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haltı hareketin Fransa· Lehis
tan dostluğu üzerinde hiç bir 
tesir yapmayacağını göster· 
mektedir. Bugün Lehistan si· 

Dtvamı 2 nci sahi (tele 

Adsız koşucular 
Açık Söz müvezziler arasında mükiif atlı 

bir koşu müsabakası hazırladı 
Aytıca Jafsllit vereceğiz ve en çok ko,an mUvezzii size yakında 
tanıtacilAız. Belki bununla Türk sporu bir koşucu daha kazanacak 

Telefon No. 20827 

Troçki geni 
• • 
ınzıvasına 

gönderiligor 
Oslo 2 (A. A.)-Reut'er a. 

jansı bildiriyor: 
Troç:<i ile karısı, bugün İ· 

kametleri için intihap edilen 
Oslo'oun yirmi mil kadar ce. 
nebunda kain Şundby'ye git
mek üzere Hoenefoss'dan ay. 
rılmışlardır. 

Altı polis otomobili ile bir 
kamyon. kendilerine refakat 
etmektedir. 

BU GÜN 

!ah hareket 

Yunan Başve
kili yeni rejim, or. 
du , donanmanın 
takviyesi ve yeni 
idarenin memle
kete gelire cği sa· 
ve imkanları hak-

kında çok mühim beyanatta 
bulundu. Bu beyanatı bugün 

2 nci sayfamızda bulacaksınız. 

lzmir'de yine 
bir otobüs devril
di ve on sekiz yol· 
cu yaralandı, öl
dü. Bu faciayı da 
son haberler sü

tununda haber veriyoruz. 

Söz istiyoruz: Eyhll 

3 Türk inkılabının ana hatlarını içinde der

liyen_ ve gidiş yollarını veren Atatürkün.ls- Perşembe 
met lnönünün bütün söylevleri kitap ha· 1 g 3 6 
linde ve bir arada neşredilmell diyor ve .. ~ 
bunu Maarif Bakanıı~ından istiyoruz... ,._. _____ •ıııl 

Mektup adresi! CataloJIÔ, Şorof sokak Tolıınl adr.,ı • lstanb•\: Açık Söz 

İngiliz kruvazörüne ve Alman distroge
rine dört lspangol bombası düştü! 

Gene 1600 ölü ve yaralı var, kan gövdeyi 
götürmekte devam ediyor 

Sokaklarında kan ve ölüm dereleri akan ispanyada üstüne ı1stlük bir de siyasi esirler l'ar. 
Bunlar da o siyasi malıpus ve esir kafilelerinde11 birini gösteriyor. Belki de bunlar şimdi 

esirlikten çıkmış bırer ölü olmuşlardır. 
- Yazıs; 2 nci sayfadadır -
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Romanya 
Alman 

lttif akına mı 

· eaşbaka 
• • 
lzmırd 

. 
Çelal Bayar ve diğer vekiller de 
I .. önü. ün ıefa ati de döndüler 

Giriyor? 
Romen Faşist li· 

derinin ifşaat 
ve beyanatt 

TitUlesku iyileftı, 
Hitlerle neler 
görü,UlmUq? 

Monte-Karlo, 2 ( AA. ) -
Titülesku'nun sıhhi vaziyeti, 
salah bulmuştur. Mumaileyh 
yakında Romanya'ya dönmek 
niyetindedir. 

Titülesku'nuıı yanında bulu
nan 1evat, mumaileyhe Millet
ler cemiyetinde Romanya'yı 

temsil etmesi için tekl_if~e bkulu- j_ 
nulmuş olduğu haberını le zıp 

etmekted'r. j 
Faşist lider na ! 

söylüyor ı 
Bükreş (Açık Söz)- Birkaç 1 

' haftadan beri Berlinde olan j 
Romanya milli hrisliyan (Fa
şist) partisi lideri Goga Bük
reşe dönmüştür. Goga gazete· 
cilere verdiği beyanatında, 

Hitlerlc görüşdüğünü ve Al· 
manyada elde elliği muvaf. 
fakiyctten fevkalade memnun 
olduğunu söyHyerek, Avrupa· 
yı bir uçurumdan kurtarmak 
için Romanyanın, Alman • !ıal
ya • Lehistan cephesine ilti· 
hakı icap elliğini ilave etmiştir. 

( Dtvamı 2 incı sayfada) 

l 

Başbakan ismet /nönü lzmir vrıpurunda .. 
(Yazısı 2 inci sayfa6a} 

Kiracı bahçedeki de
fineyi çıkarmış 
Ve... paraları 

yemeye başlamış ! 

Bugünlerde diin)ra gazetelerini• 
kenditi ile meşgul olduğLl 

TlıÜLESKU 

Dul kadın polise dert yanıyor 
Anadoluhisarında Güngörmez caddesinde oıuran Necmiye 

isminde bir kadın dün zabıla}a müracaat ederek garip bir 
iddiada bnlumuştur. [Devamı 2 nci sayfada} 

J 
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Siyasa , ou·nya'sında·n ·Haberıe.- -- Son Dakika 
Deli Petro'nun vasiyeti. ve 1~~~~~~========;;:=:=:===;;~~=====oo======;=====ı Ankara-Memleket ve Dünya) 

Hitlerin programı Sayı: 137 Heryude 5 kuruş Telefon No: 208J7 - Telgraf adresi: lstanbul Açık Söe F d k ı · k 
Tarih kitapları Rus çarı Deli 1 ya sulbunun ve garp medeni- Ha b .. 1 t d .. f . ransa a as er 1 

Petronun vasiyetnamesinden\ yetinin tehlikesi şeklinde gös· rp oy e esa u ve garıp mu••ddd t• • t 
bahsederler. Rus islavlarını teriyor. Bilhassa olimpiyat 1 e 1n1 uza • 
~~:~er:~de~~.~~';ı 1~::,a~~~ ~rc~~::;~nd;r~pa:::~: ş~~s:t~ yanlı şl 1 k 1 ardan ç 1 kar ! m a. yı k~ ra r 1 aştı rd 1 ! 
büyük devletleri sırasına ge- lenmiştir. .. çir en Çar, şu vasiyeti yapmış Almanların iddialarına göre Cebellüttarık, 2 ( A.A) - ı edenler arasında ölü miktarı- Jineanın şark sahiline ask'er çı· Parıs, 2 

(A. A.) - Su bakanı M. Daladie dün mebusan ve 
ise: ispanya ihtilali Rus>anın par· lhtılAlci!ere mensup layyare'er nın çok yüksek olduğu tahmin karmaya teşebbii.s elmiş ise de Sena~o ı_neclislerinin ordu komiteleri başkanlarını kabul ederek 

"Şimale dogru genişliyerek magilc çıkmıştır. Fransız hari- den atılan dört bomba lngilte· olunmaktadır. • Faşist kıta'arın mukabe'esi kendıl.erıle mill! müdafaa meselesi hakkında görüşmüştür. Baltık denizine çıkınız. Ce· cıyesi Moskovanın emrile ha· renin Vorcester kruvazörü ile Hükümet mevzileri üzerine karş .. ında uzaklaşmaya mecbur Fıgaro gazetesi, Fransız hükümetinin askerlik müddetioİ 
O 1 

· ı Ma
1 

ki d b 1 k 600 d f ı b uzat.mık için tetkikatta bulundu,.unu yazıyor. 
nupta sınan ı ımparator uğu- reket eder. Sulh içfıı, sükun aga açı arın a u unma - en aza o üs isabet olmuş' ardır. Birkaç kişinin S " 

a 1 k Akd 

· · · · · d h ta olan bir Alman deslroyeri etmiştir. Hu-kiimet bataryaları- b ıyasi mehalil böyle bir tedbirin lüzumlu oldu,.una müttefikaP 
nu p rça ayara enıze mı· ıçın, nere e te like varsa, ve u meyanda 9 yaşında bir k t · · " · R d üzerine düşmüştür. nın mukabelesı· bı'nnı'sbe hafı'! anaa getırmış olmakla beraber müddet hakkında henu·z bir 
nız.,, us ya an gelir. Eğer Fransa çocuğun öldü"'ü haber veril- .. b k h 

D 
1 T f k 

" muta a at asıl olmamıştır. 

eli Petronun böyle bir va- Rus>a ile ayrılacak olursa, Hendaye, 2 (A.A.).-Reuter O muştur. Ü en ve mitralyöz mektedir. ihtilalin başlangı· 
siyetname bıraktığını en sala· Almanya ile arasında hiç bir ajansı bildiriyor: Harb saha- ateşinin olanca şiddeti ile cından beri Lalinea' da ara- • • • lıiyetli tarihçiler münakaşa et- me~e·c kalmayacaktır. Fkonoıni sının manzarası, ihtilalcilerin ı. hüküm sürmüş olma,ına rağ- ı larında kadınlar da bulunan GömbÖş bu••tu••n partı•lerı• 
nıcktedirler. Ancak Deli Pet- diktatörü ı Schaht Fransızları run önündeki hükumet mevzi- men dünkü hareketler daha yüzden fazla esir kurşuna di-
rodan sonra gelen Çarlar hiç kandırmak içindir ki ?arise !erine karşı dün yapdıkları ziyade topçu muharebesi şek- zilmiştir. toplantıya çag"'ırıyor 
de deli olmayıp belki de fazla gitmişti. kesif bombardımandan istifa- !inde tecelli etmiş ve bu mu· Paris, 2 (A.A.)-Eko dö Pa-akıllı olan seleflerinin çizdiği Fransa buna razı ola- de ettiklerini göstermektedir. harebede ihlilalcı kuvvetler ri gazetesi, Fransadan lspan. B~dapeşte, 2 ( A. A. ) - Saylavlar kurulu başkanına yaı· 
beyan edilen programını oka- bilir mi ? Hiç sanmıyoruz, iki tarafın zayiatı çok büyük- daha üstün bir vaziyette bu- yol milislerine yapılan mühim· dıQ'ı bır mektupta, M. Gömböş hükumet partisi de dahil bulun• 
dar sadıkane takib etmişler· Fransa Sovyetleri sevdiği için tür. Ôlü ve yaralıların 1600 lunmuşlardır • mat sevki yatının devam et- d~~ h~ld_e bütün parlamento partilerinin şimdiki seçim siste· 
dir ki, Petronun böyle bir va• mi Rusyayı bırakamaz? Hayır. kişiçolduğu hakkında ileri sü- lrun'un büyük yolunun gö- mekte olduğunu bildiriyor. mını~ ıslah ~dilmesini elzem addetlik!erini }azmakta ve bu 
siyetname bırakıp bırakmadığı Kendini sevdiği için. Fransa rülen rakkam ancak asgari bir · ze görünür bir kısmında, ihti· Dün mühimmat yüklü üç par.tıler noktaı nazarlarının bildirilmesi için onları bir kooferan! 
ehemmiyetini kaybetmiş bir korkar ki Rusya yalnız bı· had höstermektedir. lalci kuvvetlere ait beş zırhlı kamyon Hendaya 'ya varm11f halınde toplamak hususundaki projeyi tasvip etliQ'ini ilave et· 

k 
• f mekledir. 

mesele oldu. rakılacak olursa, belki de Al- Hükumet kuvvetlerinin ma• amyon mutemadiyen cephane akat memurlar tarafından Zamanımızda Petronun ve manya tarafından parçalana- neviyatı, asilerin topçu kuv· taşimaktadır. Hükümet kuvvet geri çevrilmiştir. Bunun üzerine Bu konfera~s. ~ayla~la~ kurulu toplandıktan sonra yapıla• 
siyetnamesini andıran bir va- caktır. Almanyanın şarktaki vctlerinin kendilerininkinden leri tarafında da bir zırhlı tren kamyonlar Sehbia'ya giderek ~aktır. Kral ~aı.bının salahıyetlerinin tevsii ile ayan meclisinin 
sika da Hitlerin "Mein Kampf. tehlikeyi bertaraf ettikten yüksek olduğunu anlamalarına ayni vazifeyi görmektedir. oradan ispanyaya geçmişlerdir. ısldhı . mesele.en de yapılacak konuşmalarda mevzuu bahsedi· 

M d 
lecektır. 

namındaki eseridir. On sene· sonra garbe dönmiyeceğini raimen fevka14de yüksektir. Tayyareler yakınlaştığı za- a rit, 2 (A.A.) - Hüku· 
den fazla bir zaman evvel, kim temin edebilir? Buna mukabil, ihtilalcilerin man ateş durmaktadır. Fakat met kuvvet'eri, halihazırda ta. Başbakaıı muavini M. Darany ile iç ve 

0

Tarım bakanları bu 
hapislıanede yazılan bu eserde Avrupadaki kuvvetler muva- maneviyatı bu derece iyi de- bu tayyare'er çok yüksekte mamile ihata edilmiş olan konferansta Hükümeti temsil edeceklerdir. 

Hitler, Alman siyasetinin takip zenesinin tarihi göstermiştir ğildir. uçtuğundan her iki taraf bu Huesca şehri üzerindeki taz- I • • e 
d 

. ı h k . - k. o s yiklerini arttırmaktadırlar. ng •. • •. k b" . d .. 
e eceğı ıattı are eti goster- ı rta Avrupada bir büyük aat 11,30 da henüz hiç bir tayyarelerin kime ait olduğu- Z 8 inesi Ort 588t su·· ren 

k d

. k ı 
1 

Hükumet kuvvetler, Eslra-
me ıe ır. ve uvvetli Almanya, yalnız top ateşi o mamıı ve hiç bir nu arkedememektedir. b" t 1 t 

O zarun Hitler Alman po- başına kalmak -artile daima tayyare aörünmemiştir. Cebe'üttarık, 2 ( A.A. ) Du··n madure'de de terakki etmek- • lr Op an 1 yapb • 
6 

le lrun şehri ise asilerin ta· Londra 2 (A. A ) D 1 ı 
lisinln nazarında gürültücü bir şark ile de, garp ile de müca• fliradou 2 (A.A) - Reuter akşam Neorcesdr Destroyeri ' · - ış şeri Bakanlığının bir tebliğine n•• 

ıl 
d 

1 

d arruzlarına nevmidane muka· zaran M. Eden hastadır. 
a amdan başka bir şey de· _ e e e er ve haklarından ge- ajansı hususi muhabiri bildiri- ile bura} a gelmiş olan mu ha· vemet etmektedir. Hükumet ğildi. 1923 de Münih şetırinde lır. Orta Avrupa ccrmenliQ'i yor: cirlerin söylediklerine göre, kuvvetleri, lrun civarındaki en . M: Eden'in doktor kendisine birkaç gün istirahat tavsiye 
çıkarmaya çalıştığı bir kı· ile mücadele edebilmek için lrun 'un zabtı için cereyan latilalciler şimdi Malaga- mühim sevkülceyşi nokta olan e.tmıştır. Bu sebeplen M. Eden kabinenin bugünkü içtimaına iş• 
yam kolayca bastırıldıktan şarkın ve garbin birleşmesi etmiş olan muharebe dün bü- nın üç kilometre ötesinde Puncha'ya hakim bulunmakla· tırak eylemiyecektir. 
sonra Hitler hapishaneye atıl- lazımdır ve bunun içindir ki tün gün 6lanca şiddetiyle de- ve üç muhtelif noktada mevzi dır. Sanıldığına göre bugünkü kabine toplantısında, İngiliz te-mıştı. işte Hitler Almanya için biri Burjuva, diğeri de Bolşe· vam etmiştir. Seyyar hastaha- almış bulunmaktadırlar. Londra 2 (A.A.) _ Röyte· baal~rının .. ı.~p~nya ~rdularına yazılmalarının önüne geçecek 

. ' ~- : . ·-· 
Radyo Telefon .,Telgraf . · ' :·. 

1 
• 
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Deli Petrovari pr»gramı bu vik olmakla beraber, şark ile nelerin şehre girmek ve şehir- Muhadrlerin kanaatine gÖ· rin resmt bir membadan öğ- tedbırler duşunulecekt•r. Bu hususta yeni bir kanun çıkarılma• 
hapishanede yazmıştır. garp ortadaki Almanya:ra karşı den çıkmak için sırtlardan ve re Malaga şehri yakında ıes· rendiğine göre, lngiltere ve dığı için par:amentonun içtimaa çağır.iması da muhtemeldir. 

Hitlerin ne yazdığı devlet birleşmişlerdir. Ya birlikte bayırlardan geçliği ve yaralı- !im olacakhr. ihtilalci layya· ~ran.sa hükumetleri, ispanya • • • ,..., başkanı olduktan sonra mü- ölürüz, ya be~aber yaşarız di- lan taşıyan sedyelerin müte- reler ehri, tayyare a'anını ışlerıne ademi müdahale anlaş· Artv. İn bakırları ı·şletı•ıı·yof \.1 
nakaşa edilmiştir. Çünkü son yor:ar. madiyen yaralı kamplarına ve birçok bina'arı bombardı- masiyle alakadar mese'e!erin baskınlarında Mein Kampfi ki- Diplomat geldiği görünmekte idi. man etmişlerdir. Korku ve deh· tetkiki i'e mükellef beynelmilel Artvın, ( A. A.) - Çoruh vilayeti mer:,ezine 15 kilometrı 
tabının boş sahifeleri kesildi. "'"'""""""""""""'"""""'"""""""""""'"'"" ihtilalcilerin ateşi çok isa· şet içinde bulunan şehir halkı komitenin derhal topla,ma- m~safede bulunan Kuvarshane bakır fatrikasını işletmek ü

7
ert 

B b k d b ti
. ld ,.. d ·ı k sına büyük ehemmiyet atlet- Et ba k • d · ld 

Bununla beraber, Hitler Al- aş a an •• e ı o u,.un an ve yer ı tica etme için limana akın mektedirler. Bu komitenin bu 
1

• n 
1 ~ gon erm~ş . o uğu heyet buraya gelerek bir aydan· D nanyasının takib ettilı'i siyasetin • Un 1 altı siJı'ınakları bulunmadığın· elmekledir. hafta içinde Londrada top- berı faalıy.ete geçmış~ır. Fabrikada bugün ikiyüz amele çalışıyor• ~lııı 

karşısında, Mein Kamp! kitap "'\ ı • d dan dolayı, şehri müdafaa iki hükümet lop çekeri La· !anacağı tahmin edilmektedir. Mevcut bınaave makıne daireleri, mağara!arın imar ve temizleO' 

için de Deli Petronun vasiyet- gece Zffilf en ""'"""""""""""'""""""""""""""'""""""""""'""""""""""'""'""'"'"""""""'""""""'"""'"""""""' me i,i bitmek üzere olup yakında bakır ocakları açılacaktır. 
~::~~:r 1:•kkındakisözıer sÖy· döndü İ g· . il b sabah 1I R~·:·:·~;:~................... Hab~şistand;• g enı· ı0</ıare 

Almanyanın siyaseti, yazıl- lzmir Fuarını açmak üzere dığı söylenen şeylere o kadar giden Başbakan ismet lnönü, Çanakkalede Almn ittı~J:ak Londra, 2 (A. A.) - Habeş elçiliğinin bir tebliğiıe göre. 
uygundur ki bunların yazılıp iktisat Vekili Celal Bayar, • • J 1 l• Neclşi, garbi Habeşistanın merkezi olan Gere şehrinden bif ~ yazılmadığı meselesi ehemmi· Maliye Vekili Fuat Ağralı, ( Birinei sahiftden devam) ı !erdir. Gece saat 9,5 da hare· na ml g • • ? mektup almıştır. Gore hükumeti reisi Volde-Sadik'den gelen ları 
yetini kaybetmiştir. Sıhhiye Vekili Refik, Anka· ket eden vapurlara halk dola- ırıyor• b_u mektupta vi'ayetler şefleri mümessiller;nin işt:rakile bir 1ıii· ~co;ıi 

ra Nahlin yatına avdet ede- (1 · · f k t k ld r. b ~ Mein Kampfda ne yazılı idi?. ra Valisi Nevzat ve daha cak ve merakib sıralanarak ınçı say adan devam) . um~ . uru u~u, . ütün idare da'relcrinin muntazam sureı•e 
Hitleron, henüz hapishanede bir çok ze\'at dün gece saat ceklerdir. Türk heyeti tor· mehtap aezisine çıkacaklardır. Goganın söylediğine göre, Ro- ışle.dığı ve vazıyetın sakin olduğu bildirılmektedir. ~ li 
·k Al · d' pito muhriplerimize döne- .. • ı en manya içın çiz ıği proğ- on buçukla • iz mir vapuriyle Arzu ederlerse Kral hazretleri manya ~a} et Alman politika· • • -·ı 

k 1 
cektir. Nahlin yatı bu- [ • d b • k J' 

ram, şar ta geniş cır.esi için şehr.mize dönmüş!erdir. gün akşama do•ru Koca- bu mehtab alemine Nahlin yatı sına taraftarsa ve nasyonal sos- zmzr e ır a d "l f 
garpte tedafüi va•i)'ette kal- Milli Mudafaa Vekili Gene· 6 ile iştirak edecekler ve yahud yalist rejimini kabul edecek m yon evrz 

k k d 1 
tepe ve Adatepe torpito· ı lzmir 2 (A A) K ı d o k 

ma no lasın a top anıyordu. ral Kazım Özalp, General saraydan seyredileceklerdir. o ursa Almanya şimdiki Ro- . . . · - eml paşa a ı:;e: ahve yokuşunun virajı• 
. F 

1 
!arımızla birlikte şehrimize f b ı d d · Yanı ransa i e anlaşmak ve i Salih, Polis müdürü Salıh Kı· 5ureti ır.ahsu•ada elektrı'k ve manya hudut' arının muhafaza nı ırenının ozu masan an ônemeyip düşen bir kamyonda b~· 
müteveccihen hareket edecek- 1 18 1 d b Rus} aya karşı tecavüz etmek. lınç, Liman idaresi umum mü- Türk. lngiliz ba, raklarile do· ve Romen tamamiyeti mülki- unan yo cu an eşiağır surette yara' anmıştır. Yara'ilar merıt" 

Bunun içindir ki Hitlcr, selef- dürü Raufi, Türkofis ve Tica. tir. Sa. majeste yarın sabah natılmış o!an bir \apuru!l ar- yesinin muhafazasını kabul ve leket hasta1esine getirilmişlerdir. 
1 

. . L k şehrimizi şereflendirecck!erdir. 
1 

k ff I 111111 ' 11111111 "'' 111n1111111111111111111111111111 11111111111111111uıuııııııuımm111111111111ıııııınıııııııınıımuıuuııııııııııı•"" 
erının yaplıQ'ı o arno mua- ret Oda" erkanı dun gece kasına geniş bir duba bağla- e e ü edecektir. O 
hedesini, yani garp hııdutları- Ga'ata rıhtımına gelmişlerdir. Şehir donanıyor nacak ve geniş projeksiyon Faşistler liderinin Romanya UI kadın polise dert yanıyor 
nın nihai olduğunu kabul et· Rıhtım yolu gece yarısı ol- Kral haıretlerinin teşrifleri ziya· arı altında Balkan festivali namına yaptığı bu görüşme'eri 
mişli. Şunu söyleyelim ki bu masana rağmen Başbakanı is- dolayısile resmi bir merasim için gelen heyetler milli dans- sol taraf gazete'eri şiddetle 
noktada ye~i Alma~yanın si· tikbal etmek isleyen ka. yapılmayacaktır. Çünkü Seki. !arını oyınyacaklardır. tenkit etmekte ve !ağcıların 
ya•eli, harpten evvelki Alman· ka'atalık halk kütlesile dol· zinci Edvardın bu seyahatleri BUyUk deniz yarıtlar Romanyayı bir ihtilale doğru 
yanın ~iya<etine uymuyor. muştıı. tamamen hususi mahiyettedir. ismet lnönünün himayele- sürüklemekte olduklarını yal.-

Harpten evvelki Almanyanın Eakat ismet !nünü ,.e Ve- Fak•t ilk defa şehrimize şeref rinde Modada yapılacak bü- maktadır:ar. 
en ehemmiyetli muarızı Fransa killer lzmir vapuru Gaıata rıh- vermeleri münasebetile lstan- yük deniz yarışları hazırlıkları Halbuki .• 
idi. Rusya Fransanın yarılım· lımına gelmeden evvel bir bul halkı tezahürat yapmak ilerlem'şlir. Bu işlerle meşgul Moskova, 2 (A. A.) _ Ta'5 
cısı vaziyetinde idi. Ve lmpa- motörle Dolmabahçe sarayına istemektedir. Bunun için de olmak üzere bir komite teşkil aja~sı bildiriyor: 
ratorluk Almanyası, Rusyayı çıkmışlardır. şehir donanacaklar. edilmiştir. Seyircilerin yarış- Gaıete!er, Litvinof ile yeni 
Fransadan ayırmaya çalışıyor. Bunun üzerine rıhtımdak is- Sarayburnuna, köprü üstü- 1 h b 1 1 Romanya Dışişleri Bakanı An· 

1 
arı ra atça göre i me eri için 

du. 1911 senesinde Posldam tikbal heyeti de polis müdürü ne, gerek stanbul ve gerekse icap eden tedbirler alınmıştır. tonesku arasında teati edilen 
mülakatı sırasında yapılan bir Salih Kılıncın temin elliği bir Beyoğlunun yüksek yerlerine Yarışlara saat 14 de başlana- telgrafları neşretmektedirler. 
teşebbüste az kaldı muvaffak motörle Dolmabahçe sara· büyük lngiliz bayrakları ası· caktır. Yarış sahası 800 metre Sovyet Dışişleri Baka~ına çek· 
oluyordu. Yeni Almanya kar- yına gitmişlerdir. lacaktır. Ayrıca Türk bayrak. üzerine tanzim edilmiştir. Sa- tiği bir telgrafta Antonesku 
şt!ına muarız olarak Rusyayı r !arı da asılacaktır. Köprüye hanın bir tarafında seyircilere diyor ki : 
almıştır. Fransayı Rusyadan y } konulacak büyük bayrakların tahsis edilecek yapurlıır sıra· "Yeni vaıifeme baş'arken ayırmaya çalışıyor. a an Üstüne dalgalandıklarını gece de gös- !anacaktır. Yarışlar saat 18,10 a barışın temini ve mem'eket: 

Nasıl ? Alsas - Loreni almak te rmek için sn baha kadar köp- kadar devam edecek, gece ler.miz ara,.nda mevcut dos· 
istemediğini söylüyor. Lokar- yalan haber rü üstü µrojeksiyonla tenvir Deniz klübünde büyük bir ba- tane münasebetlerin kuvvet-
no muahedesini feshetmekle edilecektir. lo verilecektir. lendirilmesi hususunda sizinle 
beraber aarp hudutlarını nı'h•t ı 1 iııci sayfadan devam Muhterem misafirimiz Seki- b·r:ikte çalışmak imkanını e:de 

6 ~ Halkın tezahUratı · b d 
olrak tanıyan yeni bir Lokaroo diğer bazı yerlerde çar- zinci Edvard gerek deniz ya- etmenın en e uyandordığı 

1 k 
Muhterem misafiri getirecek b" "k · · · b'ld. k 

muahedesine imzalamaya ha· pışma ar vu u bulduğu, rışlarına, gerek baloya davet . uyu sevvıncı sıze 1 ırme zır olduğunu bildiriyor. ahali ile ordu efradı ara· olan Nahlin yatı limanımıza edileceklerdir. •sterim. azileme başlarken 
Rusyaya karşı daha mu·e·sı'r sanda kanlı müsademeler gelince top atılarak istikbal ekselansınızın kıymetli yardım-• d'l kf General Fahrettln ı d h 

mücade'ede bulunmak için Le. olduğu, bu müsademe!erde e 1 ece ır. arın an ma rum kalmıyaca• 
hi tanla 

8 

ı t A birçok kimselerin ölü ve Bu esnada kralı karşılamak Çunakkalede ğımı ümit ederim.,, 
. • . . . n aş '· vusturyayı üzere sahillere dolacak olan Çanakkale, 2 (A. A.) - in. Romen dış işleri bakanına 

~ımdılık ılhaktan vazgeçti. Çe· yaralı düştüğü, ordunun I yazdı"' cevabi telgrafta B. k ı k 1 stanbul halkı kralı selamlaya• giltere Kralı Sa majeste Ed- 5' 
os ova yaya e uzatıyor. Bun- yüksek erkanı arasında d k ı O L ı'tvı'nof demı·ştı'r kı". 

lar Alma ya ı· · b" ·k f d caktır. Nahlin yatı Dolmabah- var ı arşı amıya memur r-n çın uyu e a. gizli bazı teşkilat mevcut •Barışın temini ve her ikı" 
k" ı ki d L h' t ı 

1 
çe önünde demirledikten sonra general Fahrettin Altay bugün 

ar ı ar ır. e ıs an a an aş- olduğu, hariı..teki birçok M t d 1 "I b memleket arasında mev-

k t·ı kk b kral hazretleri saraya çıka- oca epe es royerı ı e uraya l d 
ma sure ı e muva at ir za- sefirler hakkında isticvan. 1 . . K z cut o an ostane münasebet-. · 1 k d ,.. caklar ve Atatürk tarafından ge mışlır. ocatepeye afer de 
man ıçın o sun, ori ordan lara başlandı"'ı ve bütün 1 k k d lerin tevsii hususun da benim• · F ı " kar•ılanacaklardır. re a at etme le i i. Fah-

• vazgeçıyor. rama i e anlaşa. Rusya dahilinde pek çok • rettin Allaya getirmekle olan ~ ~eşriki mesai etmek hakkın· 
rakA!,asloreni bırakıyor.Avus- levkilat yapıldı,.ına dair BUyUk bir deniz alayı a i arzunuzu büyük bir mem-
turyadaki Almanları millibu dut 6 Kocalepe, limana girer nuniyetle kaydediyorum. Dün-

olan ecnebi gazetelerdeki 1 yapılacak ,,,· m ı· k d lar içine almaktan vazgeçiyor. " r ez, va 
1 

ve uman an ya sulhunun kuvvetlenmesi ba-

ç k 
bütün haberlerin Ruıı sefa. lstanbul halkı yarın akşam destroyere giderek kendilerine k d b .. e oslovakyadaki Almanları . ımın an ulün memleketler:e, 
r,elı resmen tekzip eder.,, büyük bir deniz alayı yapa safa td· · d · 1 d. S ı şimdilik kendi hallerine terke. • ge ınız emış er ır. a- ve bi hass en yakın komşularile 

diyor. Fakat Rusyaya gelince; Rus sefarelhanesinin bu caktır. Halkın arzusunu yerine majeste Kral Hazretleri ya. iş birliği tesis etmek SovyetRuıı-
bu devlet ile bir masa etra- tekzipnamesini Bulgar ga- getirmek üzere Şirketi Hayriye rın sabah Boğaz dışında dest- yanın siyasasının esasını teş-
fında görüşmiye bile razı de· zeteleri birinci sayfalarında ve Akay idareleriyle limanda. royerlerimiz tarafından karşı. :kil ettiğinden, ekse~ansınızın 
ğildir. Almanya, Rusyayı dün. neşrelmektedirler. • ki bütün merakip bu bü)'ük !anacak ve Seddülbahirde ka- bu arzusu bende büyük bir 

deniz alayına iştirak edecek- raya çık l•cak• · ı " .ır. sevınç uyandırmıştır. Şimdilik 

( 1 inci sayfadan devam) 

Necıniyenin iddiası şudur: Birkaç ay evvel kocası ölmiil· 
Necmiyeye de sekiz yüz bin lira kadar bir para bırakmıştı!· 
~~lbuki. Hüseyin ölmeden önce Necmiye}e bahçeye bir kiiP 
ıçıede b•nlerce lıralık bir para gömdüğünü de söylemiştir. 
N~c~iyr. ölüm kederi içinde bu defineyi çıkarmayı ihmal el· 
mıştır. Fakat, Necmiye şimdi ke,di evinde k'racı oturan ,Ah' 
medin taiıçede buluna~ parayı ç kardığını iddia etmekted r. 
Yine ~unun iddiasına göre, Ahmedin \'aziyeti maliyesi bozuk 
ken şımdı çok fazla para ha•camaktadır.Zabıta bu garip ideli' 
hakkında tahkikata b3şlamı:;tır, ========================="_..., 

Yuana ordu ve 
!donanması takvi
ye ediliyor 

Atina, 2 (A.A).- M. Metak
şas. Kathimerini gaıetesinin 
bir muhab·rine beyaoatla bu· 
lunarak hükumetin prograıııı· 
nı tarif etmişt'r. Mumaileyh 
menşei 1ıa· k ola!! ve kuvveti
ni halktan a'an milli hükumet 
cebhe•inin Yunanistan da diğer 
memleketlerde olduğu gibi 
teşkilat vücuda getireceğini 
söylemiştir. Bunda o sor.ra M. 
Metaksas, Yunanistan da di· 
ğer memleketlecin ordu ve 
donanmaları kıy:netinde kuv
vetli bir ordu ve donanma 
vucuda getirecoQ'ini vadetmiş· 
rr. 

beynelmilel vaziyet böyle bir 
iş birliğini elzem kılmaktadır.,, 

lstanbul, 2 (A. A.) - Ro
manyanın Ankara elçili~i. Ro. 
ma~yanın ecnebi memleketler
deki b'rçok elçilerinin istifa 
etmiş olduklarına ve hariciye 
nazırının da istilası muhtemel 
bulunduğuna da;r gazete'erde 
intişar etmiş olan haberleri 
kat'i surette tekzip etmekte
dir. Bu haberler asıl ve esas· 
tan ~ridir. 

Leh-F ransıı 
( 1 inci sayfadan dt!vam } 

yasetine hakim olan üç nokt' 
vardır. 

1 - Memleketin askeri ku'" 
ve ti. 

2 -iyi komşuluk münasebBtı 
3 - BilhaJSa Fransa ile ıt• 

tifaklar akti. 
işte Paris müzakerata bô1!1 

bir hava içinde başlamıştıf· 
Bu münasebat ne netice ,ot" 

recektir? iki memleket ord~ 
kumandanları ve iki ordu ar'' 
sındaki temas ve müna•ebetlet' 
bir kat daha kuvvet bulaca~. 
tır. Bundan başka,bir nold'

1 

nazar teatisinden sonra f:all" 
sa ile Lehistan arasındaki ft 
yıı.!f hava şayanı dikkat b 
şekilde vuzuh kesbetmiş olil" 
caktıa. . 

Nihayet bu müzakere net~ t~ 
cesinde iki memleket arasınd tu 
1921 senesinde aktedilmiş ol~~ ifa 
askeri ittifa'< bir kat dat•' \ij 
sarahat kesbetmiş olacaktır· ~a 

Mareşal Rydz .Smigly fra~'. ı, 
sada bir hafta kadar ka1 ac3~ lııi 
tır. Pariste cereyan edec 3, iıl 
müzakereler, Avrupa sulh t11 
rihinde mühim bir merlı8 
teşkil edeced tir. 
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Kadınlar, soyunmayın! Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 
===================================================== 1 - Seyahat mektupları -

azın iki üç ayı kadının erkeğe vereceği zevki uıanç ha· 
'1ı • .ıctiren bir mevsim oldu. 

Üç dort 1ıındür Mamaia plajında kadın eti seyretmekten 
liltainir oldum. Biribirinden güzel Rumen kızları ve kadınları 
~Oıız haline ırelen vücutlerile kartımda kırmııı derili Ame• 
~~. vabfileri ırlbi dolafıyorl11r. 
Akın akın çıplak kadın. Yığın yığın kırmızı et. Rumen ka

İıaları plij dönillü Köıtenre sokaklarında __ pijama ile ıreziyor· 
~ •. Bu pijamaların yalnız pantalonu var. Ust tarafı çıplaktır. 
Y•lnız memelerinin ucunu örten birer ince kufak. 

Sehlbl ı Etem luet EENICE 

Acele tamir 
edilecek 

lstanbul yolları Bu kırmızı çıplak vilcutleri gördükçe burnuma ateşte kı• 
'••ınağa başlıyan fena bir et kokusu çarpıyor. Ve bu binlerce 
~Plak kadın ara11nda kendimi Afrikalı bir yamyam kabilesi 
i · Belediye nengl yol· Çıne düşmüş Avrupalı ıribi görüyorum. 

Köstenceye OD kilometre çeken Mamaia plajlarına giden ları tamir edece§lnl 
lı•ri açık, kenarları baaır örgülü otobüı bir mezbaha kamyo- kararlaştırdı 
-u gibi mütemadiyen bu kuarmış etleri taşıyor. Belediye, - tasdikten gelen 

Ve boyunlarından paçalarına kadar kapalı erkekler ara- 936 bütçesile yakında boıuk 
lıııda bu çıplak kadınlar Dari ordusunun esirleri ıribi yaltak· yolları tamire başlayacaktır. 
~bıp aürtünerek dolatıyorlar. Şehir dahilinde Perapalasın 

Muhakkak ki plij ve pijama kadının cinsi çekitini mabve- arkasındaki bozuk cadde, sey· 
~Yor. Çıplak kadın çiy et, kabak kavun, ham ayva ribi erkeği y.ahların en çok geçtikleri 
~kıindiriyor. Erkeğ'in rözü kadında ketfedilecek bir köte ara· Şişhaneden kale dibine giden 
~it ve bu"tu""n ı"htı"rasile o köfeyi detip içi•e hulul etmek yol ve Şişlideki büyük mey· 

dan birer birer tamir edile. 
'liyacındadır. En ırüzel kadın vücudü bile et ve kemitin hali ceklerdir. 
İJo rözlerimize serildiği zaman ona kartı duydutumuz soğuk· Bunlardan başka Bebek, Ru. 
lııı. dişiye kartı içimizdeki cinsi arzuyu kördüğüm ediyor. melihisarı rıhtım yolu Boyacı. 
Kadının o çözülmeai erkete zevk veren tılıımını plij ve köyüne kadar esaslı bir tamir· 

~İiaına ayna ıribi göaterdiği için çıplak kadına kartı ittibamız den geçirilecektir. Ayrıca şehir 
~İitleniyor. Bu arzusuzluğu gören çıplak kadın erkeği tahrik dışındaki yollar da tamir edi-
'lln cinsiyetinin bütün işvelerini harcamaya mecbur oluyor lecektir. Belediye 936 bütçesine 
'• bu çırpınıt onun bütün esrarını ifşa ediyor. Erkete ara· bu yolların yapılması ve bir sene 
1-••k, ketfedilecek heyecan duyuracak köşe bırakmıyor. zarfında mütemadi tamirat için 
. Kadınlar, sevilmek istiyorsanız soyunmayın. Bırakın o va· 160 bin lira tabisat konmuştur. 
~f•yl aizl sevecekler yapımlar. -- - -

Burhan Cehit Morkaya 1 Romanyadan bir 
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POLİS 

Etir kızcağaz tram- · 
fay altınd~ can verdi 
Gönül adını taşıyan bu yav-

rucak nasıl öldü? 
Dün feci bir tramvay kazası 

~lıııuştur. Maçkadan son istas· 
ı·ona doğru gitmekte olan vat
liıan Nurinin idaresindeki 209 
~uıııaralı tramvay arabası kar. 
fdan karşıya geçmekle olan 
yaşında Gönül adlı bir ço

tuıtu çiğnemiştir. Zavallı kız
tagız tramvay allından çı· 

~atıldığı zaman son bacağının 
~•silmiş olduğu görülmüştür. 
Cônül bir az sonra kaldırıldı· 
h ha!lanede ölmüştür. Vstman 
)\kalanmış tahkikata başlan-

' ıştır. 

Hacının ili· 
cından öldü 

L ICasımpaşada oturan 35 yaş· ı 
~tında Hasan beisogukiuğu ,,. 
'ilcı olarak Çeşme meydanın-
~ Hacı lbarahimden aldığı 

ADLiYE: --
Sarayburnu 

cinayeti 
~ııtıııer d;~ak zoru al· I 

1tında ltirafda bulun· 
lıkıarını söylüyorlar 
Sarayburnunda bir paçavra 

1 ~•Posundan 140 kuruş kıyme-

1
1 'nde bir çuval paçavra çal
~1klan sonra depo bekçisi 
~\imi bıçak ve sopa ile feci 
ı;, şekilde öldüren sabıkalılar
~an Serkis ile Abdullah ve 
~iıııenin duruşmalarına dün 
~~r ceza mahkemesinde baş-

ınıştır. 

Dllnkü celsede evvela maz. 
~un~rın hüviyetleri tesbit edil
!lakten sonra suçluların zabıta
~· ve sorgu hakimliğinde ver· 
~ıkJeri ifadeleri okunmuştur. 
"llçluiarın bu ifadelerinden 
trkisin kanlı bıçağı Abdulla-

n metresi Saimeye verdiği 
~ Saimenin de bıçağı yıkadık· 
'<!\ sonra bir yastık içerisine 
~kladığı ve zabıta tarafın· 
~•n bıçağın yastık içinde bu. 
~duğu anlaşılıyor ve cürüm
l •ni tamamile itiraf etmiş 
'll\unuyorlardı. 
t f;'akat suçlular muhakemede 

ı t•rck zab.tada ve gerek sor
~ u hakimliğinde verdikleri bu 

1~delerinin doğru olmadığını, 
1 
unk; zabıtada pek fazla da· 

' ~ak Yedikleri için bu yoda i· 
~~•de bulunduklarını söyle

, lıı~ler ve suçlarını ıamamile 
lr etmişlerdir. 

j Suçluların bu inkarından son-

mayiden zehirlenerek hastaha
neye kaldırılmıştır. 

Yüksek topuktan 
Kumkapıda oturan 45 yaş

larında lrok kadın evine gi· 
derken iskarpi ıinin topuğu kı· 
rılarak düşmüş ve saıt ayağı
nın bilek kemiği çatlamıştır. 

lrok hastaneye kaldırılmıştır. 

Hücum! 
Üsküdarda Mumhane soka

ğında oturan Tekirdağlı Re
ceple misafiri izzet evvelki ge
ce saat birde eve giderken 
sabıkalılardan Ali Osman ve 
arkadaşı Cemalin hücumuna 
uğramışlardır. Sabıkalılar bı

çaklarını çekmişlerse de izzet
le misafirinin feryadına yetişen 
polisler sabıkalıları yakalamış
lardır. Tahkikata başlanmıştır. 

•• 13000 goçmen 
geliyor 

Deniz Ticaret Müdürlüğü ile 
KalkavM \'apur kumpanyası 

arasında yeni bir mukavele 
yapılmıştır. Bu mukavele mu
cibince Romanya ve Bulgaris
taodan yurdumuza gelmekte 
olan göçmenler daha müsait 
şerait içinde ana vatana ka. 
vuşacaklardır. 

Nakliyat fiatlarında tenzilat 
yapılmamıştır. Yalnız vapur 
seferleri art~ırılmıştır. Mukavele 
Sıhhat bakanlığınca tasdik 
edildikten sonra Nazım ve Hi
sar vapurları bugünlerde göç. 
men almak üzere Varna ve 
Köstenceye gideceklerdir. Öit· 
rendiğimize göre; ilk partide 
13 bin göçır.en getirilecektir. 
Bunla ·ın bir kısmı Tuzlaıa, 
bir kısmı da lzmir köylerine 
yerleştirilecektir. 

Maarif Vekilinin 
kikleri 

tet. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan 
şehrimizdeki bütün mekteple
rin vaziyetini tetkik edecektir. 
Vekil önümüzdeki hafta için
de Ankaraya dönecektir. 

ra şahitlerin dinlenmesine ge
çilmiştir. 

Neticede heyeti hakime: 
Gelmiyen diğer şahitlerin cel· 
bi ve Saimenin yaşının tahki
ki ile suçluların bu katil hadi
sesi tarihinden iki ay evvel 
ayni depodan hırsızlık yapıp 
yapmadığının sorulması için 
muhakeıneyi başka bir güne 
bırakmıştır. 

seyyah 
kafilesi geldi 

Romanyadaki ırkda~larımız· 

dan 57 kişi, seyahat maksadile 
ve Daçya vapurile şehrimize 

gelmişlerdir. 

Bu seyahati, Basarabyadaki 
ırkdaşlarımızdan (Gagavuz)ların 
mekteplerinde öğretmenlik eden 

gençler tertip etmiştir. Gelen· 
ier arasında( Gagavuz) mektep
lerinde muallim Zabit Boduna, 
Silistreli avukat Kemal, Siiist· 
reli muallim Mehmet Yılmaz, 
T otrakanlı muallim Ômer lb
rahim, Pa>arcık tüccarlarından 
L.mail Abdullah ve daha birçok 
münevver ıakdaş 1arımız vardır. 

Memlek.etimizde on beş gün 
kadar ka'acak o!an bu karile 
yarın Taksimdeki Cumhuriyet 
abidesine bir çelenk koyacak 
ve ondan sonra Trakya ve 
Anadolunun muhtelif yerlerine 
akraba ve dost!arını 7iyarete 
gideceklerdir. 

Sigorta rezaleti 
tahkikatı 

ikinci Müslanlik Muhittin 
dirileri ölü gibi göstererek 
sigorta şirketinden para aimıya 
teşebbüs eden suçluların sor
gusuna deva'll etmektedir. Dün 
de Onoik dinlenmiştir. Müd
deiumumilik le tabikatın diğer 
safba'arile meşgul olmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan ince· 
lemelerde ancak (17) suçlu 
tespit edilmiş ve bunlar i•tin
tak hiikimiiıe verilmiştir. Müd· 
deiumumilik dün istintak ha· 
kimliğinden Tokatlı Onniğin 

evinde ve üzerinde bulunan 
yazısız mahkeme ve noter 
mührünü taşıyan kağıtları is
temiştir. Bu mühürlerin sahte· 
mi, veya hakiki mi ~lduğu tet
kik edilecektir. Polıs te Nev
york sigorta şirketinden Dr. 
Hanciyan ve Emarıoilidisin 
raporları bulunan dosya'arı 

istemiştir. 

Türbelerden 
Kurşun 
Çalanlar 

Mühim maddf fedakarlıklar 
ihtiyar edilerek memleket için
deki milli ve tarihi eserlerin 
muhafazasına çalışıldığı halde 
hüviyeti meçhul bazı kimse
ler türbelerin kurşun levhaların 
söküp çalmaktadırlar. 

Bu ciheti ihtimal göz önün
de tutan lstanbul valisi bütün 
şubelere yaptığı bir lRmimde 
eski eserlerin korunması için 
mıntaka polis karakollarına, 

mahalle bekçilerine icabeden 
tebliğatın yllpılmasını ve bu 
işn daima sıkı bir kontrol al
tında bulundurulmasını bildir
miştir. Bu yolda ihmali görü
len memurlar şiddetle cezalan
dırılacaktırlar. 
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Yüksek San' at- ,' '-C-im_L_o_n_d_:S~' 
ler Akademisi 

gelmiyor! 
Eski yazı tezyini sanat· 
ler arasına alınıyor 

Güzel San'atler Akademi<ine 
bağlı Şa'k Tezyini ~a·ı'at ler 
mektebinde }apılacak ıs·a~at 

ileriemi~tir. Yükek Tedri!at 
Müdürü Cevat ıslahat işlerile 

esaslı surette meşgul olmak· 
tadır. 

Akademinin bu şube<inde 

hattatlık, eski ciilçilik ve oy
macılık gibi atölye açılması, 

eski sanatkarlarımızın da da- 1 

vet edilerek bu atölyelerde 
çalıştırılmaları kararlaştırılmış· 

tır. Bunlar ayrıca talebelere 1 
ders te vereceklerdir. Bu su
retle eski yazılar tezyini sa· ı 
natlar arasına girmektedir. 

Belediyede 
Değişiklik 

Galiba dediğimfa 
çıktı, Yunanlı gil· 
re,çi gelmemek 
için bahane icad 

ediyor ..• 
C m Loados'la karşıla

şacak pehlivanı seçmek 
için yapılan müsabakaları 

Dinarlı Mehmet kazanmıı 
ve Yunanlı 2üreşçi de 
Mdımet'le kartılaşacağıaı 

bildirmişti. 
Dün gelen ikinci bir 

telgrafta Cim Londos bu
rada yaptıtı maçların da
nışıklı döğüşüklü olduğu 

hakkında neşriyat yapıl

dıjından mütee11ir oldu· 
junu ve bunun için gele
miyeceğini bildirmiştir. 

Güretçinin bu hareketi 
korlıaklıkla karşılanmıştır. 

Cim Londoı'un metezori 
muhaaım ırürefÇİff' yaptığı 

hareketin dotru olmadı· 
tını söylemek ve kendini 
buraya ıretirmek üzere 
Atinaya gitmiştir. 

Hukuk fakülte- 1 

sinin dört sene- ı 
ye çıkarılması 
Du kararın gelecek 
seneye kalması ihti· 

mali kuvvetli 
Üni\'ersite profesörler mec

lisi Hukuk fakültesinın dört 
seneye çıkarılmasıfıa karar 
vermiş ve bu kararını Maarif 
vekaletine arzetmişti, Vekalet 
bu meseleyi tetkik etmiş ve 
karar \'erebilmek içinde yük. 
sek Tedrisat direktörü Ceva· 
dı lstanbul üniversitesi erka· 
nile temasa memur etmiştir. 

Cevat dün üniversiteye gel
miş vıı rektör Cemil ve hukuk 
fakültesi Dekanı Sıdık Samile 
uzun uzadıya görüşmüştür. Bu 
müzakerede hukuk fakültesi 
talimKlnamesinin değiştirilmesi 

mevzu bahsolmuştur. 
Uzun süren müzakerat neti

cesinde talimatnamenin değiş
tirilmesine ve Hukuk Fakülte
sinde tedrisatın dört seneye 
çıkarılmasına karar verilmiştir. 
Fakat Ankara Hukuk Fakül
tesi bu noktai nazara ~tirak 

Belediye makine ve sanayi 
şubesi kadro•unda bazı de· 
ğişiklikler yapılacaktır. Yeni 
bütçede bu şube kadrosunun 
takviyesi kararlaştırıldığından 

yeniden memur alınacaktır. 

Mevcut memurlardan bazıları· 

nın da maaşları ücrete çevri· 
Jecek ve zam yapılacaktır. 
~~~~o-~~~ 

Cim Londos gelmemekte 
israr ederse Festival ko· 
miteai beynelmilel güreş

çiler birliğioe müracaat 
ederek Yunan ırüreşçioin 
bu hareketinden dolayı 

protesto edecektir. 

ı etmediğinden muhalif olan id 
noktai nazarın birbirlerile te. 
lifi liizımgelmektedir. Bu se· 

Şirketi Hayriye
n in ikinci 

mehtap satası 

ı beple, tedrisatın dört seneye 
çıkarılması hakkındaki karar 
gelecek seneden itibaren tat
bik edilecektir_ 1::...--.----1 

Tavzih I Şirketi Hayrıyenin tertıp el· 
tiği ikinci mehtap sarası dün 
akşam yapıldı. Şirket vapur
ları elektriklerle donanmıştı. 

Akşam üzeri erkenden köp
rüdeki şirket iskelesi kalaba· 
!ık halkla dolmuş, geçilmez bir 
hale gelmişti. Bununla beraber 
halk muntazam bir şekilde va· 
purlara girdi ve mehtap ale
mi tahmin edildiğinden daha 
eğlenceli geçli. Boğ"aziçinde 
oturanlar da şirketin bu eğlen· 
ceierinden ;,\ifade eltiler ve 
sandallarla aleme karıştılar; 

sabaha kadar eğlendiler. 

Şark Demiryollarının 

demirba, eşyası tes
b it ediliyor 

Şa·k Demiryollarının satın 
alınması hakkındaki müzakera
ta 19 Te~rinievvelde başlana· 
caktır. Bu münaseb•tie şirk..,. 
tin idare Meclisi ikinci reisi 

M. Devinin riyasetinde üç ki. 
şilik b'r heyet bu ayın on be. 
şinde Paristen şehrimize gele· 
cektir. Şark Demiryolları baş. 
müfettişi Sa!ahatıin iki müfet
tişle birlikte hattı tefti~e çık· 
mıştır. Saliihattin yol üzerınde
ki istasyonlarda durarak ~ir

ketin demirbaş eşyasını göz
den geçirecektir. 

Gazetemizin \6 temmuz ta· 
rihli sayısında·· Liman dırek
törü ,, başlığile Liman işletme 
idaresi direktörü bay Raufi 
Manyaslının ceza mahkemesine 1 
verild ğ'i hakkında her nasılsa l 
bir haber intişar etmiştir. Bu ha-
berin yanlış olduğu ve bay Rau!i 
Manyaslının ceza mahkem ~ine 
sır! bir şahitlik için davet edılmi~ 
bulunduğu tahkikatımız neti
cesinde anlaşılmıştır. Uman 
idaresindeki muvaffakıyetli me
saisi ile kendisini tanıdı~ımız 
ve takdir ettiğimiz Bay Raufi 
Manyaslı hakkında gazetemil· 
de böyle yanlış bir haberin 
neşrinden müteessir olduğumu· 
zu tasrih ve tavzih etmeyi bir 
•az'fe biliriz. 

Yine gazetemizin 15 lemmu7. 
tarihli nüshasında •Tarife ko· 
misyonu toplandı, toplanlıd~ 

hararetli münakaşalar oldu, 
Liman Direktörünün teklifi 
itirazla karşılandı • başlığı al. 
tında ayrıca bir haber Ç•k· 
mışlır. Bu haberi tekzip ve 
tashih eden ayni tarihlı yazı 
mezkur idarece gazttemize 
gönderilmiş . olduğu halde bir 
yanlışlık netıcesi olarak derce
dilememiştir. Y aplıgımız Letkikat 
netıcesinde mevzubahıs lop. 
lantıda hararetli münakaşalar 
yapıldııtı ve Ltman Direktöru· 
nün teklifinin itirazla karşılan
dığı hakkındaki r.eşriyatın da 
yanlış olduğu anlaşılmıştır. 

Keyfıyeti beyan ve ta\İ~ ede· 

inhisarlar \feklll geldl 
Bir kaç gün evvel Ankara

ya gitmiş olan Gümrük ve in-
i 

rız. 
hisarlar Vekili Ali Rana stan. 

~buida bir kaç gün kaldıktan d 1 sonra şark vilayetlerind bazı Verem Müca e e ce• 
tetkikler yapmak üzere seya. mlyetinln gezintisi 
hale çıkacaktır. Bu seyahattte Verem Mücadele cemiyeti 
Vekile inhisarlar Umum Mü- (5) Eylül Cumartesi günü ak· 
dürü Mithat ile gümrük erka- şamı şirketin bir vapuriyle 
nından bazıları refakat edecek- mehtap eğlence•i tertip etmiş-
tir. tir. Köprüden •aat 14.5 da ha· 
Me2urıen şehrimizde bulu- reket edilecek Adalar, Boğaz 

nan Mahmut Nedimin de Ve içi, Florya'da bir gezinti ya-
kile •efakat etmesi mut.temel- pıldıktan sonra 24 de Köprü· 
dir. ye dönülecektir. 
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·: SORUYORUZ: 
Şekerliler de şeker gibi niye 

ucuza satılmıyor? 
Dün mat/xıamıza birkaç mektepli çocuk geldi: 
- Vakli/e şekerin kilosu yetmişe.. daha sonra kırk se
kize satıldığı zaman bir pasla beş ku•uş; muhallebi, sütlôç 
gibi totlılar on kuruş idi. ~<;imdi :ek,~rln kilosu yirmi beşe 
indi. Fakat, ha/ti bu ntvi tatlılar eski fiatlerini muhafaza 
ediyor. Bunları da şeker gibi ucuzlatmanın çaresi yok mu? 
Uzun zamandanberi tatlıya hasret çe!..en bu zavallı çocuk· 
/arın şu kısa şikôyelltri yanına iltivt! edecek söz bulamıyor •. 
Ve yukarıda sayılan tatlıların da ~eker gibi neden ucuz fi· 
atla satılmadığını soruyoruz ? 

---~o~~~-

Dün akşamki 
Beylerbeyi 

balosu 
Balkan f"tivali de\·am edi· 

yor. Dün akşam da Beylerbeyi 
sarayında büyük bir balo ve
rilmiştir. Sarayın deniz tara
fındaki kapısı Balkan fesliva
line iştirak eden heyetlerin 
mensup oldukları devletlere 
aıt bayrakiarile süslenmiştir. 
Heyetler sarayın bahçesinde 
h~mianan büyük platgrmda 
milli danslarını oynamışlar ve 
şiddetle alkışianmı~lardır. 

Oyunlardan sonra srayın 
büyük s1lonuna geçilmiş ve 
sabaha kadar dansediierek 
eğlenilmi~lir. 

ı, kanunu ve işlerin· 
den çıkarılanlar 

iş kanununun neşrinden sonra 
bazı fabrikalar kanunun tatbi
kinde mecbur kaiac>kları ta• 
ahhütlcri şimdiden tedbir ala· 
rak hafilietme yollarına sap
mışlardı. Bu meseler etrafında 
yapılan şikiiydlcr,fabrika sahip. 
!erinden bazıların e.ki işçilerin· ı 
den bir kısmın ıçıkardıkları ve 
aylık alan işçilerin de birkısmın ı 
yevmiye ile çalıştırmaları } o. 
tunda idi. Sanayi mükttişiiğine 
yapılan şikayetler üzerine tah
kikata başlanmıştı. Salahiyet
tar bir zat fabrika sahiplerinin 
iş kanununun tatbikindan Ön· 
ce alınan ted\>irlerin hususi 
bir kast ile ypıldığı anlaşılır 

anlaşılmaz hükumetin bunlan 
cezalandırılacağını söylemiştir. 

Kaçak sigara satan 
dolandırıcı 

Yusuf adında birini dolan· 
dırmaklan suçlu Emin ve Meh· 
met adında iki kişi dün zabı· 
taca yakalanarak müddeiumu
miliğe verılmişierdir. 

Mehmet, Yusufa daima ka· 
çak sigara tedarik edermiş. 
Evvelki gün Mehmet, yanına 

Emini alarak yine Yusufa git. 
miş ,.e: 

- Ben kaçak sigara buldum. 
Bana on lira ver, kardeşim E. 
min ben geiinciye kadar bura. 
da ka'sın .. demiş ve parayı al
dıktan sonra bir daha görün
memiştir. 

Yusuf, rnatierce beklemiştir. 
Bu sırada Emin de kaçmak is
te:!liş ise de Yusuf yakasına 
~arıiarak polise teslim etmiştir. 
Tahkikat neticesinde Eminin, 
Yusufun kardeşi olmadığı an
laşılmıştır. 

Avukat şahit 
olamaz mı? 

3 

Dün lstanbui Ağır ceza nıah· 
kemesinde bir avukat. şeh~
detine müracaat edilmek iste
nilince mahkeme reisine şöyle 
hitab etmiş: 

- Baro kanunu mucibince 
avukatlar şehadelten menedıl
miş bulunuyorlar.. Eğer huzu
runuzda şehadetle bulunac1k 
olursam Barodan tardediimiş 

olurum. 
Maznunların a ,- ıkatı da söz 

alarak şu itirazı dermiyan el
miş: 

Avukatlar bir çok sır taşır· 

lar, bınaenalchy müşt~rileriuiıı 
kendilerine te\·di etlikleri es
rarı ne suretle olursa olsun 
faşetmeleri doıtru değildir. 
Meslekdaşımın şahit olarak 
dinlenmemesini talep ederim. 

Nihayet; mahkeme şu kararı 
vermiş: • 

Avukatın şahadet etmesi li
zımdır. 

Tabii mahkemenin bu kararı 
derhal infaz edilmiştir. 
Şöyle bir düşündüm; baro

nun kayd allına aldı!tt 

ve şüphesiz beynelmilel bir 
mahiyeti haiz o!an mevzuatı ne 
olmuş oiacık? Bundan sonra, 
A \•ukatlara sır !evdi edenler 
azalacak desenize ... 

Gazete satışla· 
rının borsası 

Dün bir gazetenin idare 
odasıııda oturuyordum, içeri 
birisi girdi. idare memuruna 
kendini tanıttıktan sonra, ce
binden bir alay para çıkardı. 
Ve hesabını gördü. Bu zat 
taşra gazete bayilerinden birisi 
ımıŞ-. Hesap bittikten sonra; 
aralarında şöyle bir muhavere 
oldu: 

- B.ıiundnıtunuz vilayette 
kaç gazete satıyorsunuz ? 

Bayi, birer bırer saydı. Her 
birinin satışlarını \'e son za. 
manlerda geçirdiklerı hızlanma 
ve gerıiemelerinin adedi ade
dine hesabını verdi. 

Ben, oturduğum yerden ba
yiin verdiğ'i izahatı dinledık

ten sonra, bu hesaplara ş~a 
kaldım. Anladım ki; gazete sa
tışlarını patronların agızların

dan ve makinelerin bMkıların
dan ziyade bayilerin ağızların
dan işitmelidir. işte; o \'&kit 
ayinei devran nedir görülür? 

Her vakit papas 
plı~v yer m ? 

Bir akşam gazetesi arada 
bir bektaşi nefesi gibi tanİn· 
endaz olarak ikinci tabı yapar. 
Müvezziler sokakları çınlıtarak 
a\"azı çıktığı kadar bagırırlar. 

Fındık Fatma nasıl öldürül· 
dü? 

Aradan bir iki gün gecer. 
Gecenin karanlıklarını yırtarak 
bir b>ğırtı daha eşidirsiniz? 

Yunanistanda isyan ... 
Birkaç gün sonra; 
Bulgaristanda anarşi ... 
Derken ; So\·yet Rusyada 

tevkifat ilah.. fakat ; bu ver
diği heyecanlı h8\·adislerin bir 
~otunun lekıibe uğ'radıgını sa· 
bah gazetelerinde goruruz. 
Böyle olduğu halde o, yine 
ikinci tabi" yapmakta bir beıs 
görmez. Demek her vakit pa-

pazın pilavını yiyecek okuyucu 
var desenize? 

Serdengeçti 

Zimmetine para geçi 
ren tah•ildarlar 

Dün Ağır ceza mıthkemesin
de zimmetlerine psra g~ir· 
mekten suçlu Pendik belediye 
tahsildarlarından Şefik ve 
Yahyanın muhakemelerine baş 
lanmıştır. Suçluların veznedar 
Hasan Rıza ile birlikle irsa. 
Jiyelerde twi:At mıktarını 
noksan göstermek suretile 
muhfelif zamanlarda 1995 lira
yı zimmetlerine g-eçirdikleri 
iddia ediliyordu. 

Evrakın tetkikından anlaşıldı
ğına göre ,·eznedar Hasan Rıza 
geçen şubat ayı zarfında ya. 
pılan isticvabı esnasında kaç· 
mıştır. 

Suçlulardan Şefik mahkeme
de demiştir ki : 

- Ben Pendikte kapıcı idim. 
Çok namuslu bir adamım. Beni 
tahsUdar yaptılar. Veznedar 
irsaliyelerde tahrifat yapmıştır. 
Ben para çalmadım. 

Yahya da isnad edilen suçu 
inkar etmiş ve şahitlerin ça
ğırılması ve tahrif edilen irsali
yelerin getirtilmesi için muha· 
keme başka güne bırakılmıştır. 

' 

• 
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San'at 

Yarım asırlık resim 
ve heykel 

sergisinde birkaç saat 
-2-

0. grubu) nun ve (Birliğe girme
yen ressamlar) ın eserleri [1] 

Evimin kapısı dururken hiç bir 
zaman, içeriye pencereden gir· 
mek istemem 1 

lskender F. Sertelli 

Resim sergisinden bir köşe 

Sergi binasının üst katına çı
kıyoruz. (D. grupu) ressamla
rının eserleri burada ayrı bir 
salonda teşhir edilmiş. Güzel 
San'atler birliğine mensup olan 
arkadaşım ne yazık ki beni 
merdiven başında yalnız bırak
tı. Burada da bana refakat et
mesini ısr~rıa rica ettiğim hal
de : " Ben orada tercümanlık 
yapamam dostum 1 " latifesile 
yanımdan ayrıldı. 

Salona girerken re•sam ar
kadaşımın (tercümanlık) keli
mesini hiç de yerinde kullan
madığına hükmetmiştim. D. gu
rupu san'atkarlarının eserlerin
den birçoğunun ifade ettiği 
manaları anlamak bilmece hal
linden daha kolay değildi. Bu. 
rada duyduğum yalnızlık beni 
cidden bir tercüman aramağa 
~evkedecek kadar düşündürdü. 
Arkadaşıma hak verdim ve 
realiteye aykırı olan bazı t:ı.b
lolar karşısında mütereddit kal
dım. Okadar ki, birçok eser
ler, bana birşeyler söylemek 
isteyen dilsizler gibi göz l<ır
pıyor, fakat bu işareller bir 
mana ifade etmiyordu. 

Yahut ben- Dilsiz mektebin
de okumadığım için • bu çizgi 
ve boya yığınlarından bir şey 
anlayamıyordum. 

Bilhassa çok iptidai çizgiler 
hissini veren tablolar .. me•cla 
(Köroğlu), /Mavi atelye), (Pliij), 
(Tiryaki çarşısı) ve Kedili pt'yi
z2j) Ressam Bedri Rahmi hiç 
şüphe yok ki çok çalışmış. 
Kendi janrında çok değerli bir 
san'atkar. 

Fakat, dedim ya benim re
sim hakkındaki teıakkilerim 
pek geri. E,yayı oldu~u gibi 
yMi bir objektif sadakati le 
tesbit etmek nazariyesini ileri 
süren sanatkarların tesirinden 
ayrılamıyorum vesselam. Ma
ama!:h bu yeni sanatkarlar 
arasında da vuzuh ve mana 
itibarile kıymet ifade eden 

_ ekr.epsiyonlar var: Cemal Tol
lunun portreleri, Esre! Fehi
min birkaç eseri. Zeki Faikte 
az emek sarfetmemiş. Neka• 
dar muğlak kalmak iste
mişse, fırçası onu okadar vu
zuha sevkelmiş. 

Bu arada güzel sanatlere 
intisabı olduğunu tahmin etti
ğim iki genç bayan da duvar
daki levhaları yavaş yavat 
kritik ediyorlardı. Kulak ver. 
dim .• bayanlardan biri Elif Na. 
cinin (Lokantada yemek yi • 
yenler) eseri önünde: 

- Suratları unutulmuş in
sanlar . .! 

Diyerek gülüyordu. Dikkat 
ettim .• genç münekkitler ne is
tihza ediyorlardı, ne de müba
lağa. Dostum Elif Nacinin, ağzı, 
burnu ve gözü olmıyan bir 
adama yemek yedirecek kadar 
san'aıte tuhaflık yapacağını 
ummadığım için, nihayet ohun 
da D. grupuna intisabını bu 
vesika ile olsun ispat etmek 
istediğine hükmettim. Oysa ki 
ben Elif Nacinin birçok ro
manlara yaptığı yüzlerce re
simlerden, onun resim mefhu
munu çok iyi anladığını bilen· 
lerdenim. Bu sen'at garibesi 
yanında, ibda ettiği(kütüphane) 
sinde Elif Naci realiteye tam 
manasile sadık kalmıştır. Masa, 

• koltuk, kütüphaneler ve kitap
lar yerliyerinde. Olur ya, ki
tapları koltukların içine yerleş
tirilmiş, kitap raflarının içine 
de sandalyeleri dizilmiş göre
bilirdik L. 

{1) Birinci yazı (Açık Söz) ün 
f EylOJ tarihli aayıa:ı.da intiıar 

etmlttlr. 

Turgut Saimin (Ortaoyunu), 
Nurullah Berkin (Deniz), (Man· 
zara) ve (Büyük uçmalar) tab
losu ve natürmoru cıdden gü
zeldi. Burada heykeltraş Züh
tünün bir küçük büstünü ve 
iki barölyesini gördüm. Bun
dan başka heykel gözüme 
ilişmedi. 

Unutmadan ilave edeyim 
ki, bo sergiye ( Yarım asırlık 
resim ve heykel sergisi) denil- ' 
diği zaman, insanın gözü ser· 
gide gördüğü san'at eserleri· 
nin onda, yirmide, hatta ellide 
biri nisbetinde heykel görmek 
istiyor. Sergi klişesinin ifade 
eltiı!'i manaya göre bunu ara
mak benim gibi her gören gö
zün hakkı değil midir ? 

Halbuki ne yukarda ne a
şağıdaki salonlarda bir kaç 
küçücük • hattii. ilkmektep mü
zelerinde da ha çok gördüğü
müz - büstler den başka, hey
kel namına bir şey yoktu. Bu
nun sebebini kime sordumsa 
ancak manalı bir dudak bük
mesile karşılaştım! Hala.da an
layamadım doğrusu.. bizde 
hiç mi heykeltraş yok acaba? 

Birliklere girmiyen ressam· 
!ara gelelim : 

Bu zavallılar da ötekiler gi. 
bi lav n arasına değil, fakat 
kapı dışına atılmışlar. Gerçek 
birliğe girmemenin cezası ola.. 
cak bu da. Sergiye girmeden 
ayrı bir pavyonda eserleri teş
hir edilen bu ressamlar ara· 
sında da istikballeri parlak 
istidatlar gördüm. 

Fikret Muallii.nın köşesi epey• 
ce zengindi. Zahidenin bir 
portresini ve (Yalı) sını çok 
beğendim. Malik Aksel (Kü
feci çocuk), (Ankaralı kıı), 
(Nalbant dükkanı) yağlıboya 

eserlerinde çok muvaffak ol· 
muş. Bilhassa Bir kadın por
tresi nekadar canlı. 

Burada da resimde objektif 
sadakatini inkii.r eden san'at
karlar var. Mesela A. Sırrının 

beş büyük manzarasından he
men hepsinde de mahir bir fır
çanın renkler üzerindeki haki
miyetini görüyorsunuz. Fakat 
mevzuun manalarını anlamak 
iç'n yirmi beş asır önce resim 
ve heykel san'atinin ana hat
larını çizen ve eııki Yunanis
tenı baştanbaşa san'at eserle
riyle süsleyen ( Fidias) ka· 
dar keskin bir zekaya ve 
yüksek bir görüş kabiliyetine 
malik olmak l!?ım. 

Ressam Halil'in portrelerini, 
Nazmi'nin iki_peyizajını takdirle 
görmeden geçmek te hak•ızlık 
olurdu. Köşede Mesrur izze
tin iki yağlı boya ( Eski 
Türk mahalleleri ve evleri ) 
çok güzel ve canlıydı. DarÜş• 
şefakadan Seyfinin (Kadın 

portresi)de çok frapandı amma 
sağ gözü biraz kusurlu gibi 
geldi bana. Bununla beraber, 
orada bulunan bir diğer res
sam arkada bana bu istidadın 
portrede çok muvaffak oldu
ğunu söyledi. 

Sergiden çıkarken yanıma 
genç bir ressam sokuldu: 

- Affedersiniz, kübizm hak. 
kındaki kanaatlerinizi kısaca 
söyler misiniz? 

Uzun boylu düşünmeden ce
vap verdim: 

- San'at mefhumunu ve 
bunun inceliklerini şüphesiz, 
siz san'atkarla r kadar kavra
mış olamam. Fakat, kübik 
eserler hakkında kısaca fikrim 
ve kanaatim şudur: Evimin ka
pısı dururken, hiçbir zaman, 
içeriye pencereden girmek 
istemem l 
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ŞAKA 

Her yer 
Karanlıkt. 

' I BEN KiMİ N 
Dağ ta biyesi 
Dağ tabiyesi, ayrı bir tah

sili gerekli kılacak derecede 
önemlidir. Bunun için, kurslar 
açılır, ordu müfettişlerinin 

gösterecekleri lüzum ve sıra· 
ya göre her sınıf subaylar 
bu kurslardan geçerler. 

Kurslarda, bütün silahla• 
rın kullanışları ve büyük dağ 
birliklerinin yetiştirilmesi 

usulleri ile sevku idareleri 
öğretilir. Fransada bu kurs- ' 
!arda okunacak dersler, ge
nel kurmay başkanlığının di. 
rekfüine göre veriliyor .. Kurs 
şeflerinin; kara, deniz ve ha
va orduları teşkilatile silii.h
ları hakkında tam bilği sahi· 
bi olmalarına dikkat ediliyor. 

Kursların ders proğram. 
larında dağlık arazide yapı
lacak tatbikata geniş zaman 
verilmiştir. Bu kurslarda tah
silini bitirenler kurmay ge- 1 

zintilerine iştirak ederler. Ha-

1 rila üzerinde tertip edilen 
meseleleri araziye uydurarak i 

dağ tabiyesindeki melekeleri- j 

ni arttırmağa çalışırlar, Kurs-

Bu yaz sıcaklar her yıldan 
fazla kendini gösterdi. insan· 
!arın sinirleri gevşeyince önü
ne gelene çatmak, ve her iyi 
şeyi. fikir, meyve, yemekten 
tutunuz da güzel kadınlara 

varıncıya kadar hepsini fena 
görmek •. Sıcakların üzerimizde 
bıraktığı bir nevi hastalık ha· 
!ini aldı. 

Fakat, gariptir ki, bugünkü 
sıcaklar hüviyetimizi eritecek 
kadar şiddetli olmadığı ve o 
korkunç tesirini kaybettiği hal· 
de, bu hastalıktan hala ruhunu 
ve yakasını kurtaramıyanlar 
var. 

Ben bu satırları karalarken 
nüktedan ve kıymetli arkada. 
şım Serdengeçti yanıma so
kuldu: 

- A canımın ıçı, ne üzülüp 
duruyorsun ? Dedi. Her yeri 
ve herşeyi karanlık görenlere 
Mazhar Osman en müessir de· 
va olarak duş tavsiye ediyor. 
Bu hastalığın da çaresini Maz
har Osman buldu demek l Ne 
mutlu ona .. 

1. F. 
lar ileriledikçe karşılıklı ha- 1 
reketler yapılması ve dağlık 
arazide yürüyüş, piyade ve 
topçunun yayılması, bu sı

nıfların ayrı veya birleşik ha. 
reketleri ve muharebeleri 
esaslı aurette incelenir.. Bu 
arada, zincirlenmiş dağlarla 

ovalardaki harekatın farkları 
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ve buralardaki muharebelerin 
ne suretle cereyan edeceği 

şekillerile gösterilir. 

Bu Kurslar ve talimlerde, 
subayların, dağlık arazide yü
rüyüş kabiliyetlerini ölçmek, 
onları dağ hayatına alıştır

mak ve dersleri bu bakımdan 
tertiplemek dajt talim ve ter
biyesinin esasıdır. 

M. Ersu 

Aydın hattında 
yeni ekspres 

tarifesi 
Aydın (Açık Söz) - Devlet 

demiryolları 1 eylı11den itiba
ren Aydın hattı tren tarifele
rini değiştirmiştir. l eylülden 
itibaren ekspres trenleri haf
tada üç gün Aydından Afyon 
• Eskişehir • Ankara ve Hay
darpaşaya hareket edecektir. 
Haftada dört gün de lzmirden 
Afyona ve Afyondan lzmire 
posta treni vardır. 

Bundan başka lzmir. Nazilli, 
Aydın - lzmir, Denizli - Ortak
lar arasında da tren ve ray 
otobüsü işliyecektir. Bu suretle 
Aydın eski lngiliz kumpanya
sının dar ve basık vagonların
dan kurtulmuş oluyor. 

Devlet demiryo'lar umum 
müdürlüjtü Aydın istasyonun
da elektrik yapılmasını emret
miştir. Kışın yaklaşmakta ol
duğu ve tren ve otorayların 
gece gelip gideceği nazarı 
dikkate alınarak tesisata he
men başlanması pek yerinde 
olacaktır. 

Maarif mUdiJr 
muavlnllğl 

Maarif müdür muıvini Adil
d•n boşalan vazifeye lstanbul 
lisesi müdür muavini Lı1lfinin 

tayin edileceği söylenmektedir. 
Çı>rlu orta mektebi müdürlü
ğüne tayin edilen Adil yeni 
vazifasine başlamıştır. 

' 

DOKTOR 

Kadınlara öğütler 
-

Çok konuşunuz, fakat ko
nuştuğunuz kadar da dinle
mi ye alışınız 1 

rn m 
Erken yatıp erken kalkmıya 
çalışınız 1 Sinir buhranları 

uykusuz'ukla başlar. 

m m 
Çocuğunuzu dövmeyiniz, 
fakat korkulunuzl Korku 
dayaktan daha müessirdir. 

El !il 
Sıhhatli olmak için iyi gıc'ı 
kafi değil. Neşe ve temiz 
hava da aldığını7 gıda ka
dar lazımdır. 

Sık sık aynıya bakmayınız 1 
Sebebini mi soruyorsunuz? 
Ayna insanı lüzumundan 
fazla mağrur ve hodbin 
yapar. 

Kadın Doktoru 

Bozögükte 
Spor 

Bozöyük (Açık Söz) - Bo
zöyük sporcu gençleri, başta 
Belediye Reisi ve spor klübü 
Başkan ı Nafiz Arık olduğu 
halde Bifeciğe gitmişlerdi. O
rada Bilecik spor klübile ya
pılan futbol maçında Bozöyük 
gençleri 3-2 galip gelmişlerdir. 

Zafer bayramı münasebetile 
Eskişehirden davet edilen ld
manyurdu karışık takımı ile 
yapılan futbol maçında da 9·0 
yine Bozüyük takımı galip 
gelmiştir. 

Zafer bayramı akşamı kulü. 
bümüz temsil heyeti tarafından 
(Bir zaferin yası) piyesi mu
vaffakiyetle temsil edilmiş ve 
elde edilen hasılat Hava ku
rumuna teberru edilmiştir. 

Antebin meşhur pazar yeri ... 

Gazianteb (Açık Söz) - Burad·ı Arasa tabir •dilen ge
niş bir pazar geri uardır. Belediyece bazı dükkan ue arsaların 
istimlaki ıurelile genişletilen bu ger çok önemli ihtiyaçlardan 
birisine ceuap uermektedir. 

Pazar, lıemen her gün kurulur. Ve köylülerimiz tarafından 
getirilen giyecek maddeler taze ue ucuz fiatle şelıir/ige satılır. 
Bura ile çarşı fiatleri orasında fark daima vardır. Mesela, 
çarşıda on kuruşa alınan bir metaı burada nihayet dokuz ku· 
ruşa lemin elmek mümkündür. Fakat şehre olan uzaklrğı ili· 
barile ekseri memurlar istifade edememektedir. Bu itibarla 
Anteb merkezi yerde bir parar gerine muhtaçtır. 

Yukarıda Arasanın akşam üzeri aldığı vaziyeti görüyoruz. 
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Tefrika No. 46 

Beni Göztepeden dayımın evinden arıyorlarmış, 

giiya ben burada ingilizler aleyhinde bir teşkilat 
yapıyormuşum .. Öyle bir jurnal vermişler aleyhimde•• 

Müzeyyen kahkaha ile güldü: 
- Ah Şefikciğim, ben şaka 

söylemiştim sana, çabuk gele
sin diye . .! 

Şefik gözlerini açarak yarı 
ciddi bir halde söylendi. 

- Böyle .,aka olur mu ya .. ? 
Ben gece yarısındanberi me
rak ne heyecandan geberdim. 

Sonra Vamığa döndü: 
- Ne de olsa kadınlık .. Bu 

iş şaka kaldırır mı Allah aş
kına, sen söyle 1 
Vamık işin içyüzünü anlıya

madığı için birdenbire afalladı 
- Bir şeyden haberim yok 

Vallahi benim. Biraz önce ge'
dim .. Derdimi anlatırken kapı 
çalındı .. Sen girdin içeriye 1 

Şef ık bir kolluğa oturdu: 
- Göğsünde kan lekeleri 

var.. Ne oldu sana Vamıkcı
ğım? 
Vamık içini çekerek, başın

dan ıreçenlcri anlattı: 
-Çerkes Mehmet isminde bi

rini vurmuşlar. Beni benzetmişler 
vurana .. Ve Mehmedin kardeşi 
biran önce tabancasını çekince 
Taksimin göbeğinde göğsüme 
dav adı. 

Şdık birdenbire sapsarı ke
sildı: 

- Ey sonra.. Yakalanma· 
dı mı tabancayı çeken herif? 

- Ne münasebeti çekirge 
gibi sekerek uçtu gitti. Ben de 
kendimi buraya altım .. 

- Vah vah .. keşke bir ec
zahaneye gitseydin. 

- Gidemezdim.: Eczacı za
biteye haber vermeğe mecbur 
o!acakt" Halbuki ben zabıta
dan kaçıyorum .. 

- Hayır ola .. Ne var yine? 
bir cürüm mü işledin yoksa 
ben görmiyeli .. ? 

- Hayır hayır.. Riza bey 
Anadoluya kaçlı. 

Sahi mi söylüyorsun, Şe-
fik? 

Yalan söyler miyim hiç? 
Hatta bu sabah kendisini gü
neşle beraber teşyi eltim. 

- Ah bilsen ne kadar se· 
vindim şimdi bu habere. Darı
sı benim başıma. 

- istersen seni de göndere
yim .. Böyle tehlikeli günler de 
senin buralarda dolaşmanda 

bir mana yoktur. 
- Ben bunu senden (Ok ön

ce rica etmiştim. Hemen şimdi 
gitmeğe hazırım vallahi. Fakat.. 

- Fakat mı dedin? Ana
doluya gidecek insan, o yol
dan başka bir şey düşünebi

lir mi ? Haydi şimdi söz ver 
bana: Ne vakit yola çıkmak 
istersin I 
Vamık gözünün ucuyle Nes

rine baktı: 

- Sen ne dersin bu işe 
Nesrin hanım ? 

Nesrin başını i<aldırmadan 
cevap verdi. 

- Fena olmaz derim. 
Vamık bir lahza tereddüt 

içinde kaldı .. 

Önüne bakarak düşündü. 
- Ben o kadar çabuk ayrı

lamam lstanbuldan. 
Şefik sordu : 
- Neden? ha'ii. lstanbulda 

gözün mü var ? 
- lstanbulda gözüm yok 

amma.. Gözümün olduğu bir 
kimse var ki, onu sen benden 
iyi bilirsin f 

Vamığın gözleri sulanmıştı'. 
Şefik bir aralık başını ger• 

çevirerek mırıldandı: 
- Vamık ne demek istiyor 

Nesrin? 
Nesrin gazeteyi elinden b• 

rakmıyordu: 
- Nebileyim ben? Dedi· 

elbette onun da bir derdi var• 
dır. 

Vamık göz yaşlarını silerel< 
ilave etti: 

- Benim derdimi ikiniıd1 

pek a'a bilirsiniz! bana bir$! 
üınit ve cesaret veriniz .. ban• 
acı yınız, ne olur? 
Şefik işin farkına varmaırııı 

değildi.. Vamığın çoktanbt'ı 
Nesrine tutulduğunu biliyord~ 
Artık baklayı ağzından çıkar· 

mak sırası gelmişti. 

- Vamıkçığım 1 dedi. Bil 
seni aldatmağa mecbur oJınui' 
luk. Nesrin benim yeğenim de' 
ğil metresi mdir. 

Vamık bu sözleri duyuoc• 
kıp kırmızı oldu.. Birdenbir1 

cevap veremedi.. Ve hayret· 
len hayrete düşerek, bu sırrı 
şimdiy~. kadar anlayamaırııl 
olmasına kızdı. 

Nesrin gazeteyi elinde:ı attı: 
- Yalan, Vamık bey 1 - d• 

ye bağırdı - Şefik le yalan söY' 
leyor. Ben birinin melresiyifll 
amma, onun değil. Ve sak•" 
ısrar etmeyin : bunu ikinize dl 
söyleyemem. Bu mevzuu heııı•" 
şimdi kapamazsanız, size çoi 
faydalı olan dostluğumu kaY' 
beder~iniz 1 - Hayır canım .• Beni Göz. 

tepeden dayınmın evinden arı
yorlarmış. Gfıya ben burada 
lngilizler aleyhinde bir teşkilat 
yapıyormuşum .. Öyle bir jornal 
vermişler aleyhimde. Cayır 
cayır her tarafta beni arıyorlar. 

,r 
, Yeni Tarihi Romanımız 

Nesrin elindeki Sabah gaze
tesini gözden geçiriyordu. 

Şefik arkadaşını dikkatte 
dinledikten sonra yanına SO• 

kuldu: 
Riza Beyden haberin var mı? 
- Ne oldu Asdılar mı yaksa? 
- Hayır .. 
- Sürdüler mi? .. 
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İspanyadan ala· 
c ğımız 7 milyon 

frank• buldu 
lktısat Vekaleti lsoan}a ih

tilalinden evvel Madride gön
derilen ıra•ia!'dan do'ayı Tük 
tac r lerinin a·acak arını temin 
için lspanı a hüküıneli nezdinde 
teşebbüslerde bulunmaktadır. 
Kara:leniz mıntakası ihracatçı· 
lar le yumurta tacır erinin ı 
lspaoyaya gönderdikleri mal
lara ve buna mukabil a'acak ! arı 
paraya dair olan vesika'ar 
Tcrkofis Müdürlüğünde top
laımış, oradao lktısal Vekale
tine gönderilmiştir. Bu vesi
ka'ara naıaran tacir:erin ls
pa,yadan a'acağı ı edi milyon 
!rankı bulmakta:lır. Bu mese'e 
müstet bir şekilde halledildiği 
takdirde yumurta ıacir"eri 

1 
Merkez banka•ından a'dıkiarı I 
avansı ödeyerek yeniden avans 

1 
a!abileceklerdir. 

YEZİDİN AŞKI 
Yezidi hepimiz biliyoruz: Emeviye tarihinin şair ruhlu. zevk 
düşkünü hükümdarı, .. Emeviye Devletinin banisi Muaviyenin 
oğlu Yezit ..• Ve zamanında: 

KERBELA VAK'A Si 
Vukua gelen Yezit ... 
Fakat Türkl-.in içinde, Yezidin başından garip, masallar• 
da olduğu kadar romantik bir aşk geçliğini .. bu aşkın, 
Kerbe/a hadisesinin dehşetli bir fecaati• ... eıicelenmesind• 
mühim bir amil olduğunu kar. kişi bilir ? 

YEZiDİN AŞl-<:I 
Romanında .. aşkı da ruhu kadar şımarık olan Yez:din, ba· 
bası Muaviyeyi, nasıl bin bir entrika çevirmeye sevkeltiğini .. 
bu y~zden bahtiyar bir aile yuvasının nasıl perişan olduğunu 
ve nıhayet Kerbelada Hazreti Hüseynin hl.tün çoluk çocuğu 
ile şehit düşmesine kadar dayandıgıııı okuyacaksınız. 

YEZiDiN AŞKI 
Romanında.. Yezidin aşkı ile bera'>er, Arap tarihinin çok 
enteresan safhalarını da okuyacaksınız. Muharrir romanın 
başına ilAve ettiği tarih! bir hulasada, Hazreti Ali ile Mua· 
viye arasında geçen çok meraklı mücade!ey~ Ali'nin nası~ 
şehit olduğunu ve Muaviye'nin Hilafete ne suretle geçtiğin• 
gü~el bir şekilde tesbit etmiştir. Bu tarihi hulasa, okuyucu· 
larımızın, Yezidin aşkını daha vuzuhla okumalarına yardıfJJ 
edecektir. 

YEZİDİN AŞKI 
Romanında, canlı bir tarih dekoru içinde geçen romantik 
!Jir aşk .. Kerbelii faciası gibi acı bir netice uardır. Okuyu• 
cularımız, bu romanımızın üslünde çok hegecanlanacak/ar .. 
çok n/akalı zamanlar geçireceklerdir. 

Yazan: M. Rasim ÖZGEN 

Ecnebi dil illmlerl 
Floryayı gezdiler 1 

Üçüncü dil kurultayına işti
rak etmek üzere şehrimize gel
miş olan yabancı profesörler 

dün Filoryaya gitmişler ve :..----··----·---------------""'. 
Atatürkün köşkünü ziyaret 
etmişlerdir. 

Köşkte, pıisafirlere bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Dil alimle
rinden Yunan profesörü Anağ
nastopulos memleketine dön· 
müştür. 

Haber aldığımıza göre, So· 
viyı:t alimleri de Anadoluda 
bir tetkik gezisine çıkacalar 
ve hafriyat yerlerini gezecek
lerdir. 

Tenvir lşlerind e ec
nebi işçiye ehliyet 
name verllmiyecek 
Tenvir işlerinde çalışacak 

olan ecnebi tabiiyetindeki iş-
çilere ehlıyetname verilmemesi 
Nafia Vekaletinden alakadar
lara tamim edilmiştir. Ancak 
tenvir işlerinde ehliyeti olan 
ustalara ehliyetname verile
bilecektir. Nafia müdür, komi
ser veya müfettişlerine bu 
yolda yapılan müracaatlar tet
kik edilecek ve vesikalar mut
laka Nafia Vekaletine gönde· 
rilecektir. 

MİLLİ 
Bir 

DEBİYA1 
YARATAMAZ MiYiZ? 

BUtUn mUnevverleri ve gençıı01 

alakadar edecek olan bu anı<"' 
te yakında başlıyoruz. 

Bütün ıonınmtş şahsiyetlerin 
şayanı dikkat cevaplarını zevk 
ve istifade ile okuyacaksınızl 

Anketi yapan: 
Nusret Safa Coşl<ıl 

\ 
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3 Eylul AÇIK SÖZ-

Yemek 

~ MEMLEKET. REPORT AJLARI -~ ~~~~ 
Diyanbekir çıbanının ne oldu- ~~ "~ 
ğunu hiç merak ettiniz mi? 

Diyarıbekire umumi bir 
Özmen 'in fikirleri-Kabına 

A 

bakış - Abidin 3 Eylı'.il Perşembe 
Ciğir kebabı - Türlü - Fırın 

makarnası ... megva 

Tarihin bize öğrettiğine gö
re, orta Asyadan kalkan türk 
göçlerinin batıya doğru in• 
diideri yollaTın birisi de, şu 
):loğruyu kovalar: 

Turfan şehrinden sonra, Kaş
gar, oradan Hoten, Belh, ora· 
dan meşhur lran şairi Ömer 
Hayyamın memleketi olan Ni
şabur'dan geçerek, Tahran, 
Tebrizden Ahlat, Bitlis üzeri 
Diyarbekir'e iner. Ve hemen 
şunu kaydedelim ki ; bu bü· 
yük göç yolunun geçtiği 
yerlerde yaşayan bir çok 
kabile, oymak, aşiret ve 
illerin çoğunu bugün eski 
dedebabalarının onlara terket· 
tikleri iç ve dış özelliklerini 
her bakımdan korumakta ve 
bütün bu aşınmaz ve ölmez 
karakterleriyle bu insan yığın· 
]arının orta asya'nın en eski 
ve kök Ulusuna mensup bu
lundukları inkar kabul etmez 
bir damga halinde kafayı ve 
gözü işgal etınektedir .. 

Bugün çeşitli bakımdan etüd 
etmekte bnlunduğumuz Diya
rıbekir şehrinde büyük göç 
yolunun bir merhalesi bulun
mak ve bu yollardan gelip 
geçen veya oturan Ulusa 
yurd olmak mutlu'uğunu asır· 

!ar var ki içinde saklamaktadır. 
Son yıllara gelinceye kadar 

eski ve tarihi ehemmiyetinden hiç: 
bir şey kaybetmemiş bulunan 
Diyarıbekir, bilhassa Lozandan 
sonra bambaşka yeni bir 
ehemmiyet kazanmış ve onun 
en eski çağlardaki siyasal, 
süel ehemmiyetleri üzerine 
ökonomik yeni ehemmiyetler 
eklenmiş bulunmaktadır. Top
rak ölçüsü 14,875 kilometre 
murabbaı ve son sayımda nü
fusu ( 107,124 ü erkek olmak 
üzere) 214,871 kişiyi bulan bu 
" Şarki Anadolu ,. memleketi 
ilk v~ orta çağ devirlerinin 
en kıymetli kültür merkezlerin· 
den biri idi. Ona verilmiş olan 
tarihi önemin nekadar geniş, 
nekadar manalı ve nekadar 

fiirınci umumi müfetıişlik 
başm:isaviri Naci Kıcıman 

· derin bulunduğunu bugün a. 
yakta duran sayısız eserler, 
bize en güzel bir şekilde an
latmaktanır. 

Bugür k:i Diı a·ıbekirin eski 
adı (Amıda-Amid) dir. Bu a
dın ona nereden ve kimler ta
rafından verildiği hakkında ta· 

lrihlerde kat'ı bir kayıt elde e
dilmemiş olmakla beraber, A
mid adının, en eski Eti boyla
rından olup ilk çajtlarda bu
ralarda yaşıyan (Amut) !ardan 
kalma veyahut bu adla müna
sebeti bulunduğu gözü çek
mektedir. Bu Amid ve Ama
lın kalkan balıjtı manasına da 
gelmesi muhtemeldir. 

Çünkü, Diyarıbekirin etra
fını kuşatan ve her köşe
si korkunç bir dev yatağı 
gibi gözüken sur ve kale du
varlarının ortaya koyduğu çev
renin şekli tıpkı bir kalkan 
balıjtını andırmaktadır. Diyarı· 
bekir sur planının bu kalkan 
vaziyetini ilk görenin de şim
diki Emniyet Genel Direktörü 
B. Şükrü olduğunu bana Di· 
Yarıbekir tarihi ıııüe;lifi B.Basri 
Ko:ıyar anlattı .. 

sığmıyan şehir Ciğ"erin erkejtini almalı, za· 
rım soymalı, sinirlerini ayık

Dojtu ve cenup dojtusu ille
rin izin sosyal dertlerinden bi· 
ride yukarlarda adı geçen (Çı
ban ) dır. Doj!uda ve dijter 
memleketlerde çıhan her yere 
göre o yerin adını alır: Siirt çı ba
nı, Diyarıbekir çıbanı, Urfa çı· 

banı gibi ... Fakat bir çok dok
torların ve tetkikçilerin anlat· 
tıklarına göre, bu çeşitli yer 
adları alan çıbanların asıl ve 
şekilleri hiç le değişmez. He· 
men hepsi biribirinin benzeri· 
dir ve tek karakterde görü
nürler. 

Çıban 
Çıbanın doğuda en çok yay

gın bulunduğu yerler, Diyarı· 
bekir, Urfa, Siirttir. Çıbanın 
mahiyeti hakkında 1903 tari· 
hine gelinceye kadar, fen 
adamlarının ilmi bilgileri çok 
azdı. 1903 yılında Amer.ka'ı bir 
alim olan Prl. Wright, bu hu· 
susta esaslı tetkikat yaparak 
"amili marazi" yi keşfetti ve 
ona, Lishmania Tropica adını 
verdi. 

Bu çıban, yalnız Türkiyede 
değ"il, Halepte, Cezayirde, Tu
nusta, Fasla, Mısırda, Yemen 
ve Hindistanda ve hatta Ame
rikada bile görülmektedir. Çı· 
banın ortaya çıkmasında, ne 
yaşın ve ne de erkeklik ve 
dişilijtin hiçbir tesiri yoktur. 
Yalnız, çıbanın en çok baş 
verdiği mevsim, sonbahar 
mevsimidir. 

Bazılarında çıbanın aylarca 
ve hatta bir iki yıl işledijti gö
rülür. Fakat normal olarak, 
4-5·6 ay arasıdır. Çıbanın bir 
iki yıl işlemesinden kinaye ba
zı yerlerde bu'la •Yıl çıbanı" 
da derler. Ve birçok defalar 
görülmüştür ki bu çıban mu ı· 
fiyet vermiyor ; bir kaç kere 
çıkaranlar da vardır. 

Çıbanın amili marazisinin, bir 
yerden başka bir yere nakli, 
sivrisinek, tahtakurusu, adi si· 
nekler tarafından yapılıyor. 
Yani çıbanın uamilimarazisi,,tam 

manasile bulaşıcıdır. Bununla be. 
raber, sonu daima tehlikesiz geçer 

ve iyi olur. Gerçekten birçok 
tedavi usulleri tavsiye edilme. 
sine rajtmen esasla hiçb;r te
davi formülü yoktur .. Ve yal
nız bazı çehrelerde hususi bir 
güzellik ve bazı yüzlerde ta· 
hamnıül edi:mez izler bırakan 
bir damgası vardır .. 

Diyarıbekirin el mühim ve 
değ"erli, üzerinde durulmağa 

layık hususiyetlerinden biri ve 
başlıcası, asırları gerilerde bı· 
rakmış ve hala heybetini mu· 
halaza etmekte bulunan surla
rıdır. Bu surlar, başlı başına 
bir alemdirler ve birçok alim
ler bunların huzurlarında diz 
çökerek, binlerce yıl önce ku. 
rulmuş bu surları tetkik etmiş 
ve bunlar hakkında eserler yaz. 
mış, kitaplar telif etmişlerdir. Bu 
surların üzerinde öyle anlaşı
lıyor ki, her devrin kültür iz· 
!eri ve buralarda hüküm süren 
insanların husus! tesirleri iz bı· 
rakmıştır. Belediye rrisi El. Şe· 
ref u:uıııa beraber tetkik etti· 
jtimiz bir sur köşesindeki ko
caman duvarın tam orta yerin
de gayet zarif oyulmuş kabart· 
ma bir Hitler haçına rastladık. 
Bu çeşit resim ve kabartma· 
tarın daha bıışka eşkalini de 
gördük. Surun başka bir ta
rafında da çifte kartal kabart· 
ma ve oymalarile karşılaştık. 

Bir taraftan Arap, diğ"er ta
rafta Latin harfleriyle yazıl· 
mış kitabeler gözlerimizi ok· 
şadı. Muhtelif yerlerde Aslan 
ve kaplan resim ve kabartma
ları görülür. 

teşebbüslerde bulunmuş ve 
hatta bazı yıkılmak üzere bt:• 
lunan kıymetli ve san'atkfırane 
aksamın da tamiri teşebbüsle· 
rine girişmiştir. Sayın Bay 
Özmen'in kendi ifadesine göre 
bu eserlerin "restaurer,, edil .. 
mesinde tarih ve kültür bakı· 
mından çok büyük faydalar 
vardır ve yine B. ÖLmen'in 
teşebbüsü neticesi olarak, ha
ber aldığıma göre Kültür Ba· 
kanlıjtı bu surların iyi bir su
retle korunması ve yıkımdan 
kurtarılması için de ayrıca 

tedbirler almış bulunmaktadır. 
• Surların çepeçevre şehri kap. 

Birinci umumi müfettiş 
Abidin Özmen 

ladığ"ını yukarılarda yazmıştım. 

Bu kaplayış şehrin inkişalının 

önüne geçmiş ve şehir büyü
memiştir. B. Özmen'in fikirle· 
rinden biri de, şehrin ortasın
dan geçirilmek suretile • An
karada olac lğı gibi· yeşil sa· 
ha açmak. Biri dojtudan batı· 

ya ve 50 - 60 metre genişli· 
ğinde, ötekisi de surun dışın· 
dan olmak üzere yapılacak O• 

lan bu iki yeşil saha, denebi
lir ki, Diyarıbekiri yeni ve pek 
parlak bir hayata kavuştura

cak ve hele sıhhi bakımdan 
harikulade bir eser meydana 
getirilmiş olacaktır. Surun dı
şındaki yeşil saha, ayni zaman
da Tur yolu olacak. 

Gerçi şehir, bir taraftan su
run dışına taşmıştır ve bu dış 
kısmında yeni bir şehir ortaya 
çıkmaktadır ve hatta şehirden 
istasyona kadar da, yeni kı

sım '>Gyüyecektir. Fakat iç 
şehirden, bu 35,000 nüfuslu 
v ! binlerce evli olan iç şeh
rin bugünkü sıkışık vaziyeti, 
gerçekten çok kötü bir hal
dedir. Surun dışında yeni bir 
şehir kurulmuş olsa bile, bu 
eski şehrin caddeleri, ve bir 
çok yerlerinden iki adamın 
yanyana yürüm~kte güçlük 
çektikleri sokaklarını bir par. 
ça olsun genişletmek, iş~emek 

lazımdır. 
Fakat şunu unulmıyalım ki, 

bu iş yalnız Diyarıbekir bele· 
diyesinin işi değildir; ve sene
lik muhammen bütçe geliri 
290,000 lirayı geçmiyen ve 
bunun nihayet 170000 lirasını 
tahsil edebilen bir belediyenin 
bukadar mühim bir işi başa. 
rabileceğini kabul etmek elbette 
dojtru birşey olmaz. Binaena
leyh bu noktayı esaslı suretle 
tetkik etmiş bulunan B. Özmen 
gerek şehir içinden geçirilen 
ve gerekse surun dışına yapı
lacak yeşil tur sahasının ve 
bundan başka surların "restau
rer., edilmesinin nihayet bir 
devlet işi ve bir plfın tekniği 
olabilecejtini düşünmüş, lıunun 
için devlet büdçesinin yardımı 
yanında senelerin de "zaman., 
yardımını prensip olarak öne 
sürmüş bulunmaktadır. 

Diyarıbeklr'ın imarı, 
Şehrin inkişafı, 
Kitabelerin ve nefis eserle· 

rin korunabilmesi, 

ladıktan sonra, 
y a n 1 a m asına 

doğru bir par· 
ça kabaca kes

meli, tencereye 
fazlaca yağ ko· 

yarak harlı bir 

ateşte yal!ı kay

natmalı. Sonra 
ciğerleri un• 

lıyarak kızgın 

: . 
• • 

yağa atmalıdır .. Ciiterler yağ· 
da ancak bir dakika kadar 
kalmalı ve derhal süzgeçli 
kepçe ile alınarak ağzı kap1lı 
bir kaba konmalıdır. 

e Yağlı kuşbaşı eti soıtuk 
su içine atarak iyice kaynatır· 
sınız. Et suyunu çeker ve ken. 
di yağıyla kalır. Eti yağda bir 

. parça kavurduktan sonra; ev· 
vela fasulyesini, •onra patlı
canını, kabağını ve daha son· 
ra da bamyasını sırasiyle üst 
üste yerleştirirsiniz ve her ka
tın arasına dn el ve doıtranmış 
ince soıtan ile dilimlenmiş do· 
mates koyarsınız. Tencerenin 
ağzını hamurlıyarak ve yemeğe 
hiç su komadan bafif bir ateş 
üzerinde kaynatırsınız. 

e irmik makarnasını haşla
dıktan sonra, bir tepsiye dö· 
kersiniz. Beyaz peynirli yumur
tayı iyice çalkaladıktan sonra 
ortasına döker ve tekrar üze· 
rine haşlanmış makarna ko. 
yarak en üstüne yumurta ile 
irmik çalkalıyarak fırına verir
siniz. 

e Bu yemeklerin üzerine 
kavun, üzüm en iyi meyva· 
!ar dandır. 

m m 
RADYO 

3 Eylül PERŞEMBE 

VARŞOVA 
20,3J: Orkestra konacrl; 21,30 

Kon utmalar. 22: L~h şarkılar, 
22.30: Piyano· keman ltonıerl. 23: , 
Spor. 231 15: D~n• mualkla!. 24: 
Dans pll.kları. 

BUDAPEŞTE 

18: Salon kenteti. 19: Konferans 
19,30 jf'nÔ Hus2.kanın ( Gül Sa· 
ba) opereti. 22, P·llı. 2 :,40' Ha· 
berter. 23: Radyo salon orkeıtrıa1 
24: Çigan muıl.,.iai. 

PRAG 
20,10: Şarkıh radyo piyeai.21.25 

Konfer;;ına 21 140: Karıtık radyo 
popurisi. 2.3. Haberler: 23, IS: PHlk 
23,3l: Beethoven oda musl"ist. 

BELGRAT 

19,'10: Halk şar:.Cıları. 20,30: Mil
li neşriyat. 20,~: PiAk, 21: Şar

kılı konser. 21.4S: Orkoıtra. 22,30 
Halk şarkıları 23: Haberler 23,20. 
Konser n.ıkli, 

ViYANA --(49,S metre kııa dalga) 18,30. 
Şarkılar. 19: Ekonomi. 19,25: Ko
nu,malar. 20: Haberler. 20. 10: Tıb· 
bi kongreden nakli. 20130: Senfo
nik konser. 21,45 Mi.zah: 22: Konut'" 
mal ar: 210: Haberler: 3, PJlk. 241.S 
Dna• muıikiıi• 

BÜKREŞ 
6,30: Sabah netaiyatı. 13,30: 10: 

PIAk ve haber •ervlılerl. 18,30: 
Hafif musiki. 19,SO: Konferanı . 
20,10: Konserin dovamı. 21,45: Pllk 
( reıpighi ) 21,05: Yeni kitaplar 
21,'.?0 Radyo orkeıtratu. 22130: ~por 
22,4S: Orkestra. 23,4S, Fr. Al. ha-
herler. 

EINDHOVEN -----(16,88 metre) ıs,ıo, Pi&k. ıs,15 

Haberler. l~1 SO: Syd Jak&O'l takı
mı, 16.10: Konutmal:ır. 16,4$: Jak• 
ıon takımı. 

Taksim Bahçesinde 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21.45 te 

TARLA KUŞU 

Büyük operet 3 perde 
Bestekarı Frans Lehar 

Cemaziyelahır 
16 (1355) 

Ruzu Hızır 

121 
3 EylUI Perşembe 1936 

Sıtma ve çıbanla esaslı bir J ·u~ 

Ve nihayet lstanbul, lzmir, Vakitler ı.ı ~ 
şekilde uğ"raşılabilmesi, 

1 Ankara benzeri bir kültür mer- Sa Da !sa Da 
kezimizin doğu illerimizde ku· .·ı-....,lm-aa_k ___ .....:_9 __ 2.._3 _ _,43 

rulabilmesi için, B. Üzmenin Güneş 10 48 5 29 

düşündüjtü meselelerin çok İsa- 1 ötte 5 33 n 13 

betli ve yerinde olduğu ilk ikindi 9 53 
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Mele avukatlar arasında boz
gun vardı. Profesör Cemil dilsiz 
bir adam gibi kalmıştı. Şeklp 

etrafına bakınamıyordu. Mu· 
zaffer de dudaklarını büke bü
ke ve: 

- Hep bu neticeyi ben ha· 
zırladım .. 

Der gibi bir eda ile işin ne• 
reye varacağını kestirmeye ça• 
lışıyordu. 

Vedat suçlu iskemlesinde 
oturup oturup kalkıyor, min. 
nettar bakışlarla gözlerini kı· 
zından ayırmıyordu. Güzin 
asabi, fakat mağrurdu . 

Mübaşir Ayşeyi kolundan 
tutarak ve adeta onun yürü
mesine yardım ederek hakimin 
karşısına getirdi: 

Bak Ayşe sana katil di
yor ar .. 

Dedi. Ayşe, hakime cevap 
vermeden önce oturmak isi•· 
diğini, oturmazsa yıkılıp kala
cağını anlatmak istiyordu. Ha
kim mübaşire: 

Cevat Ayşe ile karşılaştı. 

Hakimler size cinayetin es dı. Nasıl oluyor da bu Ayşe
nin parmağında bulunuyor?. 

- Oturtlur onu .. 
Dedi ve .. tekrar Ayşeye sor

du: 
- Cevad, senin katil olma· 

nın ihtimalini ileriye sürdü .• 
ne diyorsun ? 

Ayşe, dudaklarını kımılda
tarak: 

- Hayır .. 
Diyebildi. Fakat, rengi sap

sarı olmuştu. Gözkap1kları 

inikti. Baygınlığı artıyordu. 
- Cavat bilmeden söylüyor .. 
Dedi. Bu sırada Güzin: 
- A.. A.. Parmal!ındaki 

yüzük. 
Diye bağırdı ve.. Ayşenin 

üzerine koşarak: 
- Bu yüzük annemin yü

züğü. Bunun parmağında ne 
arıyor? 

rarını açacak bir aoahtar da· 
h• işte .. dedi! Muhakeme hiç 
beklenilmiyen garip, şaşırtıcı 
bir safha içine girmışti. Bazı

ları: 

- Artık bu ınahkeme bu 
davaya bakamaz .. 

Diyor ve keneli tezlerinin 
dojtru'uğunu isbata çalışıyor· 
du: 

- Yeni bir katilden bahse· 
dHyor. Hakimin muhakemeyi 

. burada kesnıesi, evrakı müd
deiumumilil!e göodermesi la
zımdır. /'.yşe ve alakadarlar 
hakkında yeniden sorgu ha· 
kiminin faaliyete geçmesi la
zımdır. Bu mahkeme ancak 
Vedadı muhakeme edebilirdı 1 

Ve.. Güzin sözlerini bitir
dikten sonra Ayşenio parma-

1. ğındaki yüzüğü çıkardı, 
- Bu Ferdinin anneme he-

diye ettijti "Sevgi bajtı,. adını 
taşıyan yüzüktür. Annem par
mal!•ndan bunu hiç çıkarmaz. 

Dedi. Ayşe: 
- Onu bana Ferdi verdi.. 
Diye mırıldandı. Bunun üıe· 

rine Güzin haykırdı: 
- O halde katil Ferdi. Ka· 

çırmayın katili! 
Ve .. sonra hakime dönerek: 
- Demek oluvor ki, an

nem öldürülünce Ferdi yüıüğü 
annemon parmajtından almış 
ve ikinci bir "sevgi bağı" ola· 
rak Ayşeve vermiş. 

Dedi. Hakim d' kime ne 
soracajtını, ne yapac•ğını şa· 
şırmıştı. 

[Devam edecek] 

Kitap kupı>:'llJ 

BiR CINA YE:T DAV A31 
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"L . avrens,,ın son düşmanlığı: 6 
~~~~~~~~~ 

ölümünden sonra 
neşredilen hatıralar 

Araplar Türk 
nasıl 

askeri ile dolu vagonları 
parçalıyorlardı? .. 

Bu~dan sonrasını yine Lav· 
rens şöyle anlatıyor : 

"Manzara korkunçtu. Talana 
susamış olan Araplar yarı çıp

lak, başı kabak, havaya silah 
atarak, bağırıp çağırarak, va· 
gonları parçalıyorlar, bulduk
ları eşyayı yolun üzerine çı· 

karıyorlar, içlerinde ne var ne 
yoksa şayanı hayret bir sür'at
le dağıtıyorlardı. lş:erine ge· 
tenleri alıyorlar, gelmiyenleri 
bir kenara fırlatıyorlardı, Tre
nin muhacirlerle, hasta!arla, 
Fırata gidecek gönüllülerle ve 
Şama dönen Türk zabitleri· 
nin allelerile tıklım tıklım do
lu oldukları anlaşılmıştı. 

Halılar, seccadeler, yorgan. 
!ar, battaniyeler, kadın, erkek 
elbiseleri, saatler, mutlak ta· 
kımlan, yiyecekler, zinet eş· 
yası ve siliihlar tren enkazının 
etrafına serpilmiş, hazin bir 
manzara gö•teriyordu. Bir 
tarafta da peçesiz otuz, kırk 
kadar isterik "?., kadın elbi· 
seferini yırtıyor, saçlarını yo
luyor, avaz avaz bağırıyordu. 

Bunlara hiç ehemmiyet ver· 
miyen Araplar, kadınların za. 
tı eşyalarının altını üstüne ge· 
tirmekle meşguldüler. Herbiri 
patlıyacak kadar ganimet top
ladı. 

Bir aralık hiçbir şeyle meş· 
gul olmadığımı gören bu ka· 
dınlar bana koştular, harma· 
niyemi yakaladılar, ağlıyorlar, 
feryat ediyorlardı. Ben de 
kendilerine berşeyin yolunda 
gittiıtini temin ediyordum. Fa
kat kadınlar bir türlü yakamı 
bırakmıyorlardı. Nihayet ko· 
calarından bazıları beni elle· 
rinden kurtardı. Kadınları 

geriye ittiler. Ölüm korkusu 
ile ayaklarıma kapandılar. 

Baktım, olmıyacak. Çıplak 

ayaklarımla hepsini tekmeliye. 
rek, ellerinden sıyrıldım. 

bakmak için bir doktor İ•tedi. 
Bizde doktor yoktu. Zaten 

buna da ehemmiyet v~rmiyor
duk. Çünkü yaralılardan ço· 
jtunun ölmek üzere olduklarını 
görüyorduk. Avusturya:ı za· 
bitlere Türklerin nerede ise 
geleceklerini ve kendilerine 
yardım edeceklerini söyledim . ., 

istasyonda bulunan Türk 
müfrezesi infilakı ve silah ses· 
!erini duyunca hemen yerinden 
fırlıyarak, trene doğ"ru koş

mag-a başlamıştı. 

Lavrens bunun üzerine tahta 
parçalarından bir yıjtın yaptı. 

Benzinle suladı. Üzerine de 
birkaç obüs ve mitralyöz şe

ridi koyduktan sonra, alt ta
rafından ateşledi. Alevler yük· 
seldi. Obüsler ve mitralyözler 
gökgürültüsünü gölgede bı· 
rakan bir tarraka ile infilak 
ettiler. 

Türk müfrezesi bunu görün· 
ce, karşısında, cenahını sar .. 
mak tehlikesini gösteren en azı 
birkaç bin kişilik bir düşman 
kuvveti bulundugunu zannede
r ·k durakla':lı ve istasyona 
dönmeği daha ihtiyatlı buldu. 

LAVRENS VE 
ÇERKESLER 

Lavren•'in dinamit ve mit
ralyözlerle türk demiryoluna 
karşı yaptığı suikastlar aşağı 
yukarı hep bu şekilde olmuştur. 

Lavrens bu işte öyle ihtisas 
kesbetti ki; bunu öjtrenen yağ
ma ve katli ama susamış 

bedeviler akın akın geliyorlar, 
kendisine İıizmet arzediyorlar, 
emri altında Türklere karşı 
muharebe edeceklerini söylü
yorlardı. 

müstemleke zabitleri gibi, 
Fransızları sevmedijti için,Fran. 
sızlardan gördül!ü yardımı pek 
okadar yükseltmek istemez. 

Arapların yanında bulunan 
Fransız askeı i heyeti şefi mi. 
rahy Bramond'dan istihfafla 
bah,eder. Ancak Pizaniyi ve 
onun emrindeki cezayirli top· 
cuları methü~ena edişi gördü
ğü yardımların nisbeti ile öl
çülür. 

Artık bu ilk suikastı diğer 
aylarda birçok suikastlar ta
kip etti ve Lavrens on yedi 
Türk lokomotifini ışe yaramaz 
bir hale getirdi. Trenle seya. 
hat etmek Türkler için dehşet 
veren bir endişe oimuştu. ş 1m. 
da çok kimseler, tehlikesi da
h1 azdır diye arka vagonlara 
binmek için bilet ücretlerin
den fazla para vermeği min
netle göze alıyorlardı. 

La vrens aşa~ı yukarı kim
senin karışmadıjtı, görüşme
dijti bu çete muharebesini is
lediği gibi idare ediyor, ka. 
rarlarını kendi ken<line veri
yordu. 

Bir defa .. nda Havranın 
merkezi olan Dera'yı pek ya. 
kından gözden geçirmeye ka
rar verdi. Bu şehir mükeonmel 
bir taarruz saha., olabilirdi, 
Adamlarından bir kişiyi ya
nına aldı ve sırtına bir bede
vinini bile almaktan iğrene
ceği bir pelaspare geçirerek, 
yalnız şehrin kıyılarını sokulma 
ğa değil, hatta içine girmiye 
bile cesaret etti. 

Lavrens hatıratının bu nok· 
tasında, birçok tehlikeler ge
çirdikten sonra, bu şehirde 

de baska cinsten tehlikelere 
maruz kaldığını anlatıyor. 

O zaman genç, yuzunun 
ve vücudünün güzelliği yerin· 
de olan La vrens askerler ara· 
sında dolaşırken, bir çavuş 

arkasından "dur ı. diye bağır. 

Yapılan bir tetkika göre 
dünyayı muhtelif yerlerinde 
Amid kökünden gelme şehir, 
lnahal, ırmaklara verilmiş bir 
Çok adlara rastlanmaktadır. 
Fakat Diyarıbekir tarihini ilgi
leyen bu noktalar üzerindeki 
tetkiklerimi başka bir yazıya 
bırakarak, bugünkü durumu 
hakkında etütlerime devam e
deyim: 

Bütün bu muazzam eserler 
üzerinde esaslı bir tetkik ya· 
pan şimdiki birinci genel is· 
pekler B A. Özmen"in şayanı 
dikkat bir fikir ve teşebbüsünü 
burada kaydetmek islerim; 
B. Özmen, zamanla azçok ze
delenmekten kurtulamıyan bu 
surların en iyi bir usulle mu· 
halaza edilerek, muhakkak ki; 
eski türk boylarının yadigar. 
!arından başka bir şey olma· 
yan bu eserlerin gelecek ne
sillere örselenmemiş bir su
rette devri taraftarıdır. Bunun 
için ilk çalışma sıralarında 

bakışla anlaşılmaktadır. Akşam 

Kadri Kemal Kop Yatsı 
1~ 

1 
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Biraz daha ilerde bir grup 
Avusturyalı zabit ve çavuşlar 
duruyorlardı. içlerinden biri 
lngilizce olarak, yaralılara 

Yardım etmek istiyenler 
yalnız Bedeviler değildi. Yüz· 
başı Pizani isminde bir Fran· 
sız zabiti de vardı. Akabcdeki 
Fransız heyetine bağlı bulunan 
cebel bataryasının bu çok tec· 
rübeli kumandanı, Lavrense 
pek kıymetli yardımlarda bu
lunmuştur 

Fakat Lavrens, diğer birçok 

mış. 

(Bitmedi) 

• 

' 
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, ':.: Çarfambada Heycifiz mahal- Maitepede Küçükyalı cad• fatihte Tercümanyunuı ma• ılıı---------------------·----ı 

S P O R le •• caddeoinde 46 No.lu becibatı mahalleoinde lımail deıinde 17 No. lu nde mu- halleıindel Draıtman caddeıln• lstanbul Vakıflar DirektörlüğU lllnları 
bahriye mütekaidi Rüttil be• ata ıokafında 23 No.lu nde kim iken halen ikametgahı de 26 No. lı evde mukim iken • -

il="=--===================' yin nlnde mukim iken ha- mukim iken halen ikametırl• meçhul olan müte..effa Şem• bilen ikametrihları meçhul Cinsi Mikdarı Mulıammen bedeli ilk teminatı ihale günü 
• len lkametırihı maçhul o- hı meçhul 'olan bahriye mil- aettin Hriıi karıoı Şadyeye. olan Hatice Huriye Ye ismete Kaşar pey;;;;-'.°ıOOkilo. 50 kuruş lsiı;;?.9:9'36p;;;;;:. I stanbul lan Selimire tekaitlerinden Halide Dördüncü icra Memurlu- Dörllncü icra memurluğu•· tesi saat 15Le 

A Dördüncil icra Memurlutun· Dördüncü icra Menıurlu· fundan: daa: Yumurta 66000 adet. ı ,. 25santim. 61 ,. 88 K. ,. fi efizm danı tuadan: V Mülıra yetimler malları ıs- Be 
Mfilıra etlmler Malları dDnç sandıjlıma izafetla hui. yaz peynir nOO kilo. 34 ,. 15 • 30 • ,. 

~ampigonaSl Mülra yetimler malluı ö- Mülra Yatimler Malları Ödünç Sandıfına izafetle ha· nenin 6131337 tarihi! deyin Kurufasulye 1500 ,, 12 .. 50 .. 14 • 50 ,, M, 
yı düaç Hndıfına lufetl• bul· Ôdüng Sandıfına isafetle zlaenin 1.11.337 taribll deyin ıenedi mlıcibince alacafı bu- Guraba Hostahane!ine lüıumu olan yukarda cin• ve miktarı -----

Bu seneki lstanbul atletizm 
şampiyonası Yedinci Balkan 
oyunlarının yapıladağı tarih
ten bir halta önce lzmir, Bur
sa, Balıkesir, Ankara, lstanbul 
atletlerinin iştirakile 19, 20 
eylill cumaertesi ve pazar gün· 
leri yapılacaktır. 

Yedinci Balkan oyunlarına 
iştirak edileceti bir sırada, 
atletlerimizin bugünkü kıymet· 
lerini ortaya koyacak olan bu 
müaabakalar alaka ile takip 
edilecek mahiyettedir. Müsa
bakaları: 

100, 200, 400, 800, 1500, 
10000, 110, 400 manialı, uzun, 
üç adım, yüksek, sırıkla atla. 
ma, gülle, disk, cirit, 4X100, 
4X 400 bayrak yarışı teşkil 
edecektir. 

•utıHlllUllllllllllllllllllUllllltllllllllllllllllllllllllllllllll 

Aksaray Gureba Hüıeyia aja 

mabaUeolnde Karakolhane ıo

kajlında 18 No.lu hanede 

mukim iken halen ikamet

rlhı meçhul olan Ömer 

HulQıiye 

Dördilneü icra Memurlufun• 

danı 

Mülra yetimler malları ı;

dilnç aandıfına izafetle hazi• 

nenin 16· 10.337 tarihli deyin 

ıenedl mucibince alacağı bu· 

lunan 7090 lira 57 kuruşun 

bermucibi aenet O/o 9 faiz, %3 

komiıyon ye '!o 10 ücreti ve

kalet Ye icra nıaıraflarile 

ırayrimenkuliln paraya çnril· 

mesl yolile dairemizin 935-

1448 numaralı doıyaoile ..aki 

talebi üzerine namınıza tan• 

zim kılınan ödeme emri ika· 

metrihınızın meçhuliyeti ha· 

ıebile teblit edilemeditinden 

teblitatın 20 giln hakkı itiraz 

tayini ıuretile 30 ırün müd· 

detle ilinen icra11na karar 
verilmiştir. Tarihi ilandan I• 

tibaren nihayet işbu bir ay 

içinde 935· 1448 dosya numa• 

raıile dairemize müracaatla 

borcu ödemeniz veyahut ait 

olduiıu mahkemeden icranın 

geri bırakılmaaına dair bir ka

rar ıretirmeniz lbımdır. Akıl 

takdirde cebri icra yapılacatı 

ve gene bu mfiddet içinde 

mal beyanında buluomanız, 

bulunmazsanız hapisle tazyik 

olunacajlınız Ye hakikate mu• 

halif beyanda bulundufunuz 

takdirde hapiı cezaaile ceza

landırılacaıtınız ve nbnin sa

tılacajı malumunuz olmak Ü• 

zere bu baptaki ödeme emri 1 

teblit makamına kaim olmak 

Gzere ilinen keyfiyet tebliğ 

olunur. (1448) 

Akaarayda lımail aıta mahal- · 

leoinde Karanlık Çeıme ıo

ıratında 8 No.lu evde mu• 
kim iken balen ikamet. 

kabı meçhul olan Ha-

cı Arif kızı Fatmaya 

Dördüncü icra Memurlujlun• 
dan: 

Mülrl\ yetimler malları ö

dünç ıandığına izafetle bazi

aenin tarihli deyin ıenedi 

mucibince alacafı bulunan 

215 lira 70 kurutun bermu• 

cibi aenet O/o 9 faiz, % 3 ko· . 

misyon n O/o 10 fieretl nki· 

Jet 'fe icra muraflarile ray

rimenkulGn paraya çe•rllme

al yollle dairemizin 335/1891 

numaralı doıyaaile Hki ta• 

lebi üzerine namınıza tanzim 

kılınan ödeme emri ikamet

ırihınızın meçhuliyeti haaebi

le teblit edilemeditinden teb

lifatın 20 gün hakkı itiraz 

tayini ıuretile 30 rün mlld

detle lllnen icrHına karar 
yerilmittir. Tarihi ili.odan 
itibaren nihayet lıbu bir ay 
içinde 935/1891 doıya numa• 
raıile dairemize müracaatla 
borcu ödemeniz nyabut ait 

nenin 30-1-338 tarihli deyin hazinenin 13-2-337 tarihli ıenedi mucibince alacatı bu- luaan 427 lira 92 kuruıun yazılı dört kalem erzak ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
ıenedi mucibince alacafı bu· derin senedi mucibine• ala• lunan 877 lira 27 kuruıun bermucibi ıenet %9 faiz, '/o 3 ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüırü 
lunaa 947 ıı·ra - kuruıun L-,. cafı bulunan 198 Ura 9S ku• b 'b' o f · kuıaüıyon •e o,, 10 üoreti ye• b "" ermucı ı oenet ı0 9 aız, kilet •• icra maaraflarlle inasındaki komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her giin 
mucibi ıeaet 'it 9 falr, 'it 3 ko- ruıun bermucibi &enet % 9 0:0 3 komiıyon ..., Q;0 10 üc- ·ı Levazım kaleminde görülebilir. (577) 

ırayrimenkulün parayı çenı • 
miıyon ye ~'• 10 ücreti yekl· faiz, r,o 3 kumü•yon "'" 0ıo 10 retl nkilet n icra mauafla- meai yolile dairemizin 935 • 

let n icra maaraflarile ray• ücreti nkllet n icra ma.. rile ırayrimenkuliln paraya 2141 numaralı doayaıile vaki 

riaıenkulfin paraya çe•rllmeoi raflarile rayrlmenkulün pa• çevrilmesi yolile dairemizin talebi üzerine namınıza tıın· 
yollla dairemirln 935-1235 nu• ra7a çnrilmeıi yolile daire• 935 1234 numaralı doayuile zim kılınan ödeme emri ika· 
maralı doayulle Taki talebi mizin 935-3170 numaralı dos• vaki talebi üzerine namınıra metırihınııın meçhuliyeti ha· 

oebile tebliıt edilemediıtindeo 
üzeriae namınıza tanzim kı· yaaile Taki talebi üzerine n•· hnzlm kılınan ödeme emri tebliğatın 20 rün hakkı iti• 
lınan ödeme emri ikametıri· mınııa tanzim kılınan ödeme ikimetrlhınızın meçbullyeti raz tayini ıuretile 30 gün 

hınııın meçhuliyetl huebile emri ikametglhınızın meçhu• huebile tebllf edilemedifin· müddetle ilinen icra11n• ka-
teblit edilemeditindeo tebll· liyetl haseblle teblif edileme• den tebllıratın 20 ırün hakkı rar nrilmittir. Tarihi ilindan 
fatın 20 rün hakkı itiraz ta- difinden tebliıratın 20 ırün itiraz tayini ıuretile 30 gün itibaren nihayet itbu bir ay 

h kk içiade 935/2141 doıya numa• 
ylnl ıuretlle 30 rün milddet- a ı itiraz tayini ıuretlle müddetle ilanen icra11na ka• 

raıile dairemize müracaatla 
la illneo icra11na karar ve• 30 ırü• milddetle ili.nen icra- rar nrilmiıtir. Tarihi ilin• borcu ödemeniz Yeyabut ait 
rllmiftir. Tarihi ilandan iti- 11na karar verllmlttir• Tarihi dan itibaren nihayet iıbu bir oldufu mahkemeden icranın 

barea nihayet iıbu bir a)' i. lllndaa itibaren nihayet it· ay içinde 93S 1234 doaya nu· ırerl bırakılmaaına dair bir 
çinde 935.1235 doıya numa• bu bir ay içinde 93S·3170 marasile dairemize müracaatla karar ıretirmeniz lizınıJır, 
raıile dairemize müracaatla doıya numaraıile dairemize borcu ödemeniz nyahut ait Akıi takdirde cebri icra ya• 

pılacafı Ye ıreae bu müddet 
b Öd i ah t al't müracaatla borcu ödemeniz ld " hk d 1 orcu emen z ny u o u,.u ma eme en cranın içlade mal beyanında bulun· 
olduQu mahl<emeden icranın veyahut ait olduğu mahkeme• ırerl bırakılma11na dair bir maaız bulunm&zHnız bapiıle 
ırerl bırakılmaaına dair bir den icranın rarl bırakılması- karar getirmeniz lazımdır. tazyik olunacatınız ye bıki-
karar ıretirmeniı 16zımdır. Akıi na dair bir karar retirmeniı Akıl takdirde cebri icra ya- kate muhalif beyanda bulun• 

takdirde cebri icra yapılacağı lazımdır. Akıi takdirde cebri pılacaiı n ırene bu müddet dufunuz takdirde haplı ce-
n gene bu müddet içinde mal icra yapılacağı ve rene bu içinde mal beyanında' ·bulun. zaılle coxalandırılacıjtınız H 

rehnin aatılacafı malfimunuı 
beyanında bulunmanız bulun• müddet içinde mal beyanında manıx bulunnıazıanız baplıle olmak üure bu baptaki öde-
mazaaaız haplıle tazyik olu• bulunmanız bulunmazsanız ha• tazyik nlunacafınız n baki- me emri tebllt makamına 

nacaıtınız ve hakika\e muha• piıle tazyik olunacatınız ve 1 kate muhalif beyanda bulun- kaim olmak üzere ilinen key-
llf beyanda bulunduıtunuz tak· hakikate muhalif beyanda duğunuz takdirde hapiı ceza• firet teblit olunur. 12141) 

dlrde hapla cezaaile cezalan• bulundufunuı takdirde hapiı ıile cezalandırılacatınıı Ye 

dırılacıtınız n rehnin aatıla· cezaaile cezalandırılacafınız rehinin Htılacafı malumunuz 

cajlı malumunuz olmak üıere ve rehnin ıatılacoğı malumu• olmak üıere bu baptaki öde-

bu baptaki ödeme emri teb• nuz olmak üzere bu baptaki me emri teblif makaqıına 

liğ mı.kamına kaim olmak ü- ödeme emri teblit makamına kaim olmak Gzere ilanen 

zere ilanen keyfiyet teblif o. kaim olmak üzero ilanen key- keyfiyet teblif olunur (1234) 

lunur. (1235) flyet tebllf olunur. (3170) 

Anadoluhioarında Yukarı Ca

mi ıokatında tütfincü lımal• 
lin eYlnde mukim iken ha· 

len ikametrihı meçhul o• 

lan mfiteveffa Nuri paıa 

kızı ve müteveffa lsmail 

Hakkının kar111 Aneye 
Dördüncil icra Memurlu. 

tundan: 

Eyüp Sulh Ceza Ahkamı şah
siye Hakimli;!'inden: 

Mahkemenin 930 108 numa
ralı dosyasile ölü Cavidana 
ait tamamına taktir olunan 
7565 lira kıymet üzerinden 
1600 hisse itibarile 100 higge. 
sine 473 lira kıymet taktir olu
nan Tophanede Kılıç Ali Paşa 
M. de vapor iskelesi C. de 
4-6 ve Mesçit S. da 2·4-6 nu
maralı ve altında dört dük· 
kanı müştemil kargir hanenin 
yukarıda yazılı 100 hissesi ve 
yine tamamına taktir olunan 
i3560 lira üzerinden 3200 hisse 

Fatihte Değirmen ıokak 11 

No. lu eyde mukim iken ha· 

len ikametgibı meçhul olan 

Hatice· Azizeye. 

Dördüncü icra Memurlu· 

ğuodan: 

Mülga Yetimler Malları 

Ödünç Sandıııına izafetle ha· 
zinenin 30-3-336 tarihli deyin 
ıenedi mucibince alacatı bu• 

lu111n 20361 lira 48 ı..uruıun 

bermucibi ıenet 010 9 faiz, 0, 0 3 

komisyon ve 0,0 10 ücreti ve• 

kilet ve icra masraflarile 

rayrimenkulUn paraya ç°'• 
rilmesl yolile dairemizin 

936 1277 numaralı dosyasile 

vaki talebi üzerine namınıza 

tanzim kılınan ı;deme emri 

ikametrihınızın meçhuliyetl 
hasebile tebliğ edilemedifin• 

den tebligatın 20 rün hakkı 

itiraz tayini ıuretile 30 gün 

müddetle ilAnen lcra11na ka-

Arnavutköyünde Ayanofrü 
ıokatında 6 numaralı eYde 
mukim iken haleıı ikamet· 
gihları meçhul olan yüzbaşı 

Hasan Fehmi ve Danyala 
Dördüncü icra memurlu. 

tunda o: 
Mülga yetimler malları Ö• 

dünç aandığına izafetle hazi· 
nenin 31/3/327 tarihli deyin 
ıenedi mucibince alacağı bu· 
lunan 140 lira 52 kuruıun 

bermucibi ıenet ~o 9 fair, 0 ~3 
komüıyon ve oı,, 10 ücreti ve
kalet ve icra masraflarile 
gayrimeukuliln paraya çev• 
rilmeıi yolile deitemizin 
935/1870 numoralı doayaalle 
nkl telebi üzerine namınıza 

tanzim kılınan ödeme emri 
ikametgihınızın meçhuliyeti 
haıebile teblit edilenıediğin· 
den teblitatın 20 gün hakkı 

itiraz tayini auretile 30 gün 

Mülra yetimler malları ö

dünç sandıtına izafetle hazi· 

nenin 9·2-337 tarihli deyin 
senedi mucibince alacağı bu. 

lunan 214 lira 39 kuruşun 

bermucibi ıenet 0, , 9 faiz, 

O/o 3 komisyon ve O,o 10 üc

reti nkllet n icra masraf. 

larlle rayrimenkulün paraya 

çevrilmesi rolile dairemizin 

935· 1838 •numaralı doayasiie 

vaki talebi üzerine namınıza 

tanzim kıhoan ödeme emri 

ikametgihınızın meçhuliyeti 

baaebile teblit edilemedi~io

den teblifatın 20 gün hakkı 

itirax tayini ıuretile 30 gün 

mfiddetle ilanen icra11na ka

rar verilmitlir. Tarihi ilSndan 
itibaren nihayet i,bu bir ay 
içinde 935/1838 do•ya numa• 
t•ıile dairemize müracaatla 
borcu ödemeniz veyahut ait 
olduıtu mıbkemaden icranın 

geri bırakılma11na dair bir 
karar r•tirmeniz lizımdır. 
Akai takdirde cebri icra ya• 
pılacafı n rene bu müddet 
içinde mal beyanında bulun
manız bulunmu11nız hapiıle 

tazyik olunacatın11 •• baki· 
kate muhalif beyanda bulun• 
dntunuz takdirde bapiı ceza
ıile cezalandırılacatınıı n 
rehnin 11tılacatı malümunuz 
olmak üzere bu baptaki ı;deme 
emri teblif makamına kaim 
olmık üzere llineo keyfiyet 
tebliıt olunur. (1838). 

t ba,ile 100 hissesine 111 lira 1 

kıymet konulan Tophanede Kılıç 
Ali Paşa M. de vapor iskelesi 
C. de eski ve yeni 23 No. lu 
ve iizerinde odaları müşte

mil bir bap matazanın ve yine 
Tophanede iskele C. 10-12 No. 
lu dükkan ve üstünde odaları 
mevcut gayri menkulün 1 32 
de bir hissesine 77 lira ve yi
ne tamamına 2485 lira kıymet 
takdir olunan Tophanede Kı
lıçali Paşa M. nin vapur iske
lesi C. de eski ve yeni 25 N. 
ve üstünde odaları müştemil 
bir bap mağazanın 3200 hisse 
itibarile yüz hissesi 125 lira 
ve yine tophanede 1,1/1,3,5,8 
numaralı emlakin 1 32 hissesi 
Eyüp ahkamı şahsiye hakimli
liği tarafından satılacaktır. Sa. 
tış şartnamesi 14- 9- 936 tari
hınde divanhaneye asılacaktır. 
Arttırmaya iştirak için o 0 7,5 
pey akçesi alınır. Müterakim 
vergi tanzifat ve vakıf icaresi 
emlak sahibine rüsumu del
laliye müşteriye aittir. Birinci 

ı müddetle ilinen icra11na ka. 
rar verilmiıtir. Tarihi ilan
dan itibaren nihayet i9bu bir 
ay içinde 935/1870 doıya nu• 
maraıile dairemize müracaat. 
ı& borcu ödemeoiz veyahut 
ait olduğu mahkemeden icra• 
nın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirmeniz lizım· 

dır. Aksi takdirde cebri icra 
yapılacatı ve gene bu müd. 
det içinde mal beyanında bu
lunmanız bulunmazaanız ha· 
pisle tazyik olunacafınız ve 

rar verilmiştir. Tarihi ilan. 

dan itibaren nihayet itbu bir 

ay içinde 936/1277 doıya nu

m~rasile dairemize müracaat• • 
hakikate muhalif beyanda 
bulundutunuz takdirde hapis 
cezaıile cezalandırılaceğ'ıoız 

ve ,.hnin satılacafı malumu• 
nuz olmak üzere bu baptaki 
ödeme emri tehlit makamına 
kaim olmak üzere ilanen 
keyfiyet teblijf olunur (1870) 

oldujlu mahkemeden icranın 

geri bırakılmasına dair bir 
karar getirmeniz lazımdır. 
Akıitakdirde cebri icra yapı• 
lacafı ve rene bıı müddet 
i~inde mal bayanında bulun
manız bulunmazsanız hapisle 
tazyik olıınacatınız n haki. 
kate muhalif beyanda bulun• 
dufunuz takdirde haplı ceza. 
aile cezalandırılacafınız ve 
rehinin oatılacıırı malümunuz 
olmak üzere bu baptaki öde
me emri teblif makamına 
kaim olmak üzere ilanen key• 
fiyet tebllj' olunur. (1891) 

arttırmada kıymeti mubam· 
minenin 0,.0 75 ini bulma-
dığı takdirde en son art· 
tıranın teahhüdü baki kal
mak üzere ikinci arttırma 15 
gün sonra yapılacak ve en 
çok arttırana ihale olunacaktır. 
Yukarıdaki emlakten 4, 6, 2, 
4, 6 numaralı hanenin 5· 10-936 

tarihine müsadil pazartesi günü 
saat ondan on ikiye kadar di
ğer emlaklerin dahi ayni günde 
ikişer saat fasıla ile ve açık 
artırma suretlle satılacaktır. 

işbu emlakten satılmıyanla
rın ikinci artırması 20 10/936 
tarihine müsadif salı günü ay. 

nı saatlerde yapılacaktır. ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadaranın evrakı müsbite
lerile birlikte 20 gün içinde 

mahkemeye bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi tak tirde hakları ta
pu sicillerile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından 
hariç bırakılacakları ve daha 
ziyade malumat almak istiyen
lerin mahkemede 930 '108 sa
yılı dosyasına müracaatları ilan 
olunur. (25366) 

la borcu ödemeniz veyahut 

ait olduıtu mahkemeden İC• t 

ranın geri bırakılmaaına dair 

bir karar getirmeniz lizımdır. 

Aksi takdirde cebri icra ya• ı 

pılacatı •e ırene bu müddet 

içinde mal beyanında bulun

manız bulu.nmauanız baplsl~ 

tazyik nlunacaıtınız n baki· 

kate muhalif beyanda bulun• 

duğunuz takdirde hapiıle ce• 
zalandırılacafınız Ye rehnin 

aatılaeafı malumunuz olmak 
üzere bu baptaki ödeme em. 

ri teblif makamına kaim ol
malı: llzere ilanen keyfiyet 

teblllt olunur. (1277) 

Kadıköy Yeldeğirmeni Gzlln 

hafız sokak 175 numaralı 

e'·de mukim iken halen ika· 
metgihi meçhul olan Ahmet 

Rifat karısı Safiyeye. 
Dördüncü İcra ruem urlu

ğun dan: 

Mülga yetimler malları 
öHinç sandığına izafetle 

hazinenin !3. 7-936 tarihli 
deyin senedi mucibince ala· 

cağı bulunan 252 lira 70-
kunışıın bernıucibi senet 

0, 0 9 faiz, 0 
0 3 komisyon 

ve % 10 ü creti vekület ,.e 

icra masraflarile gayrimen

kulün paraya çevrilıııesi 

yolile dairemizin 935-1447 
numaralı dosyesile vaki ta. 
lebi üzerine namınıza tan. 
zim kılınan ö3eme emri 
ikametgahınıztn ıneçlıuliyeti 
hasebile tebliğ ediJemediğin. 
den tebliğatın 20 gün hak· 
kı itiraz tayini suretile 30 
gün müddetle iliinen icra
sına karar Yerilmiştir.Tarihi 
ilandan itibaren nihayet iş
bu bir ar içinde 935-1447 
dosya numarasile dairemize 
müracaatta borcu ödemeniz 
veyahut ait olduğu malıke. 
meden icranın geri bırakıl. 
masına dair bir karar getir

meniz lıizınıdır, Aksi tak
dirde cebri icra yapılacağı 

ve gene bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmanız 
bulunmaısan: z hapis!~ taz. 
yik olunacağınız ve haki
kate muhalif beyanda bulun· 
duğunuz takdirde hapis ce· 
zasile cezalandırılacağınız ve 
rehnin satılacağı malı'\nıunuz 
olmak üzere bu baptaki öie
me emri tebliğ makamına 
kainı olmak üzere ilanen kev· 
fiyet tebliğ olunur. (1 -147) 1 

Scmtimeşhur ve 

ınah~llesi 

Bahçekapı, Şeyb 

Mehmedgeylani. 

Cadde ve 

sokaj!'ı 

* • * 

Çarşanba, Cebe- Cami altında 

cibaşı. 

Sultanahınet üçler. Fuadpaşa. 

Uzunçarşı, saman Dökmeciler. 

·:iranıevvel. 

Aksaray, Mollagü- Taşmektep. 

rani. 

Muhammen 

Nr: sı Cinsi kirası --Lira K. 

Hidayet camii 40 

yeri. 

174 Dükkan 5 

2 Mektep mahalli. 4 

41 Dükkanın 1 8· 1 

hissesi 

49 Bostan. 5 

Çarşanba, Tercü- Mehmed aıı-a. 20·89 Baraka ve bos- 2 

manyunus. tan. 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi nihayetine kadar P'
zarlıkla kiraya verileceğinden istekliler muhammen kirasının 

seneliltinin % 7,5 çul!'u nisbetinde pey akçelerile birlikte 9 Ey

lül 936 Çarşanba günü saat 15 e kadar Çenberlitaşta lstanbul 

Vakıflar Başmüdürlüıtiinde Akarat kalemine gelmeleri. "914., 

İstanbul Bölge San'at 
Okulu Direktörlüğünden: 

1 - Okulumuz bütfınleme sınavlarına 14-9-936 tari· 

hinde başlanacaktır. Bütünleme sınavı ile ilgili olmıyan• 
tar Birinci Teşrinden eYvcl okula gelirlerse alınmıyacak· 

!ardır. 

2 - Eyliıl ıııe:r.ııniyet bütiinlenıe sınavı 28-9·936 

günü yapılacaktır. 
3 - L 1O.936 Perşenıbe günü ders yılı öğretimine ba~ 

lanac:ıktır. (740) 

Büyük Adada Nizamda A· 
zaryao yokuşunda Foto ot· 
lu aokatında e1ki taharri 
memuru Ki.milin evi ııra• 
aında 11 No.lu evde mu• 
kim iken halen ikamet• 
gihı meçhul olan tüc• 
cardan Akif oflu Meh· 

met Aliye 
lstanbul 4 üncü icra Me

murluğundan: 
Mülga yetimler MallarıÖdüoç 

oaodığına izafetle hazinenin 
5. 10· 336 tarihli deyin ıenedi 
mucibince alacaıtı bulunan 
14363 lira 83 kuruşun bermu- ı 
cibi ıeoet 0/09faiz, 0; 0 3 komis
yon ve O 010 ücreti vekalet ve 
icra maıraflarile gayrimenku· 
lün paraya çevrilmeıi yolile 
dairemizin 935. 1839 nuınaralı 
doıyasile vaki talebi üzerine 
namınıza tanzim kıhnan öde
me emri ikametgihınızın 

meçhuliyeti haaebile tebllt 
edilemediğinden tebligatın 2a 
ırün hıkka itiraz tayini ıure• 
tile 30 gün müddetle icrasına 
karar verilmiştir. Tarihi ilin· 
dan itibaren nihayet işbu bir 
ay içinde 935· 1839 dosya nu• 
ınaraıile dairemize mürecaatla 
borcu ödemeoiz veyahut ait 
olduğu mahk•medeo icranın 

reri bırakılmasına dair bir 
karar getirmeniz lizımdır. 

Akıi takdirde cebri icra ya• 
pılacağı Ye ırene bu mDddet 
içiode mal beyanında bulun• 
manız bulunmızıan1z hapiıle 

tazyik olunacağınız Ye haki
kate muhalif beyanda bulun• 
duğıınuz takdirde hapia ce• 
zaa:ile cezı laodırılacafınız ve 
reboin satı lacatı malumunuz 
olmak üzere bu baptaki öd· •• 
me emri tebli~i makamına 

kaim olmak üzere illnen 
keyfiyet tebliır olunur. (1839) 

Kasımpaşada Küçük piyale 
Zincirli kuyuda eaki 184 yeni 
274 numaralı evde mukim-
ler iken halen ikametırah· 
ları meçhul olan Mehmet 

Şerafettin ve karısı 
Ha ticeye 

DörüncQ icra memurluğun• 
dan: 

MOlga yetimler malları Ö• 

dünç •andıjına izafetle bazi
n•nin tarihli deyin ıenedi 
mucibince alacafı bulunan 
1066 liu, 60 kuruşun bermu
cibi seoet ~'o 9 faiz, ~O 3 ku
müıyoo ve 0/o 10 ücreti veki. 
let ~e icra maaraflarile gay
rimenkulün paraya çevrilmesi 
)•olile dairemizin 935/1873 
numaralı dosyaıile Taki tale
bi üzerine namınıza taazim 
kılınan ödeme emri ikamet
gahıoııın meçhuliyeti haaebi-

Erenköyünde Kozyataıtı 
caddeıinde 9 No. lu Köıkte 
mukim iken ikametgihı balen 
meçhul olan FirdeY1 kızı ve 
miraıcııı Meırureye 

Dördüncü icra Memurlu• 
ğundan: 

Mülga yetiml.r malları ö
dünç sandııtına izafetle haz!• 
nenin 26· 12·337 tarihli deyin 
ıeoedi mucibince alacıtı bu• 
lunan 2671 lira 18 kuruşun 

bermuci bi senet % 9 faiz, 
0,0 3 komis)'On ve % 10 üc
reti vekalet ve icra maaraf· 
lırlle ırayrimenkulün paraya 
çevrilmesi yolile dairemizin 
935-1889 numıralt doıyasile 

vaki talebi üzerine namınıza 

tanzim kılınan ödeme emri 
ikametribınızın ıneçhuliyetl 
baoebile teblif edilemediıtin• 
den tehlitatın 20 gün hakkı 

itiraz tovini ıuretile 30 ırün 
müddetle ilAoen icra11na ka• 
rar verilmiştir. Tarihi lliodan 
itibaren nihayet ltbu bir ay 
içinde 935-1889 doıya numa• 
raıile dairemize müracaatla 
borcu ödemen:z veyahut ait 
olduııu mahkemeden icranın 
geri bırakılm>sına dair bir 
karar getirmeniz lizımdır. I 
Akai takdir,le cebri icra ya• 
pılacafı ve gene bu müddet 
içinde mal beyanında bulun• 
manız, bulunmazsanız hapiıle 
tazyik olunacağınıı ye haki• 
kate muhalif beyanda bulun• 
dujl'uouz takdirde haplı c•ıa• 
aile cezalaııdırılacafınız •• 
rchnin oatılacatı malilmunus 
olmak üzere bu baptaki ödem• 
emri teblit malıamıoa kalas 
olmak üzere Uinen keyfi1et 
teblit olunur. (1889) 

le tebliğ edilmediğinden teb• 
lijl'atın 20 ırün hakkı ltiraı 

tayini ıuretlle 33 gün müd• 
etle llinen icruına karar 
nrilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren ni• 
hayet itbu bir ay içinde 
935- 1873 doıya numaruile 
dairemize müracaatla borcu 
ödemeniz ''eyabut ait oldu• 
fu mahkemeden icranın ge• 
ri bırakılma11na dair bir ka • 
rar retirmeniz lizımdır. Akıl 
takdirde cebri icra yapılaca• 
fı ve ırene bu müddet içinde 
mal beyaı:ıında bulunuanıJ 

bulunmazsanız bapiıle tazrlk 
olunacafınız ve hakikate mu• 
hafif beyanda bulundujuouı 

takdirde hapiı cezaaile ce
zalandırılacafınız •e rehniD 
ıatılacatı malumunuz olasak 
üzere bu baptaki ödeme eoı• 
ri teblir makamına kaim ol· 
mak üzere ilanen keyfiyet 
tebliğ olunur. (187-'1 

\ 
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3 EylOI 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 
Erzakın cinsi 

Dağlıç eti 
l!eyaz karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

llkmek 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyağ 

Zeytinyağ ekstr' 
ekstra 
Sabun 
Zeytin 

Un ekstra ekstra 
Makarna irnıikli 
Şehriye 
İrmik 
Pirinçunu 
Nişasta 

Miktarı 

5000 
6000 
1800 

800 

60000 

650 
400 

5000 

1800 
2800. 
1000 

3000 
1300 

300 
200 
150 

60 

Ki. 

Muhammen 
Bedeli -

5310 

6600 

473,50 

41CO 

2200 

917,20 

İlk teminati Eksiltme şekli gün ve 
Lira K. saatı 

398,25 

485 

35,51 

311,25 

165 

68,77 

18·9-936 
Saat 10,30 da 
Cuma günü 
kapalı ı:arfla 

18·9-936 
S aat 11 de 

Cuma kapalı zarfla 

18-9-936 
Saat 11, 10 da 

Cuma açık eksiltme 

18-9-936 saat 11,30 da 
Açık eksiltme 

18-9-936 
Saat 13,30 da 
Açık eksiltme --·----------

18-9-936 
Saat 14 de 
Açık eksiltme 

18·9·936 
Saat 14,30 da. 

Açık eksiltme 

~AÇIK SÖZ-

lstanbul Levazım 
Amirliği satınalma 

Komisyonu banlaro 1 

• 
lstanbul 

7 

Kız Öğretmen Okulu Sahnalma 
Komisyonundan: 

Eksiltme şekil ğün ve Yedek Subay okulunun Erzakın Cinsi Miktarı Muh•mmen İli: teminatı 
Hdıcıoğlundan Pangaltıda ı-------- Bedeli Lira. K. _, ______ _ saati 

Harbiye okuluna nakledi• Pirinç birinci nevi 5000 kJ. 1200. 90 18·9-936 Cama saat 15 de 
lecek 300 ton kadar eşyası· B_u_r_sa __________________________ A_çı.;._k_e_k_sı_·ıt;_m_e __ 

nın nakliyesi pazarlığı Patates birinci nevi 9000 18·9-936 saat 15,15 
7· Eylul.936 pazartesi günü Yumurta iri taneli 25000 da açık eksiltme 
saat 15, 30 da Tophanede Kuru Soğan 5000 1115 SS, 62 

satınalma komisyonunda ya• Toz şeker 4500 
pılacaktır. Nakliyenin hep· Kesme şeker 4000 
sinin tutarı 525 liradır. İlk Kaşar peyniri 800 
teminatı 40 liradır. Şart· 
namesi komisyonda görü· 

lebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

•108• "846. 

• • * 
Topçu ve Nakliyt" okulu 

için nümunesi gibi 105 
adet battaniye 4 eylıll 936 

cuma günü saat 16 da Top· 
hanede satına.ima komisyo
nunda pazarlıkla alınacık· 

tır. Hepsinin tah~in bedeli 

997 buçuk liradır. İlk te• 
minatı 74 lira 81 kunı7tur. 
Şartname ve nümunesi ko· 

misyonda görülebilir. İstek· 

Reyaz peynir 2500 

Kaymak 100 
Süt 3500 

Kase yoğurdu 

Silivri Yoğurdu 

Tereyağ 

Siyah Ciger 
İşkembe 
Ciger takım 
Paça 

3000 

3000 

500 

900 
300 

200 
2000 

2330 

1341 

610 

450 

550 

401 

174, 75 

100, 57 

33, 75 

41, 25 

30, 07 

18-9-936 saat 15,30 
de açık eksiltme 

18-9-936 saat 15,45 
açık eksiltme 

18-9-936 saat 16, da 
açık eksiltme 

18.9-936 s:ıat 16,30 
da Ac·k eksiltme 

18-!J.936 saat 16,45 
de açık eksiltme 

21.9-936 saat 14 de 
Açık eks]tme 

21-9-936 saat 14,30 
da Pazartesi Açık ek· 
siltme 

I<uru çalı fasulyası 
Kuru barbunya > 

Mercimek yeşil 
l\Ircimek kırmızı 
Nohut birinci nevi 
Kurn bamya Amasya 
Buğday 

2200 
800 
350 
350 
700 
100 
10(} 
350 

• lilerin belli saatte koıııis· 
yona gelmeleri. (111) (893) 

Siyah erik amasya 

Uryani eriği 
Çekirdeksiz Üzüm 

Çekirdekli üzüm 
Yaprak kayısı 

Çekirııekli kayısı 

Kuş üzümü 

250 
350 
900 

350 

400 
400 
100 

Bulgur 50.98 

L - lıtanbul Kız Ötertmen Okulunun yukarıda mikt ırı muhammen bedeller ile ilk temi• 
nat ve ekılltme ııüa ve saatleri hizalarında ynıh yiyee · İlleri ekoiltmeye konmuştur. 

2. - Ekoiltme lttanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler l\fuhuebecilitinde toplanan 
komioyonda yapılacaktır, İsteklilerin şartnamelerde yuı ı kanuni ve•ikalardan baıka Ti· 
caret Odannın yeni yıl veaika11 •e teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale 
için tayin edilen oaatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baıkanlıtına 
'Vermeleri ilk teminatlarını belli gün n saatten e•vel veya bir gün evvel okul idoreain· 
den alacakları yazı ile Liaeler Mubaaebecili~1 veznesine yatırmaları. 

3. - isteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilin olunur "885. 

----------------------------------"!"'"--------sı 1 Devlet Demiryolları ve limanları işletme lstanbul komutanlığı 
U. idaresi ilanları Satınalma Komisyonu hanları 

----·---~;_.;,;;;,;;;,;,,;;:~.;.;,;,;;,,;,;~.;...----C--..: ı lstanbul Komutan lığına bağh 
Devlet Demiryolları tarafından er müesseaat için alınacak olan 
kısmında çalıştırılmak üzere Av- 400 ton kok kömürüne talibi· 

rupaya Teknikum tahsili için gön- ain vermiı olduğu fiat makam· 

derilecek 20 talebeye ait müsa- ca pahalı a-örüldütünden tek· 
rar kapalı zarfla ihalesi 14-9.936 

baka şeraiti : pazarteır a-ünü aaat 16 da ya· 

1 - Türk olmak. pıla~aktır. Muhammen tutarı 
2 - Yaıı 18 den küçük Ye 25 den büyük olmamak. 7200 liradır. Şartnameıi Ko-

3 - Saıılık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı· mioyonumuzda görillebilir. j 1• 

ğına ve momlek.etio her hangi bir tarafında çahımata müsait teklileria 540 liralık teminat 

bulundutuna dair Devlet demiryollarınm (Aukera), (Haydar• makbuz veya mektuplarlle 2490 
pa•a), (Eskişehir), (lzmir) ve (Adaoa)daki sıhhi bey'etinden v~· • 11yıh kanunun 2, 3 üncil mad. 
ya devlet demiryollarıoa kabul olunacak memurlarda bulun• 

delerindeki veıaikle beraber 
ınaaı liıımgelen sıhhi şartları gösterir matbu sıhhi rapor mub-
tuiyatına uygun olarak (tam teşkilatlı bir hastaneden) alın· teklif mektupları ihaleden en 
mış 11bbat raporu ile anlaşılmak. az bir aaat evveline kadar Fın· 

4 - Dn·let hesabına tah•il ettiren mekteplerden musaba· dıklıda Komutanlık Htınalma 

itaya a-ırmek isteyenler mekteplerinden bir güoa ilişikleri ol• Komisyonuna 'Vermeleri. "810. 
madıtına dair nıika göstertceldudir. • 

S - Aıkerlik nzifeoinin Avrupaya tahıile gitmeıine mani ol· • 
madıtına dair alakadar askerlik şubeainden veaikayı haiz olmak, Komutanlık birlikleri için alı· 

1 nacak olan 213S ton lavema. 
6 - Talipler 19-9-936 tarihine kadar iıtida ile stanbul mii-

ria kömürüne talibioİD Yermiı 
:.endiı mektebi müdilrlütüne müracaat edeceklerdir. 

1 
olduA"u fiat makamca pahalı 

7 - stidaya bağlanması l.izımgelen vesaik: 
görüldüğündea tekrar pazar• 

Al Nllfua kağıdı veya musaddak bir ıureti !ıkla ihaleıi 8/EylCıl/936 Sah 
B) Gördüğil tabaili tonik ettirecek evrakı müsbit~ gllnü ıaat lS te yapılacaktır. 
C) HüınühAl varakası (en san mektebin vereceti hüs• Muhammen tutarı 27328 lira• 

nübil varaka11 ile o tarihten ıonra çalıştığı yerler• 
dır. Şartnamesi Komioyonu• 

den ve aynı zamanda maholli polis daireıinden 
muzda görüldüğil a-ibi 142 ku· 

alınacaktır). 
ruş mukabilinde de nrilebilir. 

D) 4X 6,S büyüklüğünden 6 fotoa-rıf 
isteklilerin 2050 liralık ilk te• 

E) Ap pbadetoamesi 
minat makbuz veya mektup• 

F) 3, 4 Ye S inci maddelerdeki •eaaik 
larile beraber Fındıklıda Ko

H) Babasının adı ? Nerede olduğu ? Sat ise şimdiki, 
mutanhk Htınalma komi•yo

ölmüş he ölmeden evelki meslek ve memuriyeti 

nedir? Ve nerelerde çahşmıştır? Şimdiki ve öl· 
meden evelki meslek veya memuriyetinden öoce 
daha nerelerde, ne gibi işlerde ne vakitler bulundu? 

Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakuı. 

1 - Müsabaka imtihanı 22.9.93G tarihinde saat 9 da lıtan. 
bul'da mühendis mektebinde yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan heup, 
hendese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve Türkçeden yapıla· 
cıktır. 

10 - imtihanda r.ynı derecede not alanlardan liHn bilen. 

ler tercih edilir. 
11 - imtihanda munffak olanlar Avrupada Teknikum hh· 

.•ili 2örmeden evvel Devlet demiryolları Eskişehir atılyeoinde 

fi ay staj a-öreceklerdir. 

12 -- Eokişehir atelyeaindeki staj müddeti zarfında atajl
Yerlere iki buçuk lira yevmiye veritı.cektir. 

13 - Mi14abaka imtihanında kazanan talipler; Avrupadaki 
labıillerinin neticeıinden ıonraki mecburi hizmetleri hakkın• 
da Dolet Demiryolları idaresinin isteyeceği şekilde taahhüt· 
bame vereceklerdir. 

14 - Tahsil planı: 6 ay Eskişehir atelyeıinde staj, 1,5 se
lle AYrupıda idarenin a-öıtereceği fabrikalarda ıtaj ve lioan 
0trenilmeoi, 2,S ıeae de idarenin a-östereceti Teknikumlarda 
S •ömesterlik makine şubesini ikmal ve diploma ahnmasıdır, 

15 - Avrupadakl tabıil oeraiti nya diter huıusat hakkın• 
da De'Vlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve iıletme mü

dllrlüklerinrlen ve mübendia ınektebi müdilrlütilnden, isteyen• 
ler tafalliıtı lhime alabilirler. (824) 

nuna gelmeleri. "811,, 

Beyoğlu Beşinci 
Noterliğine 

Dairenizden tasdik edilmiş 
3118/936 tarihli .. oedi resmi 
ile Huköyde 276 numarah 
Fıçı ve Doğrama fabrikaoında 
mevcut ı Krichner) markalı 
(90) santimlik bir, (60) san. 
timlik bir ıerit •e deıtere 
makinelerile ve (60) ••alimlik 
bir adet Planya makineai ve 
(60) aantimlik bir adet rende 
kalınlık makiaHi ve yunrlak 
bir adet deatere makina1> 
ve bir adet delme makinaaı 
bir adet otomatik bileti ma• 
kinaslle, bir adet yine otoma• 
tik deat•re bileti makin ası 
ki; cem'an ıekiz parça makina 
alıit ve ednatı bilcümle te• 
ferrüatı ile sahibi lamail Hak· 
kı Toro• tarafından ban& n· 
tış edilerek mülkiyetime geç• 
tltinin berayı malumat neır 
ve ilanını dilerim. 

Betiktaş Muhtarı ene! ıo• 
kak No. 50 nde 

lamail Hakkı Andan 
No. 14183°9 

Dairede aaklı nüshaya mu· 
tabık olan bu ilbname beral 
neşir Ye ilin Açık Söı a-aze• 
tesine irsal kılındı. 

1 Eyliil 1936 
Beyoğlu Beıincl Noteri 

• • • 
Topçu ve nakliye okulu 

için 60 adet altlı Üstlü kar· 
yola 4 eylO.l 936 cuma 

günü saat 15,30 da Topha· 
nede satınalma komisyo

nunda pazarlıkla alınacak· 

tır. Hepsinin talı ınin bedeli 
960 liradır. İlk teminatı 72 

liradır. Şartname ve nümu· 
nesi komisyonda görülebi. 
lir. İsteklilerin belli saatte 

komisyona gelmeleri. 

(112) {894) 

Çam fıstık 

Badem içi 
Fındık içi 

!
İncir 
Ceviz içi 

100 
100 
350 
500 
500 159'1, 5o 118, 79 ___ ....;...;,_,.;.;;..;,_:....;;.;... ____ ...;.;;.;;.:....;.;:;._ ____________ ___ 

1. - lstanbul Kız Öğretmen Okulunun yukarıda miktarı muhammen bedellerile ilk le· 
minat Ye ekalltme ııün n Hatleri hizalarında yazılı yiyecekleri ekoiltmeye konmuştur. 

2. - Ekıiltme lataubul Kültür Direktörlütü binaaında Liseler Mubaaebeciliğiııde topla. 
nan komisyonda yapılacaktır. lıteklilerin şartaamelerde yuılı kanuni yeıikalardan baıka 
Ticaret Oda11nın yeni yıl veaika11 ve temıoat makbuılariyle beraber teklif mektuplarım 
ihale için tayin edilen uatlerden bir ıaat enel makbuz mukabilinde Komiıyon Batkanlı· 
tına vermeleri ilk teminatlarını belli gün "" ıaatten enel veya bir güa eyve( okul idare
ainden alacakları yaZl ile Liseler Mub .. ebeciliğ'i veznesine yatırmaları. 

3. - lıteklilerin şartnameleri okul idaresinden a-örüp okuyabilecokleri ilin olunur, "887 w 

Galatada Ömerabit hanında -
Samatyada Hacı Hüıeyln ata 

3üncü kat 8 No.lu yazıba• r-Tskeri Fabrikalar Umum Müdilrlügo .. 
l_satınalma Komisyonu lıanları nede iken bnlunamayan 

Halil Fahri tarafına 

lstanbul 4 üncü icra Me· 

murluğuodan: 

mahallesinde Gümüş Halkalı 
1 ıokağ'ında 5,7No.lu evde mu-

! kimler iken balen ikamet• 
gihlan meçhul olan Hiriı· 
to otlu Aaanya, Hirioto 

Mülga eytam oaıtdıtıaa 13 

Temmuz 1336 tarihinde 149 

bin 415 lira mukabilinde ip~ 
tel< irae ettiğiniz l{üçük Çek· 

mecede Kalender mevkiinde 

Hat boyunda 1,152 No,lu tar• 

la elyevim maa müştemelat 

fabrikanın 1 Mart 931 IHri· 1 

kızları Katina ve Mar• 

yayı, 

Dördüncü icra 
ğundan: 

Memurlu· 

Müla-a yetimler mallan ö
dünç sandığına infetle bul• 

nenin 6°6-338 tarihli deyin 
ıenedi mucibince alacajiı bu• 

7 Eylıi! !)36 gününde kapılı zarfla satın alınacağı 

20. 22 • 24 • 26. T emmuz· 936 günlerinde ilan edilmiş 
bulunan 350 ton Elektrolit bakır, 150 ton hususi platine 
saç, 10 ton fosforlu bakır ve 100 ton elektrolit tutya 

hakkındaki ilan hükümsüzdür. (718) 

350 ton Elekrolit bakır 
150 ton Hususi platıne saç 

10 ton fosforlu bakır 
ıo:ı ton elektrolit tutya 

hinden itibaren % 9 faiz 01
0 3 

komisyon ve ücreti "Vekalet 
tahaili için rehnin paraya çev• 

rilmeai ynlile hazine tarafın· 

dan ukı takıp talebi üzerine 

tarafınıza ödeme emri a-önde• 

rilmiı.iıede mezkur mahalde 
olmadığınısdan H elyevim i• 

kametgıilıınlllD de meçhul bu

lunmuf oldvtundan otuz gün 

müddetle ilıinen tebliğat icra• 
11na karar .-eritmiştir. 

ilan tarihinden itibaren o

tuz gün içinde borcu ödeme• 

niı .-e takıp talebine karıı 

bir itirazınıı varsa yine bu 

müddet içinde iıtida ile ve ti· 
faben 934-2393 dosya numa• 

rasile daireye bildirmeniz la. 

zımdır. Bu müddet içinde bir 

itirazda bulunmaz ve borcu 

tediye eylemediğinlz taktirde 

ıııyabınızda cebri icraya de. 

nm olunarak rehnin paraya 

çnirileceği mezkür ödeme 

emrinin tebliti makamına ka. 

im olmak üzere ilan olunur. 
12393) 

Fatih Sulh icrasından: 
A. Cins - -1 Beyaz müstamel karyola 
1 Demir soba 
2 Kırmızı kadifeli müsta• 

mel koltuk 
2 Sehpa 
1 Asma saal 
1 Sandık 
1 Komidin 
1 Ayna küçük 
2 Sandalya 
Bir deyinden tahtı hacze a

lınan ve paraya çevrilmesine 
karar verilen balada muharrer 
9 kalem eşya 5-9-936 tarihin. 
de saat 11 de ve kıymeti mu
hamminesini bulmadı~ı takdir· 
de ikinci arttırmada 10-9-936 
tarihinde saat 11 Fatih Atpa
zarı turşucu Halit sokak 10 
No. lu evde bilmüzayede satı· 
lacağı ilan olunur. 

lunan 616 lira 48 kuruşun 

1 

bermucibi senet 0; 0 9 faiz, 

% 3 komiıyon n 0,0 10 üc· 

reti vekalet ve icra masraf• 
larile gayrimenkullln paraya 

çevrilmeoi yolile dairemizin 

935· 1918 numaralı doıyaaile 

vaki talebi üzerine namınıza 

tanzim kılınan ödeme emri 

ikametgibınızın n:eçhuliyeti 

baaebile tebliğ' edilemediğin· 

den tebliğatın 20 gün hakkı 

itiraz tayini auretile 30 a-ün 
müddetle ilanen icra11na ka· 

rar verilmi,tir. Tarihi ilandan 
itibaren nihayet iıbu bir ay 
içinde 935-1918 doıya numa· 

raıile dairemize müracaatla 

borcu ödemeniz veyahut ait 
oldutu mahkemeden icranın 

a-eri bırakılmuına dair bir 
karar a-etirmeniz lazımdır. 

Akıi takdirde cebri icra ya· 
pılacatı ve gene bu müddet 

içinde mal beyanında bulun· 
manız, bulunmauanız hapiıle 

tazyik olunacıtınız ve haki• 

kate muhalif beyanda bnlun. 

dutunuz takdirde hapia ceza• 

Tahmin edilen bedeli "162500• lira olan yukarıda 
miktarı ve c:nsi yazılı mah:e:ne Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğü Satınalnıa Komisyonunca 19·10-936 tarihinde 
Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecek· 
tir. Şartnaıne •Sekiz• lira ,13, 'kuruş mukabilinde komis

yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan M9375. 

lirayı h1vi teklif mektuplarını mezkftr günde saat 14 e 
kadar Komisyona vermeleri ve ken:lilcrinin de 2490 nu• 

maralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezk1ir 

gün ve saatte komisyona müracaatları. "719. 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Bu sene Ankara.ya nakli mukarrer olan Har• 

biye Okulu İngi lizce ve Fransızca, Almanca öğretmen• 

Jiklerine yüksek ok ullarda ö~retmenlik yapmak salihi· 
yetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan iki İngilizce, 
bir Almanca, üç Fransızca ö6retmeni alınacaktır. 

2 - Bu ö~retmenliklerin ücreti ders saati başına 4 
ilıi 5 lir:tdır. 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bor> 

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 a:l• 

res yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20· EyHH 936 

ya kadar yapılacaktır. (232) (655) 

.u. cezaıaudırııacatınız v• ,, __ ı~_ıa_n_b_u_ı _H_a_r_i_ci_A_s.k._e r_i_K_ı ı_a_at_ı _ı_ıa_· n_ı_a~ı _ _.f 
rehnin ıatılacağı malCımunuz ,. • 
olmak üzere bubaptaki ödeme 

emri tebliğ makamına kaim 

olmak üzere ilinen keyfiyet 
tebliğ' olunur. (1918) 

lstanbul Altıncı icra me
murluğundan : Bir borçtan do
layı mahcuz ve paraya çevril
mesine karar verilen muhtelif 
cins çamaşır Galatada Per
şembe pazan ya~ kapanı cad· 
desi 29 No. lı dükkanın önün· 
de 11-9-936 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 12,30 dan 
14,30 a kadar açık arttırma 
He satılacağından talip olan· 
!arın yevmi mezkürde satış 
mahallinde hazır bulunacak 
memurumuza müracaatları ilan 
olunur. (25376) 

Maltepe Askeri lisesinde eskiye ayrılan 516 çift da· 
hili ve a85 çift harici fotin ile 75 çift erat kundurası 

9.9.936 Çarşanba güm\ saat 14 de Tophanede satınalma 

komisyonunda öazarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 167 
lira 13 kuruştur. Teminatı 25 lira 7 kuruştur. Potinler 
lisede görülebilir. İsteklilerin ihale saatinde Tophanede 

komisyonda bulunmaları. •113• •923• 

.. 
* .. 

Süvari binicilik: okulu hayvanatı için 4000 kile ya. 
taklık saman 7· Eylıil·936 Paz:ırtesi günü saat 14,30 da 
Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacak• 

tır. İhale günü teslim şartile alınacak olan i~bu yatak· 

Jık saman için isteklilerin belli saatte komisyona gelme• 

!eri. "114,, •924., 



8 AÇIK SÖZ- 1 EyUH 

................. 
Denizyolları 
1ŞLET:MES1 

Acenteleri: Karaköy- Köp- ı ı 

/ 
r 

asla ma-z 
Yeni 

riibaşı Tel. 42362 - Sirkeci 
Mühürdarzade 

Han Tel : 22740 ••--•!! 
Karadeniz yolu _ 

Perşembe postası 
·----H· .. . . 

3 Eylıil Perşembe gıinıi 

Karadeniz p~stasına kalkacak I 
olan CUMHURİYET vapuru 1 
yalnız bıı sefere mahsus olmak 

üzere PERŞEM HE s1at 24de 
kalkacak ve YÜKÜNÜ HA
REKFT GÜNÜ ALACAK-
TIR. (866) 

Devredilecek ihtira beratı! 
" Lokomotif kazanı veya mü. 

masili m~nd için iğnelenmiş kama 
çiviler imali usulü,. hakkındaki ih· 
tira için alınmış ol~n 21 ilk tefrin 
1929 tarih ve 1002 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyabud icara 
verilmeıi teklif edilmekte olmakla 
bu hususla fazla malumat edinmek 
iıteyenlerin Galatada: Aslan ban 
S nci kat 1·4 numaralara müracaat 
eylemeleri il!n nlunur. 

-- - -
ZA YI - Aksaray Çakır Ağa 

camii şerifi imaınlığıoa mubaııaı 

ınaaş için tatbik mühürüm zayi 
o'muşlur. Yeniıi yaptırılmış olmakla 
eski mühürün hükmü kalmadığı 
ilin olunur. Rf>cep 

Eski F E Y Z İ A T i 

I 

atılı oG zi ç s LER Yatısız 

Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana. ilk Orta ve Lise sınıfları 

Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ve tafsilat için hergıin mektebe ve yalnız tafsi!At almak için Yeııipostane 
arkasında Basiret hanında Ö<yol idarehanesine Illtıracaat dilebilir. İsteyenlere mekteb tarifnamesi 

gönderilir. Arnavudköy. tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36.210 

ŞİRKETİ HA Y-RİYEDEN: 
Eyliilün 4 ncü Cuma giinü akşamı Festival heyetinin iştirakile Bogaziçiniıı 

yakın kısmında çok muazzam ve muhteşem 

Bir mehtap gezintisi yapılacaktır. 
Sirketce hazırlanan duba mütenevvi renkti elektriklerle tenvir edilecek ve bu 
' 

duba üzerinde muhtelif rakıslar icra kılınacaktır. 
Heyeti tertibi ye tarafından Boğazın bütün bu kısmı nurlara gark edilmiş bir halde ve umumi ten

virat içinde her taraftan atılan binlerce musanna fişenklerle o gece sayın halkımız bu büyük ve müs· 
tesna donanma seyrinde görülmemiş bir hayat yaşayacaklardır. 

HAREKET SAATLERi : 
21,30 da Köprüden 68 ve 74 numaralı vapurlar hareket edecektir. Bu vapurlar baştan başa elek· 

trikle tenvir edılmiş olacaktır. 
65 numaralı vapur saat 19,20 de Bcykozdan hareketle Üsküdara kadar Anadolu iskelelerine uğra

yarak köprüye, 
66 numaralı vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle Beşiktaşa kadar Rumeli iskelelerine 

uğrayarak Köprüye gelerek kafileye iştirak edeceklerdir. Bu vapurda bir bando müzik bulunacaktır. 

F 1 Y A T L A R : Köprüden kalkan iki vapur için gidip gelme ücreti 25 kuruştur. Boğazdan 
inecek vapur ücretleri gidip gelme 37 1/2 kuruştur. 

Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğrayarak av· 
det edeceklerdir. 

Pasolarla fotoğraflı kartlar ve karneler muteber değildir. 

İstanbul Kız Öğretmen OkuluSatınalma Komisyonundan: 
Erzakın ciosi 

Tahin Helu11 

Tahin 

Pekmez 

OJun Meşe ve 
Gürgen 

Manııal Kömürü 

Blok m•deıı 

Hömllrü. 

TllYenaa nıadea 

Kömllril 

Arpa 

Sama il 

Kepek 

Ot 

Yaş Sebze 34 kalem 

kilo, 22000 adet ,,. 

2900 demet 

Miktarı 

250 

250 

3SO 

800 çeki 

4500 ki • . 

75 Toıı 

250 To• 

2200 .1 

2000 

350 

400 

31210 

Muhammen 
bedeli 

215, 

1920, 

135 

3575 

136,50 

2449,20 

ilk teminatı 
Lira. K. 

16,12 

144, 

10,12 

268,11 

10,24 

183.69 

Eksiltme şekli gün ... 
,:ıAAtİ 

21 • 9 • 1936 

oaatl ıs de 

Açık ekıiltme 

21 - 9 - 1936 

ıaati lS,30 

Açık eksiltme 

21 - 9 • 1936 

aati lS,45 de 

Açık eksiltme 

21 - 9 • 193f 

aaati 16 da 

Pazarteai 

Açık eksiltme 

21 • 9 - 1936 

oaati 16.30 da 

Açık ekıiltme 

21 • 9 • 1936 

aaati 16,45 de 

Pazartesi 

Açık ekıiltme 

. . 
1. - lotanbul Kız Ôiretmen Okulunun 1ukarda miktarı muhammell bedellerile ilk teminat ve eksiltme 

TIRAŞ BIÇAG 1 
Diinyada mevcud bütün tıraş bıçak
larının mutlak en mükemmelidir. 

100 defa tıraş eder. 
Hasan tıraş makinasile birlikte 
Hasan tıraş bıçağı senelerce su içinde 
kalsa kat'iyen paslanmaz. Tıraş 

olunduktan sonra temizlemeğe hiç 
lüzum yoktur. Aksini ispat edene 

1000 lira verilir. 
İhtar: Yumuşak sakalı olanlar 

paslanmaz Hasan tıraş bıçağını 

birkaç dakika kaynar sıı içinde 
bıraktıktan sonra tıraş olmalıdır. 
Çok keskin, çok hassas olup bir 

dakikada huzur ve rahatla insanı 

tıra5 eder. Ve perdah olın~ğ~ 

hacet bırakmaz. Adedi 6, 

adedi 50 kuruşa. 

Hasan deposu : 

r ET 

P.ıs1anmaz 

HASAN 
TIRAŞ MAKINASJ 

Adedi 100 kuru~ 

HASAN 
TIRAŞ FIRÇASI 

HASAN 
TIRAŞ PUDRASI 

20 - ao - 40 kuruş 

HASAN 
Tıraş sabunu ve kremı 

HASAN 
TlRAŞ KOLONYASI 

Bahçeye müracaat. Tel 41066 

Erzincan Serom Darülistihzarı 
Direktörlüğünden: 

Müessesemiz için satın alınacak altı beygirlik molör 28 8 1936 günün
de eksiltmeye konulmuş ise de lstanbuldaki talipler ile Erzincandaki talip

ler arasında karşılaşmalar yapılamadığından eksiltmenin 7 eylül 1936 gü

nüne bırakıldığı ilan olunur. (901) 

~ idrar yolları hastalık mütehassısı ~ 

JL::· B:o~u~t~k~ cad~~so~klGök~k~p~K~ 2E4R w 
Akay [İşletmesinden: 

1 - İşletmemizin Kadıköy ve Kartal iskelelerinde deniz içinde 

ve deniz dışında yapılacak tamirişleri açık eks:ltmeye konulmllştıır. 
2 - Eksiltme 7 Eylül 936 Pazartesi gıinü Karaköyde idare 

merkezinde şefler encümeninde 'sıat 16 dı yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girecekler (180) lira teminat getirecekler ve işi 

olacak olan bu miktarı ihale bedeli üzerinden yü?.de on beşe iblağ 

edecektir. 
4 - Keşif ve şartnameyi görmek ve İzahat almak isteyenlerin 

idare Levazım şefliitine müracaatları. (869) 

p ÇANTALAR· Ei:Dl_~.ENLER 
ve örümcek ağı ıncelıgınde •ı 

ÇORAPLAR 
Satışında mütehassıs bütün Bayanların mağazası 
istiklal caddesi Hacopolu pasajı karşısında No. 283 

30 F:ylul Ca,şamba günü imtihanları yap•lacak Doçentlikler 

şunlardır. Oııa göre, isteklilerin Üniversite RektörlüJüne müraca
atları. (913) 
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Devredilecek ihtira beratı 
•· Gemi demirleri örtüıü kama 

ç:iviıinio v& buna nıümaıil mevad• 
dın dökülmesi usu'ü• hnkkındoki 
ihtira için alınmış olan 2 ilk tetrin 

1929 tarih ve 10C8 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiğ'i hukuk lıı 
kere başkHına devir veyahut icara 

verilmesi teklif edilmekte olmakl• 
bu husuıta fazla nıalümat edinmek 
iatoyonlerin Galatada Aılao han 
5 nci kat 1·4 numaralara müracaat 
ey!em~leri ilin ol ınur. 

Hiçbir erkek yüzü bana te• 
veccüh etmiyor. Diğer genç 
kızların baloya ve gezmeye 
çağırıldıklarını, hatta izdi· 
vaca bile talib çıktığını gö
rünce adeta gıpta ediyorum. 
Fakat hiç biri bana bakmı• 

yordu, ıebebini de biliyorum ••• 
Çirkin bir tenim vardı. c.ı. 
dim oiyah noktalarla ve açık 
meoamelerle dolu idi. Tevu
ıül ettiğim bütün ledbirleria 
biç biri fayda vermiyordu. Fa• 

kat, bir kinıyagerin hniye 
ettiti yağ11z beyaz Toloıloa 

kremini tecrübe ettim. Bir kaç 
gün aonra, cildim daha beyaz 
ve daha nermin bir hal keobetti. 
Bir halta nihayetinde bütün 
siyah noktalar ve açık men• 
meler tamamen zail oldu. Cı'.• 

d:m beyazlandı, ve yumu,adı. 

Artık kıskanç d•ğilim, Şimdi 

tesadüf ettiğim bütün erkek· 
ler bana güler yüz göıteriyor
lu. Beyaz renkteki Tokalon 
kreminde taze krema ve musaf· 
fa zeytinyağı mevcut olup bun
lar meıamelere nüfuz ve sabun 
ve suyun iz•le e~mediği g•Y· 
rioaf maddeleri tamamen gide• 
rirler. Ayni zamanda cildi beı· 

liyen ve gençleştiren kıymetli 
un•urlar da vardır. Her kadıo 
batta yaşlı bile olsa az zamatl 

zarfıoda genç kızların bile gıp
·ta edeceği wçık, taze va cazip 
bir cilde malik olabilir. 

ZAYİ - Konya askeri naklıye 
şoför mektebinden aldığım terhis 

tezkeremi kayip ettim. Yen isini ala• 

cağımdatl hükmi! yoktur. 
Muotafa ot!u Riza 
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Sahlbi Ye Umumi netriyatı idaw:.e etle" 

yazı i11erl müdürU 

Etem izzet BENiCE 

Ba.,/dığı yer: Matbaai Ebüzziya 

gün ve aaatleri hizalarında yazılı yiyocelı ve yakacaklar eksiltmeye konmuştur. 

2. - Ekıiltme lotanbul Kültür Direktörlüiil binuında Liseler Muhuabecillğinde toplanan Komiıyooda ya• 

pılacaktır. lsteklileritl tartnamelerde yazılı kanuni veıikalardan batka Ticaret Odasınm yeni yıl .v•• 
ıikaaı ve teminat makbuzlarile beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen saatlerden bir ıaat 
enel makbuı mukabilinde Komlıyon Bitkanlıtına vermeleri ilk teminatlarını belli gün ve •aatten 

evvel veya bir gütl evvel okul idaresinden alRcakları yazı ile Liseler Muhuebeciliği Veznesine ya• 

tırmaları. 

3. - lıteklilerİll ıartHmeleri okul idareıinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. •·ss6. 


