın faiz, 
avukatlık ücreti ve muhakeme 
masraflarile tutarının tahsiline 
mütedair davanın cereyan eden 
muhakemesinde müddeaaleyhin 
ikametgahının meçhuliyet mü· 
başir lararıodan verilen meş .. 
meşrubattan anlaşılmasına bi
naen on gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verıl
miş ve :nuhııkeme 28-9·1936 
saat 11 e talik kılınmış olmak
la yevmi mezkür ve saatte gel
mediğiniz, bir vekil de gön
dermediğiniz takdirde gıya· 
bınızda muhakeme icra kılına
cağı teblig makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olu
nur. (25244) 

lıman ve takiben ikinci katın· 
da yine karşılıklı iki aparlı· 
man ve onu takiben üçüncü 
katında yine karşılıklı iki apar
tıman daireleri mevcut ve 
apartımanların da antire ve 
koridorları üzerinde mutbak, 
kiler, banyo, abdesthane ve 
altışar odaları vardır. 

Tiyatro. Sahne sokağında.o 
çıkılan üçüncü apartıman da~
relerine yine mermer merdı· 
ven ile çıkılarak birinci asma 
katında yazıhane olarak kulla· 
nılan odalar ve bunu takiben 
çıkılan birinci k.aıta .karşıl~klı 
iki apartıman daırclerı ve yıne 
çıkılan ikinci katında karşılıklı 
iki apartıman daireleri ve 
üçüncü katta yine karşılıklı iki 
apartıman dairesi mevcut olup 
kısmen istiklal caddesine ve 
kısmen Tiyatro • Sahne soka· 
ğına nazırdırlar. 

Bu apartımanlarda mutbak, 
banyo, kiler, abdesthane ve 
esas ve ayrılmış altışar, ye· 
dişer odaları muhtevi bulun· 
maktadır. 

Her üç apartuman dairele· 
rinden çıkılan gay.ri me~kulun 
vasi daraçasında hızmetc~ oda· 
!arı, su deposu ve zemın ka· 
tında da vasi sahrıncı bulu~· 
maktadır. Elektrik ve su tesı
satı mevcuttur. 

929 tarlhli icra kanun~nun 
19 uncu maddesine . tevfı.ka n 
ipotekli alacaklılar ıle dığer 
alakadarların ve irtifak hakki 
sahiplerinin işbu haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize müracaatla ka
yıd ettirmeleri aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit 
olmayanların satış bedelinin 
yaplaştırılmasından hariç kala
cakları ve kira ve saire hak
kında daha fazla malümat al· 
mak isteyenlerin 933-127 dos· 
ya numarasile memuriyetimize 
müracaatları ilan olunur. 

Uıı:unköprü icra da· 
ireslnden: 

Hazineye olan borçlan 

dolayı paraya çevrilmesine 
karar verilen yıkık dere 
mevkiindc 78 dekarlık ve 
mecmu kıymeti 780 lira 

olan S/1 ve aynı mevkide 

4,5 dekarlık mecmu kıy· 

meti 45 lira olup tarlanın 

nısfı ve ayni mevkide 15 
dekarlık mecmu kıymeti 

150 lira olan tarLmın ta. 
mamı ve su terazisi aralığı 
mevkiinde 70 dekarlık mec

mu kıymeti 420 lira olan 
tarlanın 64 hissede 15 his· 

sesi ve Halise hatun mn• 
hallesinde 200 arşınlık arsa 

dahilinde 2 oda bir salon 
bir mutbah bir kömürlük 
olan kerpiçten yapılı ve mec• 
mu kıymeti 570 lira olan 
bina ve ınalıalli açık arttır· 
ma ile satılığ"' çıkarılmıştır. 
Satış peşin olup artırmıya 
iştirak edeceklerin muhaın· 
men kıymetinin % 7,5 nis
betindc pey akçesi banka• 
dan bir teminat mektubu 
getirmeleri luzım ve wüte· 
rakim vergi ve tanzifat ve 
tenviriye ve vakıf borçlan 
borçluya ait olmak üzere 
birinci arttırma 2 Teşrini· 
evvel tarihine müsadif Cu• 
ma günü saat 14 den 16 y~ 
k:dar icra edileceğinden bi. 
ri nci arttırma bedelinin mu• 
lıammen kıymetinin % 7,5 
nı geçmediği surette son 
ıırttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 
giın temdit edilerek 19 
Teşrinievvel 936 Pazartesi 
günü saat 14 den 16 yaka. 
dar dairede yapılacakt!r. 

En bzla arttıranın üzerin• 
de bırakılacağı ve hakları 
tapo sicilleriyle tesbit olma· 
yan ipotekli alacaklarla diğe 
alükadarların irtifak hakları 
sahibleriııin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masrafa 
dair iddialarını tarihi ilan• 
dan iti haren 20 gün zarfın· 
da ve evrakı müsbiteleriyle 
birlikte dairemize müraca· 
atları ve aksi taktirde satış 

bedelinin paylaşmasından hı 
riç kalacakları ve şartname. 
nin 20·9-936 tarihinden iti• 
haren herkesin görebileceği 
üzere daireye asılmış bulun• 
duğıından daha fazla mallı• 

mat almak isteyenlerin 935· 

1272 numaralı dosyaya mii• 
racaatla haciz ve taktiri kıy• 
met raporunu görüp anlaya .. 
bilecekleri i!An olunur. 
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E E--- o 
tahsile gelecek talebelerin ıhıiyacı olan yatak, battaniye, havlu, çarşaf, p•jama 
ve çıımaşırlıı.rı marka ve numaralarla çok kı.a zamanda hazırlanıp teslim edilir. 

H A S A N H O S N O Bursa Pazarı KUMBARA BIRE, 
1000 ------------ latenbul Su iten Hemem No. 4·24 ___ 1 

__ _ 

t i i f i V i i *, i •, i i V o i 4 C C:4 i * ıc:JI A o 1 W i ·I ::ı.:::ıc:=c:ı:::ı . ~ ~ 

D~ır ~~~UJJlb ~IMl~~Il~~INI ~@lb!EJJil 
«'! IM1 O Ameriku Kız Koleji 

~ 0 il ~ 0 & ru ! Arnıvutk6y, Tel. 36.160 
R o b er t K o 1 e j li5' ıaı fi? li5' fi? fi? O r.:! IM1 O 
Bebek. Tel. 36 ... 3 ! l5öı ~ ~ ıs~ ~ & ru 

~\,ktep, i ngilizceyi en iyi öğreten bir mO,ssesedir. Al manca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimle~ H 
tarafından öğretilir. Milli ter biye ve kültü re son derece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. Kütü phanelerı 
mük,mmeldır. Kız re e rkek beden terbiyesi ve srorl ar talebenin bedeni tekemmülünü temın eder. Lise kısmı 

derslerin' munzam olarak ticaret dersleri göste riltr. 

MÜHENDİS KJSMJ Am~ll ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAY IT GÜ NLERi: 
1 Ağusto• tan s o n ra Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eylülden sonra her goıı. 

F'az)a malö.mat için melct::u pln veya. b i zznt rnü.rncaa:t edilebilir. 

' ı ı F ı ı •o ı ı * ı •::rJ.· 

K YOL 
Fabr ika fiatına satılıyor 

Asri Mobilya Mağazası Ahmeıl Fevzi 
fslanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 1 

l stanbul 7 inci icra memurluğun- 1 Ad • ı· kt• d -
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 1 eml ı art 
salılma•ına karar verilen Foloryada B ı G kt•" • 
solaryom palı•a a•t olan otel eşya- e evşe ıgıne 
!arı ı.9.936 gününe gelen salı saat en tesirli bir ;J,~ç SERVOIN'dir. 
10 dan 11 e kadar Foloryada solar- ihtiyarlara gençlik, yr,rgıınlara dinç. 
yom pala~ta hazır bulunacak memur lik verir. Taşrayı! po~ta ıle 185 ko-
tarafıodan açık arttırma suretile sa- ruo;a gönderilir. Sirkecı Merkez 
tılacağı :lan olunur. eczanesi Ali Rıza. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan ba~ka günlede (2 

den 6) ya İst1nbul Divanyolu 

(104) yeni numaralı lıusLı>i ka· 

bines;nde lrnstalar bakar. 

Salı cunıartesi sahahı (9-12-2 

saatleri lnkiki fukaraya ıııah• 

sustur. Herkesın haline gire 

muamele olıınur. 

Yazlık telefon Kuıdilli ;ıs 

Beyleclıeyi 48 

Fena ve tesirsiz. haşarat öldürQ.cü ma-
yile r almakla paranızı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve fllT'ln sahtelerin· 
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bır FLiT olduğu"u ve siyah _kuşaklı 
asker resimli sarı tenekeler tçerlsinde 
satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu te .. 
nek eler mühürlü oldu tundan her türlü 
hıyleden flrldırler. Hakiki FLiT ku ll anı l
d ı kda bütün haşaratı öldürebilirsi n i ~. 

Dtlikltrı "' yanklara FLiT toıı 
Jı:ıyunuz fluşaral 1 toza lemflS 
Mkr etmr.. derhal ölıırler. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Irmak · Filvcs hattının Germece, Balıkısık , Kayadibi is· 

tasy<>nlarında dördüncü s;nıf birer yolcu binasiyle birer unıunıi 
hula inşısı kapılı zır! usuliylc münakasaya konulmuştur. 

2 l\lünıkasa 8-9-936 tarihind~ saat on heşte Dem:ryollar 

lnşıat D.ıires:ıı -ieki ıni'ı:mkas1 komisyonunda yapılac~ktır. 
3 - l'u işlerin ınuhaııııııcn be 'eli 60 bin lira ve nıuvakkat 

teminatı •4l50• liradır. 
4 - Bıyındırlık genel şırlnaıııcsi, çimento şulııanwsi ve vı: 

hidi kiyasli fiat cetveli, proj! \'C pl1nlarla münakasa şutnamesı 

ınukavele projesinden mürekkep bir takım münakasa el"rarit <300• 
knrıı• mukab ]İn le Deıuiryollar İnşaat dair; s'nde \"erilınekte:l i r. 

5" Bu eksiltmeye girme:- İs'e\·enler 2490 • ''· lıı eksiltme 
kanunu mucibince ibraz.na uıec:ıur olıfukhrı evrok Ye Ytsikalarla 
ve 7-5-936 tarih ve 3297 No. lu resmi ceridede il>n edilen tali
matname nıucib nce Vekaletten alınış oldukları ruiitealıh'tlik Yc>i• 
kasını \'e teklif z.rflarını ıııczkCır kanıımın tarifatı dıiresinde ha• 
zırla yarı<< 8-9· 936 tarihin cc saat on dör:le kadar Deıuiryolları İn· 
şaat dairesin le teYdi etmeleri lazımdır. (51 ll (517) 

İsta nbul defterr1ar lı ğıodan: 
Cın. ve mevkii Senelik Müddeti 

muhammen 

Sultanalııııette ni,•anyolu ca idcsinde Sıhhi,-e müz~si 

altında eski 136·138 yeni 124 No lı dükkan: 
Aynı yerde eski 138·140 yeni 126 l\'o. Iı dükkan: 

Sultanalıwette -C· çler ııı1hıllesiuin Atnıeydanı c~d· 
desinde İstanbul Tap3 ruiıdürlü!!'fı binasının alt 

kirası 

Lira 

132 
120 

katındaki soğuk yiyecek ve içecek satış yeri: 120 
Beşikt,şrla Serencebey yokuşıında iki odı, bir hela 

1ki yıl 

il " 

il " 

ve sair nıüştemilatı havi 67 No. lı ev: 60 Bir 11 

Yukarda cins ve mevkii gö;terilen enıli'ik hizaları::daki bedel 

ve müddetler üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. 
İsteklilerin ve seraiti öğrenmek isteyenlerin 14-9-936 pazartesi 

günü saat ondörlte yüzde 7,5 pey akçelerile nıüracaatları. M. (818) 

· Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Beyoğlıında kadastrosu ikmal edilmiş .olan Asmalı mescit ve Hüse• 
yinağa ve Çııkur mahalleri n·le taşıtsız mollan olanların S••.ltanahmette 

fapu Dairesine Beyoğlu Kadastro Müdürlüğüne yedlerindeki vesaik 

ile gelere:, yeni çaplı tapularını almaları tekrar ilan olunur. (601) 

G~nırük muhafaza genel komutanl:i
ğı lstanbul satınalma komisyonundan 

1 - Gümrük muh1fJz, orgutu lııyvan ,tı [iç;n 3!J72 giyim 
nllın 1· 9-936 Salı giin,-ı snt 14 d~ ve 381:312 aiet mıhın da 
ayni günde sıa: 15- <le oluıık üzere wr• ayrı açık eksiltmeleri 
ya ptlacaktır. 

2 - Tas:nlanan tuıorları· naliarın 1668 lira 24 kuruş ve ıuıh· 
!arın 1143 lira 94 kurıt'~tur 

3 - ŞırtMmesi ,-e ev'1fı komisyor.-hdır. Görülebilir. 

4 ~ lstekl !Hin i!k teminat o•a,~k nallar içiı. 126 ve mıhlar 

için de. 86 lir\lık ''ezne ıınkb·ıztı ve,-~ hın:-a tt~ktublyle k'.lruis. 
yona g<'iıııeleri. (409, 

_ ..... - ---
İs tanbul Defterd arlığında n . 
Ke'i f '-'cdelı 37.14 üç hin redi )'ÜZ 'llltZ ~ört lirı 49 kuruşl.rn 

ibıret bulun1n İstanbul B ılık han• bı n ı s: 'l ni'ındeki ru:iz1ye le yeri 
Üoti"ıne çatı in,:asile z,m-ninin islalıı 1çık eksiltn1'y~ kcnulnınştur 

İiteklilerin keşif, şartnanı~ v• projelerini görnıek ist~yenlerin her 
gün ve eksiltweğe gire~eklerin de 281 liradan ibaret mLıvakkat 

teminat akçelerile en az üç bin liralık bu işe beı;z~r iş yapttkla· 
rına dair Nafıa müdürlüğünden alıııı5 oldukları müteahhitlik ve 

Ticaret Odası ves:kaları il~ 10·9·936 perşembe günü saat on 
dörtte eksiltme komisyonuna :::ıuracaathrı. l\f. (700) 

İstanbul Gümrükleri Satlş İşleri 
Müdürlüğünden : 

1143 kilo Alkol metalik, 160 kil. kamçı ba'iı ipek, 657 ki10 

piriı:ç bJrıı, 1257 kilo reçine yağ" 19266 ateş tuğlası, 1320 kilo 
hırdavat eşya, 3713 kilo lastik eşya, 1320 kilo ruüs

0

taruel eşya, 
655 kilo pirinç cilalı demir düy, 193 kilo at;-aç dütme, 19798 ki · . 
lo hurda demir eşya, 204 kilo asit laktik, 283 kilo gramofon yayı , 

740 kilci pamuk ıııeasttcat, 296 kilo şeker, 7f)4 kilo ıiülfür dö bar. 

yom, 3668 kilo lıam bütüme, 118 kilo telsiz tdelı:ın ahizesi, 80 ki· 
lo pamuk ipliği, 139 kilo b0ya1t denıir kapsül ~e ferıııeşop, 326 
kilo fasetali ayna camı; 134 kilo radyo makinesi ve aksamı, 131 
kilo ipek ipliği, 673 kilo demir sobJ, 180 kilo lastik boru, 143 
kilo kesilnıiş yazı kağıdının satış ilanları münakasa gazetesinin 

218·936 günkü niıshasındadır. Satışlar İstanbul Gümrük binasın· 
daki satış salonunda yapılır. Aynı günlerde küçük satışlarda bulun· 

duğunu Ye hususi şartmınemiz salon kap sınjaki levhada asılı ol• 
duğu ilan olunur. (500) 

' Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden yazı -işleri müdürü -
Etem izzet Ben ice 

Basılpığı yer ı Matbaai Ebüzziya 
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Açık eksiltme ilanı 

/ ... " .. (, 

ı' f ı.Al;,ı,._.,. .... 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş, Ankarada İli.tiye nıeydanınrla 

Orta mektep bin1sıııda yapılac1k fos septik tesisatL inşaatın tahmin 

edilen b•deli 9043 lira 65 kuruştur. 

2 - Bıı işe ait şartnaınel~r ve e\•rak şunlardır: 

A) Eksi itme şartnamesi, 

B) Mukavele proj t si 
C) Hususi şartname 
D) Keşif cetveli, silsileli fiat cetveli 

EJ Proje 

İsti yenler bu sarlname ve evrakı 45 kuruş bedel mukal.iliıı 'e 

yakı işleri umuru ıuüdürlüğiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 4-9·936 tarihinde cuma günü saat 16 da Na• 
lia Vekide\i yapı işleri eksiltme odasında açtk eksiltme usuliylc 

) apılacaktır. 

4 - Eksiltnıeye girebilmek için isteklilerin 679 lira ıuuvıkbt 

tcmi01t Yermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös

termesi lazımdır. 

1- 6-936 tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet 

v"ikası. 

5 - İstenilen ves:kala rı n yukarıda 3 üncü maddede yazılı s~· 
atten hir s1at evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine m~k· 

buz muknbilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek zarfların ni· 

hayet 3 üncü maddede yazılı saata kalar gelmiş olması ve dı7 

zuf;n ıııiilıür nııımu ile iyice klpatılmış olmast lazımdır. Posta~a 

olacak gecikmeler kabul tdilıueı. (456) {139) 

Türk Hava Kurumu 

B Pı su 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5 . ci Keşide 11 ı Eylül ı 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mükC!fat vardır 

İ• Denizyolları 
i Ş L F. T l\I ES t ~ 

Acenteleri:. Kara köy- Köp· 
riibaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarzade 
Han Tel : 22740 - -

İZMIR SÜR'AT 

Postası Dönüşü 

İzmirdeıı Eylı'.ılün 3 üncü 

Perşenıbe giınü kalkacağı ilan 

I edilen postamız görülen lüzum 

1 üzerine İzmirden l Eylill 

Salı giinü saat 21 de kal· 

kacak,tır. (814) 
-
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CiL Dİ NİZİ 

Tehlik~den koruyunu:E. 

HerltJngi bir kremin ona 
lüzumu olan gıdayı verece· 
ğini zannediyorsaııız bu tec· 
rübe size pek pahalıya mal 
olabileceğini derhatır edi· 
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

• 


