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e kuponu 
i Bu kupondan ycdısını birik· 
S uren okuyucumuz KURUN cins 
S toruna kendini parasu muayc 
a ne ettirebilir. : 
: ································-···-· ... ······ 
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Muvaffak olmuş bir eser karşısındayız 
Arsıulusal lzmir fuarı dün ismet 

Jnönü tarafından açıldı 
. 

Troçkl mektuplarını 
bile açamıyacakl 

" Memleketimizi kültürel ve ekonomik sahada Sofyadan gelen bazı haber lere göre 

ilerletmek ,, için Reis:cumhurun yakın alaka
ları hepimizde hürmet uyandıracaktır 

-- - ·--- - - - ---------- - ---

Molotof azledilm iş, General Blü
her nezaret altına ahnmış ! 

Başvekil ve fuarın açı ima törenine giden diğer 
zevat dün gece /zmirden hareket ettiler 

l!:OfvsWı·JIJllHlt l 11i•ii Wr· aö11levlnd" 

H ü k O met 1 •ıt::~,:::::T:::::ü::::.:;~ki::::=Y::::e:::::-=l<::::ü:::::lt:::::ür===v:::::e::::i:::::k:::::tı~sa::::d~. i=_::f a=a=;::li==t-

l s tan bu I J yetleri mütemadiyen helecanda 

i ç ~~leri Bakarumrndan, Y~i k~~- ileri hamlede olan memlekettir, 
ruye temel atılırken, dinledigı- ' 
miz sözler, siyasi edebiyatımıza tzmir, ı ( A.A.) - bmet lnönü'· eser vücuda getirmek için çalışanla-

güı.el bir örnek daha kazandırdı. İs- nün §Ölende verdiği söylev şudur: rın başında İzmir belediyesi ve ik • 
tanbullular, !stanbulu seven ve düşü- ~ d tısat vekili vardır. Bir kaç sene ev -Arka aşlar; 
nenler bu nutuktan zevk aldılar, kuv- İzmir fuarını her taraftan gör • vel burası bizim bildiğimiz boş ve 
vet aldılar. Köprü kurulduğu gün İs- k adeta harap bir saha halinde idi.: Bu-
tanbulun umran hayatına gelecek fe- dükten sonra muvaffak bir eser ar-
rahlık daha bu nutukla bugünden gö- şısındayım. İşitiyorum ki, böyle bir (Sonu Sa. 5 Sü. l) 
nüllerde hüküm sürmiye başlamıştır. -:::::-- _ _ ___ ::..-=-.::-...---- ---=--==z.• 

Nedim lstanbulun bir taş parçası- - - - - - -
na yekpare Acem mülkünü feda et- lzmir, 1 (Hususi muhabirimizden ( 
mişti. Şükrü Kaya'nm ilme, san'ata ve telefonla ) - Arsıulusal İzmir fuarını 
millet muhabbetine dayanan hassası- açma k için, Başvekil İsmet İnönü, 
Yetinden taşan bu sözler bize şunu an- Maliye vekili B. F uat Ağralı, Sıhhiye 
latıyor ki şairin yekpare acem m lil- ve İçtimai yardım vekili Dr. B. Refik 
k~nü feda ettiği bu taş parçası ancak Saydam, İktisat vekili B. Celfil Bayar 
Tu_;k el.inin bulduğu, dokunduğu, yont- Ankara valisi B. Nevzat, İş Bankas; 
tugu bır taş olabilir: Gerçek, genel müdürü B. Muammer Eriş, umumi mU 
sek_r~terhnizin "İstanbul büyük şöh· fettiş General Kazım Dirik, saylavlar
retını ve ımzemğini tabiatin kendisine dan B. B. Cemal, Asım Us, Nazmi, 
b~hşc~ti~i mehasinden ziyade Türkle- Hulusi, gazeteciler ve daha bir çok ze. 
rın dıktıkleri güzel eserlere medyun- vattan mürekkep heyet bugün saat 14 
d;t~ ... h~~~ü karsısında bir an gözle- de sehrimize geldiler ve heyetin bu-
rınızın onune serilen t 1 nnlı c<>h· lunduğu "İzmir., vapurunu işçiler bir-
. ·ı ti ·· t·· RU 1 5 ~ Jiöfaden bir heyet liman dışından kar-rın ,81t~~ u: u

1
'llden sadece şu Türk ,., 

s~ı; ~ ının ~ok eı-e yükselttiği eserleri şıladı. Bu sırada bir tayyare filosu da 
sı.~mız: ge~ de lst~nbulu yalnız tabii karı:ııcı çıkmıştı. 
guzellıklez:ıle. -~na eden hususi mak· Başvekil ve maiyetlerindeki zevat 
satlarm çızdıgı tablo size hangi üs- rıhtunda İzmir valisi ve belediye reisi 
tünlüğü göster<"'ektir'? B. Bencet Uz, Generaller, saylavlar, 

Hetkkı q'°ar•k lls teşekJdil\er namına heyetler ve 30.000 
den fazla bir halk taraf1ndan kar~ılan 

(Sonu S, . 2 sn. 3) dılar. (Sonu: Sa. 2 Sü. 2) 

• a111reş 
Sadri Ertem'in Roman

bize qa seqahatinden 
get irdiği çok cazip tet
kik qazı , ar ını, bugünden 

B. Fi 1 oti 
. 

rurdumuzd~ki 
Romen. elçisi 
değişmemiştir 

TitUlesko'nun ardından bU· 
tUn elc;ilerln deAiteceği 

fayiası dola9ıyor 

Romanya kabine
sinin yeniden teşek
kül edip eski harici
ye nazırı Titiilesko
nun kabine dışında 
bırakılmasından son 
ra bütün hükUmet 
merkezlerindeki Ro
men elçiliklerinin çe
kildiğl hakkında bir 
şayia çıkmıştı. 

Dolayısite, Ro -

Bay Filoti ına~y~nın Ankara el 
çisi Bay Fiıoti'nin çekıhnış olması da bu 
şayianın muhtemel neticesini teşkil et-

mekteydi. 
Bay Filoti, bundan evvel Ankarada 

Balkan antc:ntı toplanması yapıldığı za
nıan Romanya namına iştirake geeln ha
riciye nazırı Titüleskoya refakat etmek

teydi. 

Şehrimizde Sovyet ma
haf ili böyle haberleri 

hıısusf maksatlara 
a i f edi~or 

Sovyetler Birliğinde hükumete ve 
kıymetli devlet adamlaru.a karşı sui
kast tertibi suçile yakalanan 1ö k.şi
nin idamından sonra bazı yeni tevkif
ler yapıldıı'Tı, aziller ve tayinler oldu
ğu, ordu generallerinin değiştirildiği 
gibi, ve buna mümasil türlü haberler 
Avrupanın muhtelif emrkezlerinden 
gelmektedir. 

Bunlar o kadar çok ve karışıktır ki 
bir çoklarının uydurma olduğu belli 
olmakta ve bu arada hangisinin doğru 
olduğunu seçmek kariler üzerinde e
pey güçleşmiş bir şekle girmiş bulun
maktadır. 

Bu hususta şehrimizdeki salahiyet
li Sovyet mabafili Sovyet hadiselerini 
takip için bir anahtar olabilecek ma
hiyette şunları söylemektedir : 

"A vrupanın mıuhtelif merkezlerin
den memleketimize dair gelen 1uıvadi.~-
1erin mfihim bir k1smımn hwmsı mak
satlarla yaz1ld1ğı belldir. Sovyet ajan
sı "Tass,, ın - k"i A1ı.adolu ajansile iı:.tf 
batı vaıcdır - 'Verdiği havadisler resmi 
'Ve hakikatle münasebettar mahiyet
tedir. 

Her yerden çıkan havadislerin ha
kikat'le alakası olmad·ığını şuradan 
bellidir ki, durmaksızın "G. P. U.,, giz
li oplisi teşkilatından bahsediyorlar. 
HaU>uki G. P. U. diye bir şey yoktur. 
Bu, "Gosudarsvinnoye Politiçeskoye 
Upravlenye,, cümlesinüı baş harflerini 
te:ıkil eden bir terkiptir ki "Hiikumet 
siyasi idaresi,, manasına gelir.. Eski
den "Çeka,, vardı. Onun yerini sonra
radan "G. P. U,, aldı. Fakat "G. P. 
U,, da bundan iki sene evvel kaldırı1-
m1.ştır. Şimdi her memlekette olduğ11 
gibi Sovyetler Birliğinde de emniyet, 
Dahiliye nezareti tarafından temin e
dilmektedir.,. 

- Şu halde İcra komitesi reisi Mo
lotofun ve Lcninin karısı Madam 
Krupskoya'nın tevkifi szibi havadisle
ri tekzip edebilir miyiz? 

"- Sovyetlcr Birliğinin resmi a-

jansı o1an "Tass,, ajansı tarafından 
teyit edilmiyen herhangi havadisi tek
r::ip edebilirsiniz. V e ''Tass., rn telgraf
larını da Anadolu ajansı veriyor.,, 

YENİ RİVAYETLER 

Yukarda işaret ettiğimiz karışık 
haberelr serisine dahil olarak dün de 

(Sonu: Sa . .5 Sii . 3) 

Mütareke başlıyor mu? 
Genera! Frankoyu endişe aldı 

ale~acele Fasa gitti 
Fransa lıükiımet kuııvetlerine dumdum 

kurşunu mu safmış ? 

J 

itıbaren neşretm iqe 

baş llJ01UZ 

« • • 
Y İlk )'azı hn~~in ;~ üncü sayıfamızdadır. Sadri Ertem 

0 zam:m Titüleskonun işgal ettiği 
hariciye nezaretinin matbuat genel di . 
rektörü bulunan BaY Filoti çok geçme
den Romanyanın ırıünhal Ankara elçi-

kurpına dizildikten sonra. 
_(Yazısı 2 inci sayıfada). d~============:::::=-

liğine tayi~ edildi. 
(Sonu Sa. 5 Bü. 5) 



~ 2-KURUN 

ispanyada Mütarehe Başlıyor mu? • 
ıçın 

Paramızın kıymetini 
korumak • 

Fastaki vaziyetin velıameti karşısında 

General Franko'yu endişe aldı ve Burgostan 
ayrılarak Fas'a gitti 

Kararnamede bazı alıkam değiştirildi 
A"kara, 1 ('felef onla) - TÜi"\. işbu ahkam 1 - 7 - 1936 tarihin-

parasının kıymetini koruma hakkın· den sonraki sigorta muamelelerine 
daki 11 sayılı kararnameye bağlı li~ · dt şamildir. 
{,1in 4 üncü madde.sinin 2 inci fık· 
rasr yerine kaim olacak esaslar Ve Yeniden muhacir ge, i qor 

iki taraf da bombardımanlarına devam ediyorlat - San Sebastien düşmek 
uzeıe - Asilerin Madrit'e hücumları akim kaldı 

kille!· Heyeti tarafından yeniden tec; Ankara, 1 (Telefonla) - Roman~ 
bit ..?dilmiştir. ya ve BuJgaristandan gelecekleri bB 

Bu esasları aynen bildiriyorum: cilriJea 14000 muhacirin 4000 ki~ilik 

Hükumetimizin de işti,.ak ettiği bitaraflık komitesi Londrada toplanacak 
Madrid, 1 (A.A.) - Rt>yter ajans! Mamilla, bu teşebbüsün neticesinde ~ { maması hakkındakl tedbirleri müra· 

muhabiri bildiriyor: çok tlmlıvardtr, kabe edecek komiteye aza gönderme 

ı _ İşletmekte oldukları sigort .l ilk kafilesi önümüzdeki hafta i~inc~ 
branşları üzerinden (hayat kısmı h::ı· memleketimize gelecektir. Bu muha· 
ri~) reastireltrine tediyeye mecbur eirJer Izmir n Siva.o;ta iskan edile
ol du!darr miktardan ancak harl.; teklerdir. Sıhhiye \TeJdlfmiz Dr. B. 

.Asi tayyareler bu sabah Madrid Arjantin elçisi, asilerin de btı yi §imdiye kadar 11 devlet kabul et· memleketlerden aıdrk1arı ftigort.:. lldiA Saydanım bqgünlerd~ ~ehı·im: . 
üzerinde dolaşmışlar, bir çok bom- müracaatı kabul edect!klerl kenaıı- miştlr. llt1 koııdtentn top1antr tarihi muamelabndan mtitevellit serbes1 ze dönmesi btklenmektedir. 
balar atmışlardır. tindedir Esasen Madridle Burgos henüz kati olarak t.esbit edilmiş de· döYiz1erin ııarfına mezuniyet vırrilir. 

Bakiyesi memleket dahtli!1de pfb.
edilir. lşbu plAsınan gelirl~rtnd~n 
ha~nl olacak dÖYİ7.e mösılade olunu;. 

Yeni sıhhiqe tayinleri TAYYARELER BOMBALARININ arasında ilıııer" ltıtteleri teati edlldi~~ ğildir. Bilinen bir şey Tarsa o d1ı 
HEPSiNi ATAMADILAR söyleniyor. General Mloanın elyevm bu toplantının Londrada yapılacağ!- Ankara, 1 (Telefonla) - Sıhhi}e 

Vekalt1i n~riyat n propaganda U· 

mum müdürlüğüne B. Zati Nasır, ee 
:tanlık ve baytar . ubesi müdürlüğüne 
de birinci sınıf müfctti~lerden B. Zi
falnfft tayin edHml~tir. 

Madtid, 1 (A.A.) - Röyter ajan.'fı Bask sahilinde bulunduğu ve muhtc· dır. lngiıten ve Fransadan başk,\ 
muhabiri bildiriyor: mel bir artla~ma hwndüt\Ü tentltı t~i~ İtalya, Arnavutluk, Avusturya' J,e 2 - İşletmekte oldukarı sigarta 

branşları Uzerinden (hayat ktBmı lla~ 
riç) retors eksiyonlarına tediy&ye mef: 
bur oldukları primin 1izcle 3 küsuru· 
nun dövfa olarak tedf1mndm 80nf'I 
kalan bakiyeden hariç meınl kdkr• 
den taldıkları 1tlgorıa muarne1*t.11dan 
mtUeulHt .Hı'bat dörizlerln •rfın(ı 
mil8aadtı o1anur. Bald1ai 111n11,.. 

Madrld bombardımanı neticuindı! her iki taraf mümeuiHerile btr tnU histan Belçika, Bulgaristan Türkiüe 
Jı.uaratın derecesi henü~ malOm de lakat yaptığı söylenmek~dir. ve Letonya bu komiteye iştiraki k&· 
illdlr. tık lnfilA.kın akabinde hnı Bu mUIS.katrn tteticeltri maltin'\ bul ıtmifletdfr. 
toplan derhal faaJiyete geçmi~ oldu· değilse de temas ile dün Kipuzco' Koınftt, ademi mUdahahı eanfa,.. 
fu tein hücum eden tayyarelerin cephesinde hüküm süren nisbi sükfl. muı tlHtiıtde ittihaz edfltd wbbir1er 
menut bombalannın hep8inl atmaiJ net arasında bir münasebet meveut hıkkuıda ına16ınat teati edecek 
Ta1dt bu1amadan çekllip ıUtJil tah· olduğu tahmin ediliyor. fi claldH harptan tfl'ıUUt edllt mt!• 

Fehri Maliye 
1111J~etti1leri1niz 
.Ankara. 11 (Te1efonla) - Birlta. 

d ~mut mıııliye mtifettişliğinden ı!Y· 
rrlan Bı1 Cmuıl Yqfl n Bay En
da maliye miifetti lerl nizamnamm 
mudblnctı fahr1 tnalfye müfdtişlf"i 
ihn·aıu vttilmesi ~uk.sek ıasdlke l'< 
tiran etmiştir, 

ınln •diliyor. BITARAFLII( KOMiTESiNE BiZ H1tlff h.Wında n ızeUm1e bu da· 
HlJKfJMET DE ASlLERJN MER- DJiJ IŞ'f IRAK EDIYORÜZ hlli harbın daha htfonl' bir ~Jde 'ko· 

KE'ZINJ BOMBARDIMAN ETTi Londra, 1 (A.A.) - Sıtlihiyeıta.: ııtdmuı hakkında muharJplerf mtira-
kette pJlb!ıe edilir. 

3 - Ha1at .ıdıorta :maaınılltı ile 
utrıışan sigorta ,ıt1t.ıJerinlit rdlt-
8f>re1erlne giJnderilmek r.arurnidde 
bulunftn dövfalftift ihr•cına ınliM· 
ade edtur. Aneak bü miktar kantı • 
nu mahaas teşekkUt eylnalş otan 
"Mntt ReU&Uranııı Tirk anoıt!m Jf ı · 

Jtendaye, ı (A.A,) _ Röyter ajan resmi İngiliz mahafilinden blldiril- ! taat fdfllp tdllmeıneıil meBeJulnf 
ıu muhabirinden: Öğleden az ene! diğine göre, İspanya işlerine karıttl~f tft1dk qllyttıktfr. 
uf bir bombardıman tayyareıııl trunıı 
taarruz ıdırk mUteaddlt bombaıa~ J k H • : N 
atmıştır. Bomhfılardan biri bfr di · ra 8r1Cı ye azJrJ 
na~it ~eposuna isabet etmiş, infilak Yarın şehtimize a•I" or 
netıcesınde çok fazla hasarat vuku ~"" ıg 
bulmuttur. Ankara, 1 (Telefonla) - Iralıı harl· 

Asi topçulann btitün giln deyam tiye nuın B. Nuri Sait a eylülde il -
ed4ui e11dahtına rağmen hiç bir plya- tanbulda bulunacaktır. Naııır geçen se~ 
da taarruzu yapılmamıştır. Gerek hU- he bir tayyare kazası neticesinde ha -
Jf Uınet kunttıerl, gırık asiler tau oaklanndan yaralanan ve henüz muz • 
lnHlıuı tlde •dilen 7e11l muvaffakl · tarip bulunaıı. oglq B. Sabahattin de re~ 
)"etler cephelerin cık&erhdnde f aallye- faltat etmeı.tedit. 
tin aza1madıjıni göatermektedit. Naıır ve dğlu bir hafta kear 1Uan-

~1JendJihte güre Burımi ilk de- btılda kalacaklar 'V"e sonta A•tupaya 
la olarak bir hilk6met tanarul ta- hareket edeceklerdir. 
tafındaıı bombardıman ıdllmf~ n blr 
fok kftnMlır ölmUştUr. BUtiln bpan-
11c1a haft harekAtı rapılmıf, yad: 
ınUhfm tehir bugUn bombardıman e
.dllınlttlr. 

Buttlai't MadrJd, lrun, Butg08, 8-:ı 
,.ıı, Gırnata, :Kurtuba, Kadlkstir, 

BIJKÜME'l' KUVVETLERi DUM
DU~! KURŞUNU MU KULLANIYOR 

Lizbon, 1 (A.A.) - General Llano, 
dürt akşam Sevil radyosunda şöyJ:
söylemiştir. 

1 

"Madride yapılan sistematik ha-
va hücumları orada panik doğurmuş 
tur. Burgos hükumeti, Mark.sistler! .1 
her halde Fransız mamulıitr dumdurr. 
kurşunları kullandıklarını ksbit et
miştir Marksistler Muente Canil de 
ınağJup edilmişlerdir. 

GENERAL FRANKOYU ENDiŞE 
ALDI 

Paris, 1 {A.A.) - Pöti Pariziyenin 
Tancadaki hnsust muhabiri bildiri
yor: 

Bütün İspanyol Fasında umum~ 
bir memnurıiyetsizlik yayılmaktadır. 
Asker kaydı muamelesi terkedilmiş· 
tir. 

General Franko Fastaki vaziyeti .. 
vahameti dolayısi1e 2- ağustosta S-:· 
"Til'den Tetuana gelmiştir. 

Gent!ral Franko, Granada l'e Kur. 
tuba mıntakalarındaki Uç generali 
son hafta tçinde ufradlklarr mağlu . 
füyetf etden dolayı azletmiştir. 

~~ Arnerikada pamuk satıayilnde bir 
inkılap yazatmasr muhmnel bir pamuk 
toplama tnakinesinln ilk te&rUbeti ya -
pılmı§tır. 

"' Nevyork mahkemesi, 2118 tAri1dtJ • 
de Bremen vapurunda nad uleyhtatb~ 
tezarUhatına ittirak ehııit olan on bir 
erkek ve kadını on dört günden ted~ gü~ 
ne kadar muhtelif hapis ceıalannll Jnjh• 
kum etmiştir. 

• trJa11danın nlitusu nisanda yapılan 
sayıma nazaran 2.965.000 dit. 1926 te· 

nesine nisbetle 6 bin kifililG bir noksan 
vardır. 

• Avusturya garniaen btllttna-n b\i • 
tün şehirlerde hava kuvvetleri için irae· 
ler açıliiiı§tır. EylOJ ayı lçmd~ Viytrta· 
da büyUk bir iane toplanacaktır. 

* Mavi kurdelanın tekrar kazanılma-
sı için Normatıdie'nin makineletl 20 
beygir kuvvetinde arttırılacaktır. 

* Fransız cumurreisi B. Lebrun Vi· 
zille'den Pa:rise avdet etmiştir. 

Arsıulusar 
lzmir fuarı 

( U atyant 1 fnoide } 
11,30 da Killttıtparkta İstiklli fti.ir

şi1e törene blşhını1dı, BqVekll, be· 
lediye reisi S, Behçet Us'un nut
kun.darı sonra İt.mir fuarını kıM bir 
nutukla. açtı. BağV~kU nutkunda gay
le lfÖ)tledi : 

Baıoekilın açıı a8ql111l 

Bu Un.an ilk !»larak verilmekte. 
dir. 

HDkQmet ve 
lstanbul keti,, ntn 1i1Mett1 ~1tt1Jdan soma her Ydni açılacak hatlarımız 

(O•t """ ı IMU.) muıune1• J~in kalan 2003 lfra11 teca 
tUZ eMn meblijı mUnıınfntre tali' lf1krlt K&y& ı~ii2Al uıl hakikat sah eder. 

tıutıu ptirmekledf r ki gtizel 1&tan· 
bUlwı ll~lerlnö başka W idare Arın hUkUın Ttt ınlkUr ~ırl rea4' 
hı1dk&tiıil ~1' fınatını eld~ edi· stfr mcfosil · i~tiğaJ ed~ otr, 
yor~ ketlere de ffiMlld.fi'. 

fnt!nbu!u ~ıı~~tirmetıyı~ . .Zfrd 4 - Metttleket tiudutlart daltf1fadı 
''Medeniyetin ~artlarma ve ilıttyaçları- • çalışan şirketlere sigortalı olup da 
na ufftlu, mtıhaf azarnn, ıöttdafaanın . kl 1 • ,. h 
4!tı emin yoUs.nndan biridir.,f Ne doğ- Tiır ye ıtadut arı ltarıcfnue asars. 
ru sö~! •1iJte.nbulu gt.lt.elle~rnıekte ağrıyan dsklere ait d&riıler s~rbeq~ 
Türkler nesiller al'asında değil her olarak tevzi olunur. 
neslin fertlet'i arasında müsabakaya 5 - Sigorta nıuamtlAtntdaıt mütf: 
~ıkmtş ğibfdirter . ., Blr şehri giizell~- vellit döviz müsaadesi ancak slgot'fa 
tirmek vazltesinden ayrı ayrı fertlere · k ti f 
düşen h1888yi 00 ktsin ve keskin ifade şirketıerile reuUran.s şıt ~ tara ff\ 

eden bir tarih manzarası!., dan verilir. · 
Ya şimdiki İstanbul ne haldedir? 6 - Bu döviz müsaadeleft yalltfı 

Ankara, lstan lnd, İzmir kam bi v<> 
''Bir tehrln tarihi yazıl1rken ob- müdürlüklerince bet ilç ayda bir ••

jektif ve re&Jist olmak hakilqtti bul· 

Ankaraı 1 (Telefoı1la) - lnpa
tı biten bparta - Burdur hattının 
bU af 1(1nda işlemeye a~lması muh· 
tmıldlr. 

.A91•aa111 ba,00.kan tarafında• 

1 pt!atafı ıanntdiJmektedh'. 
Gelecek ay ıııonuada Kilyos - a· 

talağzı hattı da bitmiş olacaktır. 

Kı • Ankara h@berleri 
:/- trana gidecek o~an heyete ka · 

ı 'J' H s· '·anın mutay başkan ve:<ı ı asan a~ 

riyaset etmesi mulHrnıeldir. , . 
4' lbnis.ıııuut hükômeti nezdiıtd""i: 

maslahatgüzarımız Bay Celal mer
keze r.lmmış, ve yerıne konsolosluk iş. 
leri daire.si şeflerinden Bay ffa;· · 
retthı tayin edilmi~1ir . ınıının yeglne yoludur,, diye bedbin rilir. 

ttlnt! kad1ı.r ı:ı.igbfo olm~dtı.n, herşeyi •-'"-----------=-~---------= ........ .....-..--=~---------~:--
~J:!1:; := !:::a;biv~öt;!~ Dil profesörleri \ Kra Edvard 
den de biıi kendisi meneden Şükrü / 
Kaya, lstanbulun geçirdiği yaşayış Dün Al 0 tüt k k öıkiinü Y '11 ı n Çana~ ka ede 
safhalarına bakara.k bugfüiünü pek k 
güzel t.esbit ediyor: z.igaret etttler buıunaca 

"İstanbul en gÜ7..el devrini Atatürk Üçüncü Dil Kurultayına iştirak e- Yatın sabah Ça&akkeıere ge~~iş 
devrlnde yaşıyor.,, En güzel, çünkü den ectıeDi profesöt1er, dün Floryada- bulunacak olan İngiltere krJh sekızın· 
en eatı.lı, ert umıtu ve en Türk ki AtatUrk koşkünü ziyar~t etm!ş1~r- el Edn.rdı karşılamak üze~ Orgene· 
devrini!.. dir. Misafirlerimi~ ke1Şk!E! ~ay ve tal Fahrettinin riyasetindel:CI istık.bal 

Jrıfvakf İstanbul ne vakit poli- pasta ikram edilrni!ltir, Kültür &ka- heyeti diln akşa:m "Adateper• torpıto· 
sinin ti'!_~kü kadar kuvvetle te- nı Saffet Arıkan misa.firlerimiti kar· sile hareket ~tmiştir. 
min ettiği emn ıre asayişi sokaklarına ~ılamıış, profesörler geç vakte kadar Heyete İngiliz sefareti ticsrtt ata.§0-
hakim görebUmtştir? Ne vakit, yan- F'loryada ktt1mışla:r; akŞ1Un üstU tstan· si rnitalııY VOOds da rcfakS.t etmek-
~ar 19tanbul geceleritıi bugütı oldıt- bula dönmüşlerdir. tedit. . 
gu kadar kendi huzuruna bırakmış, Bilginlerderı 'Anagnasfopu1os mem- D-ıhiliye Vekili Sükrü J{a:vanın tı· 
hangi d6Vit :trUı.ziden aldığı ve boş teketine dönmüştür . yaeıeti altında büyült misafiri_mizin 
kalacak Etandt~ yangnı yerlerini bu- Dost Sovyet Rusyanın dil bHt??tı· karşılanması ve Eercflerice '1erılecek 
gün olduğu kadar taştan, demirden, ı"rinden profescr Samoilo'Viç iJe ptt>- ziyafet ile deniz yan.,ları programJa
betotıd&ıı glli.el ve kuvvetli yapılarla fe~ör Meşçaninof bugünlerde Atuııio- ttnı nuırlnmak iizere bir kornite te
BUslemigtir? İç iŞleti Baklmlıtıli bütün luda bir tetkik seyahatine çıkttMkltı.r- şekkül etmiştir. 
ggzleri su Cırçır, şu Aksaray, şu Fa- dır. Misafirlerimiz Ankara. !zmfr ı-c Karl Beşinci Corcun vefatı dolayı. 
tih, şu Cibali yan~ın 'rlerinde bugün diğer bir kaç vilayetleriınJte gicforek siyle ytı.rı matem mevcut ve esasen 
mlliiliasıran 't't.irkleriti v& '1.'iirkletin de hafriyat yerlerini getece1derdir. seyahat miitenckkiren yapılmakta 01-
mUi'!hasıl'tt.tı alıtt ter:ııin gii.zelleştitdij!i doğundan kralın ~erefine !stanbulda 
Hhiya <;evirmesi ne kadaf yerinde? bir resmi kabul yaptlmıyacağı anla-
Tütk lstanbul vazlfmdnl anlamıştır: vergilerin şıtmak~dır. 

Mamafih İngiliz sefiri tarafındRn 
HUkOmetbı Ye Partinin sa1Ahiyetli d • bir ziyafet verilmesi ve bu esnada ln-

dili de ona vaınız tttriliten bahsatıni- in i r il m esı giliz kolonisinin kabulü muhtemel gö-
yor. onu yainız vatifeye cağırını1vor, kt d. 
hükı'.'ıİnetin kendisi idn ne dUsUndliğü· rülme e ır. 
nü söylüyor ve en ktt'1vetli vidini v~ Maliqe siqaselinıizin 
rıyor! prensibı ve heaefidır 

"fshtnbu1. F-uln, süktı.n, say, irfan, 
nıedenivet, sınhat. nes'e ve zevk diva.· 
n olaNı.l<ttr ... Ve biz H!tre edelim. bü
tUn Türk'vel'lin, bütün vt.ırttasJarm 
sulbü, ~ükhnu, irfanı, sıhhati, neş'esi 
ve zevki i<;in ... 

Hakkı Tarık Us 

Maliye nkiU Fuat Ağrah dün izmi
re hareketinden Önte gueteeilere mü • 
him beyanatta buh.ınarak şunları •öyle
mistir: 

Romanya ordusunu 
kuvvetlendiriyor 

Blikreş 1 - Yeni Tataresko kabl • 
nesi buglin ilk içtimaını yapmış, Baş • 
vekil dahill ve harici siyaset hakkında 
mufassal malUmat vem1iştir. 

MlJTAREKE liA.ŞLIYOR Mut 
llendnye. 1 (A.A.) - Arjantin l!l

çiSJ B. Gareia Mamillanın teşebbilsii 
Uı:nine, hti11 hazırda hudut ciTarındı 
bulunan Fransı~, İngiltere eJçilerne 
Flıdandlya l'e tsn( mas1ahatgtizar • 
İitSt en kıdemli e1çl)'1 lspan,ol hil 
kOmıttne telgrıtfJa müracaat etme1' 
hU8usunda tnım f!tmişlerdir. 

11} nıirUlerl. 861dmJd.1'1i4k '9\n mJit'a
yd geldik. J .emir f uarı.tıtt& bUtiın mii
kem meliyeU 4Çin Çiilı§tı'k. Yüksele bir 
ffitUeifsese haline gel~ çok ehe1n
miyet verdUt. l1tMr 'be'l6d'1Jealnin, ~ 
üi11efüı 1Jo Vekdletıetitı bu~~ çok 
çaltştık'latını Mlirtm. Bundan 8onra 
g/Wtlükllffimi ttl1'gtyl g6%(likten sonra .......,.. 7C7.....__,-===211t-t -==---.:.r=~= 

stJyliyeceğim fri4lsadde edm'senia hep burada uzun bir söylev verdi. ı 

J "- Meveut vergil~rin ilk fırsatta 
indirilmesi prensipimii ve hedefimiz -
dir. Varidatın artmasını, vergilerin ço~ 
ğalmasında değil, tnemleketin iktısadi 
münasebetlerinin artmasında buluyo • 

Nazırlar ayrı ayrı programlarını ve 
projelerini izah etmişler, bu cümleden 
olarak ayni zamanda harbiye nazırı o • 
lan B. Tataresko ordunun vaziyetini i · 
zah ederek ordunun ihtiyacı için yeni 
tahsisat istemiş ve kabul olunmuştur. 

Bu t.ılgtafta hatekitın fiiUtekab:'i 
o1ır1k dutdurulması hti..~usunda!f 
teklif tdnlh edil.tel< n harekitı 
dutdurnui fşfnin, bilhassa asltf!rl, 
bahri ve hava ataşeleri vRSttasile VP 

kızıl haça müracaat suretile taha1< 
knk ettirilebileceği söylenecektir. B. 

birlikte aC'l"giyt dôllı~tilım beraber gö.. tınnet İnönü ve yanlarındaki zevat 
ı. gece sa.at 23.30 da İzmir vapuru ile !s-re ım.,, 

Bundan sonra ku.rdelayı kesen ts- tanbuls. hareket ~ttiler ve vali, Ckne
met lnönU fuarda pa1')'onları ay• ra.tı~, sayİa.Vlar ve binlerce halk ta-
rı ayrı geidi. rıtftndarı tığurlttndılar. 

Ak~am, Fuıır gazinosurtda: belediye Şehir baştan bn.!}a donanmış ve ~e-
ta.rafmdan Başvekil şerefine iki yüz v~li bir bayram havası içinde bulun· 

kişilik bir ziyafet verildi. Başvekil maktadır. 

ruz. 
Gittikçe artan iktısadi gelirlerimiz 

yakın bir atide mevcut vergilerin aza.1-
masım intaç edecektir. Varidatımız ge
çen sMe:Y«! n1sbet1e attmt,tır. Yen! •et~ 

gi ihdaaı hakkındaki rivayetler tama • 
m&tt uılsııdır, 
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Yazan: Sadri ER1EM 

Çocukluğumuzun 
Hayalindeki Vapur 

Kıyılar yanyana dizilmiş kart 
postal lar gibi uzanıp gidiyor 

Orta tedrisat kadroları 
Kadrolar Eylülün on beşine kadar hazrrranrnış 

ve ·alakadarlara b;fdirilmtş olacakfıF 

Muamele vergisi 1 
orta: tedrisat direktörü Bay Avnıl 

dün Ankaradan §elirimia gelmş.ir. 
Bay Avni ~mlı orta. tedrisat.~ Çoval bulıraDJ mJ? 
lerilc ınewıf olacak ve Universitede 

Romanya vapuru ... 
İstanbul çocukları, hele Boğaziçinde 

büyüyenler için bu, bir vapurdan çok 
daha bıışka bir şeydir. Beyaz bacalı, 
mavi sulann üstünden beyaz bir kuş 
gibi stizUiüp g;den gemi Boğaziçinde 
yaşıyanlarm çocukluklarına ait sihirli 
bir parçad1t. 

Boğ<Jt: kıyılarında, gölgeliklerinde 
kaydırısk, r:cı.klambaç, esiralmaca birdir
bir o5'nıyan iri g8vdcli çitlenbik ağaç _ 
latinın koyu yetil dallan araama dal _ 
yan lnkliyen nöbetçi gibi yaslanan ço . 
cuklar' sade onu beklerler. Beyaz mar
tiyi herkesten önce görmek, mahalle 
arkada§larına haber vermek zevki için 
tehlikeleri göze alırlar, günlerini bir 
kaş igbi dallarda tüneyerek geçirirler. 

Şirket \ apurlarım seslerinden, du • 
mantarının biçiminden tanıyan Boğaz 
çocukları için bu vapur büyüklerin bü
yüğü, denizlere açılan gemilerin en ıi -
hirlisi idi. 

Aşı boy~Iı Boğaz evlerinin kafesleri 
ardında az mı !;Ocuk başı onun sular üs
tünden sekişini seyretmek için gözleri
ni çini mavi Boğaz ufkuna saplardı. O
nun gelişi, onun geçişi ne kadar tılsımlı 
idi. Onun bacasının ucunu görenler, se
sini işitenler bir saniyede insanken bir 
deniz kuşu, marti haline girerler, denize 
akın ederlerdi. Çocukluğumuzda hepi -
miz onun ;çinden kayıp geçtiği sularda 
bir harikuladelik sezerdik. Onun dal -
gasını heybetli bir suyun karalara doğ-

1ürkçemiz 
Burada başkalarından değil, hu • 

husi hayatlarında yetmiyormuş gibi, 
umumi yerlerde de ermeniceyi, rum· 
cayı ve yahudiccyi tercih edenlerden 
değil, ana dilleri türk~e olnalardan 
bahsetmek istiyorum. 

Konuşurken belki farkına varıl -
mıyabilir, fakat okunurken derhal 
farkına varmak mümkündür: Doğ • 
~ Yazanlarımız, yazıda gramer ka -
ıdelerine uyanlarımız çok azdır. 
d ~~er, biz gazeteciler gibi, bir gün-
~ ır çok mektuba ve tezkereye 

fı?Z gezdirmeye sizi mecbur eden 
bir vazife sahibi iseniz bunun ne de
mek olduğunu daha iyi anlamış o • 
lursunuz. 

B'· .. 
ut~n yurttaşların güzel konuş· 

l'n~sr, ~~zel yazrnasr elbette kolay ve 
~-ujk~n değildir. Falcat yazılan bir 
cum enı~ ~iize1 olrnaması doğru ol~ 
maması ıçın hak verdirmez. 

• Öyle ~•.m)orurn ki bu eksikliğin 
hır sebcbını ar~ak için mektep 81 -

ralaı:ma kadar. gı~emiz lazım gele • 
cektır. Bu eksıklıgi gidermek i§ini 
her şeyde~ ~vvel v~ tarnamile gene 
mekteplerımızden be\Jediğimiz gibi. 

ru akınını dütünürdük. Onun için be -
yaz çift bacalı vapurlar limana girer
ken kıyıların Arnavut kaldmmları üs
tünde tak~nyalarm tahta, kundurcrla -
rın kösele ökçeleri uzanıp fiden kof 
ve sert izler bırakırdı. Vapurun kalın 
sesli düdUğü ile, çocukların, ince neş'e
li çığlığa benzi yen bağırışları Boğaz. 

sularının ufkunda gözlenirdi. Vapur 
sanki sade onlan avare, a•are kıyılara 
doğru koşturmak, heyecanlandırmak ve 
ardında bır~ktığı beyaz köptiklü izler 
üstünde uzun uzun düşündürmeli: ve 
çocukları bol bol konuşturmak için bu 
yerlerden geçerdi. 

Denizlerin kayganlaştırdığı tuğla ve 
çakıl taşlarını sektirdiğimiz kıyılar ço
cUklu~umuzun hayaletleri hlll bir ol • 
ta, ve sek,.n ta§lırın, yalıların etek • 
!erinde dolıııan dalgaların ardından k<>' 
gar gibi. Ç.:>cukluğumuzun li.r tdıım, 

bir harikalı kut ~lbi tıllıvvur ettili be• 
yaz geminin sırtından blıim kıyılar yın 
yan dizilınış kartpostallar gibi uzanıp 
gidiyôr. 

Kıyılan salonun gözüme karfI ge • 
len lumbar deliğinden s.yrediyorum. 
Aklıma hep kıranta bir Adam gtliyor. 
Bu adam • panorama" da ıehirlcrin re
simlerini se:yrettitirdi: Sesl kula~ımdan 
gitmiyor: 

- Al gözüm seyretlc Paris şetın, 
mermerden binası .. Af gözüm ıeyteyte ... 

Panoramanın ıo'juk, hayaletini bit 
'Ses slliyor, Vo tanabe .. .Mliğmden yeni 

levhalar a~ıyor. Bosfor iki taraflı yep -
v~i für 'şekil atıyor .• 

PaliK Mlılı lloRUfUJor,. Bınna töJk 
de anlatabilirim: 

tı-.nbul ve Bojaa uı'-l bir Htsamın 
elinde ra.:,.1 ediliyor. Bir tehir bit ta~ 
lo gibi şurasına burasına dokunulunca 
derhal çehteıini dttiıtiriyor. 

Lumbar deliğinden tmutaN, tıma -
sübü ve güzellikleri adım, adım mey -
dana çıkan bit tehrin güzelliğini seyre
diyorum. Kafamdaki resim gördüğüm, 

harap, ağa~sız, yıkık kıyılarn1, yertni 
alıyor. Estetiğin serinliği inunı bir 
rüya ııibl, bir yaz rüzıarı gibi sarıyor. 

Bir vapunın jeolojik talıUli: 

1 icaret Oaası dilekleri 
d.ınlemeğa başlıqor 
:Muamele verigsi etralmd"aki haz~r

lıklar ilerlemektedir. Ayrılan komıs-ı 
yonlar, kanunda yapılmasını istedikl~
ri tadilatı birer dilekçe halinde tesbıt 
etmektedirler. 

Ticaret ve Sanayi odası ~ugünd.e~ 
itibaren bu komisyonların dıleklcrını 
dfnliyecektir. Oda, işi bir an önce son2 
erdirmek için her gün ii'c; kom.isyoıau 
dinlemek üzere bir program hazırla
mıştır, Bu programa göre b~gün ilk 
olarak trikotaj, çorap ve. fanıla sa~a
yii tubdine menstıp kom19Yonla:r dın
lenecektir. 

Bütün komisyonların dinlenn.esi 
bittikten sonra Oda bir raMr hazırlı· 
yarak Vekalete gönderecektir. 

Komlıyonlar, oda genel sekreter~ 
BAy Cevat Nizami ile Sanayi şuhesı 
direktörü Bay Hakkı :Nezihi tarafın
dan dinlenecektir. 

Öfttmdl~hnize ,göre, zaman zaman 
~lklyet edtlen az kuvvetli makineler 
ve on ameleden az işçi ile iş yaparak 
muamele vergisi vermekten kurtulan 
atclyeler meselesi kat'i olarak bu top
tantıfardan ıııonra. halıedilecekti:r. 

Bu husustaki karar, hazırlanan ra
f)Or tetkik edildf1den MM'& 1Tdı.t V&
kiı.leti tarafından verilecektir. 

Şehirler 
Hazırlanan 1110/elere 
gö1e imar edilecekler 
Beledi,e ve~~ kamıinı ımıoiOin'i 

ce her §ehrin iatikbatde aJa<:ağı ~kfe 
dair Jctndi belediyesi tatıdtndalı bir 
şeh'ir pt'O~fn hazırlanarak VekA
leie aödderilmesi Jlzmıdır. Şimdt,Je 
kadar' memtek~tinıit.de M!Junen bir 
çok şehir belediyeleri bu yolda hare
ket etmi~ •e ~~nmn :ıntıstakbel 
planlarını gtlndcrmişlerdir. Yalnız İs
tanbul da dahil 61rrtak ihere bir iki 
şehir henüz i9likbalde alacağı şekil 
etrafında hazırladığı projeyi vekalete 
göndermemiş bahlrunaktadl't. Bu şe
hirler de projeleri hazırlıyarak gön
derdikleri takdirde blitüft Tftrkiye şe
hirlerinin planlı <;alışmaları göz önün
de buluntrtu~ Olacak ~e fe}tirfer bu 
planlara göre hareket edilerek tmar 
ediJecek1erdir. 

yapılacak yabucı dil öfretmenliği ... 
imtihanlarında. da hazır bulUna.caktuı ıAl"acal,ılar auikadar ma-

Bu imtihanlar dünden itibaren iiıaii- L 1:. 
versite konferans salonunda. yapılııutJ.. 1e'tDJll•ra baı vurace~iar 
ğa başl~. 

Almanea.ya. 8 :tlıg:Uiaceye 35 i'ran~ 
sl2Caya da 48 ltfşi iştirak etmiştir. 
Netice yakında belli olacaktır. Muvaf
fak olanlar a.çrk bulune.n yabancr dB 
öğretmen 1 iki erine tayin edilecekler.dir. 
Kültür Bakanlığı bütün vilayetlerir 
lise ve ortaokul ihtiyacını tesbit et· 
mfş ve açılacak ortaokul ve lise mik
tannr da kararl~ıştır. :etıtfin ri
layetlenie bul ~l açıfa-n ortaolmt s~ 
sı 12 dir. Bu okullarda açılacak !fUbe>. 
ter ilkokuldan ortaokula gelecek tale
beyi alabilecek kadar fazladır. Bu du
rum karşısında. orfa.okullarda. çi!te 
tedrisat yaprlrnasrna şimdilik lttzum 
yoktur. BU sayede l'rliif:l'edat program
larında yeni bir değişme yaıpılmıaama. 
da. lüzum ka.lmamıst:rr. 

Orta tedrisat ögretmen kadrolnn 
bitemk üzeredir. Bu kadrolar ayın on 
be~inci guiı~ne kadar bazrrlanmrş ve 
alllkadarlara tebliğ edilıniş bulu»ıa'Cak· 
tır. 

Polis Haberleri 

Küçükpazarda 
Bir adam aeı1gili~ini 

döve dö-oe ôldürdil 
Kuçilkpazar Dolap aokağımda ev

veJ'ki gece Dil'Ocr ismiDde bir kadın.la 

tılracatı mevsiminin başlaması do
la.yısile piyasada; bir çuval öuhr.amnm 
baş göstereceği söylenmektedWP Bu.
mesele etrafında yaptığımız tahkikat 
arasmda bize söylendiğine göre fstan
bulda für çok çuval satan tacirler bu
lunmakta ve.. bunlaır yalnız bu isle meş
gul olmakta idiler. Son çJkan bir kaı
rarname ile çuvalın.. mu.va.kkat. ithal 
surctile getirilcbif eceğine ıre bunu da. 
yalnız ihracat tacirlerinin yapabilecek 
lerine diar konan k~1ar, hem eski 
çuva:l tica:retini ya.panlarr, hem de ge
niş mikyasta: iş yapma.ğa. sermayeleri 
kiJii.. olmı.yan ihraca~ıları. müşkül mev 
kide bırakmıştır. Bu gibi ihracatçılar 
şöy1e demektedfrler: 

"- Şehirde çuval tacirlerinin btt
lımrnası işimizi çok ko'la.ylaljtırıyordu. 
Şimıdi Jtrendi i,şimizTe meşgul olma-m1:= 
Uizrnı gelirken, ayrıca 1ıir de çımal 
if1r«1.i yollmını <Rtrnwik külfeti karttı
sında Tw1ıyoruz. Büvük ihrac trıkuı~ 
belki. bu. ifi. kolayZikla yapabF"rlcr. 
Fakat ı,ızim için nıümkün dcğu<lir.,, 

Diğer taraf tan ihracatçı limanları
mı7.da da ayni vaziyetin baş göstere
ceği söylenmektedir. Limanımızdaki 
taci'rler de çuval ithali işini idrae ede
miyeeekler ve müıskül vaziyette kala
caklardır. 

Bazı ihra:ca.tç.r tacirlerin alakadar 
makamlara baş vuracakları haber vc
riimcJı:tedir. 

do'stu Ali Rrza al"aSTnda bir hadise gec;· 40 Gu .. n 40 Gece 
mlş neticede Dilber ia.dm dostu ta- , 
rafından aövülerek öldürtilmiştilt. 

Hadise şu suretle obmiijtuıts Eski 
ismi Bodoa olan Ali "Raa. oıı lliriıe ka
dar evvel ortodoks rumluktan :müslü
man ohnuş ve Dilberle tanışarak be
raber yaşam~ "8:§Jamışlardrr. Fakat 
btr müddet sonra. Ali Rıza Dilberi ih
mal etm~ ve Söleymani-yede befka bir 
kadınla tanışmıştır. Bu kadıııın evilıi 
öğ;enen Dilber geçen gece metresi 
Alı Rızanın eve gelmediğini görünce 
kadının smeymaniyedelti evıne git
mit ve Ali Rızayı dostile berabtt bas
tırmıştır. İlk dakikada vak'ayı örtbas 
etmek istiyen Ali Rıza sea çıka:rma
mışsa da hafif başhyan bir ağız kav
gasından sonra metresi Dilberi ayak
ları altına almış ve dövmeğe başla:
mıştır. Vak'a ınahalline yetişildiği za

Bu fece Beqterbegi 
sarayında balo var 
Balkan festivali münasebetile şeh

rin'Ja gelmit lıuhman dans . hey~Ueri 
şerefine bu akşam Beylerbeyı sarayı> 
da verilecek olan balonuaı hazırlıkları 
dün akşam bitmiştir. Balo bu akşam 
saat zı den sabaha. kad'ar süreccktır ... 
Festi'O'ale iştirak eden gruplar dün şeh
rimizdeki camileri gemıişlerdir. 

KôMOR YAKAN VESAiT 
SERGİSi HAZIRLIKLARINA 

BAŞLANDI 

man Dilber yediği dayakl~m tesirile önömü:zdeli birinci Icamm ayında 
ölü bulunmuştur. Müdde1wnumilik açılmasına karar verilmişken, d:..ha 

Kaptan köprüsünün altına düşen klS- ŞEHRiMiZE GELEN vak'a ile meşgul olmaktadır. geniş ve zengin bir mikyasta hazırla-
ş~de, petro1 •cya hangaı:ı 1'nıbaam YARALANDILAR - Dün saat nabilmesi için gelecek yıla bırakılan 
benziyetı 90lut bir elektrik J§lğı altın- GAZETECiLER 14,30 sulannda Davutpa.5ada oturan !Jrtmat V'ekaletf kömür yakan '\"Csait 

1 k satıyor İfa Memleketimizde yapılan Balkan arabacı Hamit yeni a.Jdı!ı beygirini ve tt8hin aletleri ve tesisatı beynelmJ. da §ezlong ar uzanıyor, 1 
• - tecrübe etmek u··zere arab"- 0ına koşmffff ---' "'' ı... .. ı l • • ~li festi vali münasebetile tetkikat yap- ...., .. , Jet sergfai h1Kı.uı .. arma ~am mıt-m fısıltı1ar J§Itı yor: ve yanına da canba.z Muataf& ile ICY· mak ve intibalarını yazmak üzer~ Bet-- ur, 

ı..o,tuk içinde U§ bat farı.olunuyor. iln 111Usttite guet6&iM ç.yumg pze- yar satıcı CenıaJilaJmıstır. F"akat tec- Sergi genel aeıc;ef:eri Ba~ Suat. Şa~ 
ikisi biribidne yaklaşıyor. Ve siyalt, t.esltiden 1kl muharrir şehrimize gel- rübe ~snasrnda araba devrilmiıs Mwı- kir şehrimize gelmıştır. Sergıye f~tiralC 

t.. ı J d l •J .... s""1,w;Aı n ........ .ıı... 1'.Aök eli~ ~b tafa ile Cemal başlanndl!n yaralan- <»killeri 1'e serg#nfn faydalı olabflnıe-parlak göz~~r. ~umra saç at an 47 ı · uugırc•u r. ouuua.n .,~ a. 8 er Y an- mışlardır. -r-· 'md"den t 
yarak duru, beyaı bir yilzün belirtiz CJ metn~ket gazet.ecllertrtden 13 k~ KAÇARKEN YAKALAl'{DI- Xa- ~tlç:i=~~~- ı;;u ser: 
hatları üstünde dolaşıyor,. sottta içi ~il- de bltgttn g.elmil}lemir# sımpaşada Bcdrettin mahallesinde o- ye istirak için her vamta. miimkün olan 
lümsiyen, terütaze bir delıkanlınm goz- SIGORT A DOLANDIRICILIGI turan bekçi Abdullahın odasına sabı- on bUyük tenzilatı yapacak v~ sergi 
terinde durgunla11yor, aükOft buluyor. SUÇLULARI ISTINT AKTA. kahlardan Eteğlili Kadir ~mr!f ve konfıtesı yurda faydalı olabilecek tes-

d b ı 1c d bekçinin ceketi ile ~ömJeğlni alıp Jca..- h1n aletJ~rini ~ok ucuza satma imkanı-tlçüncU a am un ann ar9ııın a "'""ken uakalanmı...+ır. 
ı. Jtuıı:-1 yaılartını• tatlı bir ba Sigorta dolandırıcılığı tahkikatına 'r"" .ı 9" nı hazırhyacaktır. 

haııır bit 110 
r. '' - SOKAC::rA BAKMAK tSTERKEN-k .fti .. .. el koyan aıtrncı istintak hakimi, dün MODER., KIMYAHANE. '•ı•-"a kitt.t&ında l çı suzuyor TC ya - Sirkecide Anka- o~-ı,·-...L.. mianfı·r o- n ,. :1• ·s mevkuf suçlulardan bazılannı dinle- -... 'L<'.'. •1'.ft; ..,.,. Ô O O 

vat ya•at deniıe doğ~u dön~yorb. 
1 

miştir. Diğer suçlula.mı da bugtiıı din- laratk)·atan Adanalı Cemal ~cçen gece DiREKT RL G 
Vapuıun bu kÖ§eıı gecenın u O§ ıcnileccgwi tahmin olunuyor. vat ıgı odanın camırtt a~rıtk sokn€a • 

b k k · t · t• F k t b d İkinci •-rinde ~mrtik idarestmn t·ınde tul ve arz daireleri için bir a ma ıs emış ır. a a u sırn a - .ı.-
saa MERKEZ BAN ICASI 1' AHVIL- kalas-.. k 1 nakledilccegwi Çinili nhtım hanın"-Esk.d kt 1 · · d ·p f·ovtn nalino gitınişti. Kadmrn uu cama çarpmış, rı an cam- . h d" ·ı en me ep crım1z e, sürük· acayı J1 LERI Y01'SELIYOR ıarda"l h"rl bnrnunu varalamıştır. kurulacak olan modern kımya ane ı-

lenip giden ve zaman zanıan 8 Jevle· gözlerinde, ıiyah bakış!kalir.ın?ad, yanı1k Oövttı.,.M(Js _ Hstlk bah~l'!i!inde rektôrlüğünc belediye zchirligazlar 
nen bir edebiyat - fen ınünaka - derisinde cenubun sıcak 1 mın en, 0 

- Merkez Bankası talıvillerl dün 80,5 ü~ 1tr1utdıı He birlikte btra f~n fstav- mütehassısı Bay Necmettin tayin e--
şası olduğunu pek ala hatırlıyorum meyvtlarından ~ıyrılıp gelen bir dan açılmış 83,5 dan kapanmıstır. Bu r~ oolu Y~i kıt'dığ'-1 bir bardak yU- dilm ştir · 
Gene hatırl yorum ki hattA b h ~ g_~n sıcak denizler havası dolaııyor. yükseliş piyasada yeniden bir h11.tekct zi.lnden rarsonlarfa ka~l!'a etmi!'4 ve Yeni direktör dütıden itibaren kim-

1 , 
1 

• I .. a ~~ 0 
çol ve um ara aya çalan bir doğurmu§tur. Fiyatların ilk yükseli· ı bahce sahihi tarafmdan <'fövtildUğünti yah&nenin kurula.cağı yeri gezmiş, ih-

ca arın bı1e dahıl o dugu hu muna - öyle sanıyor ' pç d ı;c kadar varacağı söylcıimektedfr. iddia f'ilcrc-1• 'K"'H"'e b~ vurmuştur. tiyaçlarını tcsbit etmiştir. 
ka§alarda çok defa edebiyatçılar par- fransııca ile konU§Uyor. Kıpkızıl udakla .....::..:.....:.::.:::..:.:.:._.:_._.::__.:_ ____ . ________ __:...:........:..::.__.:..;::.:.:;~:.:.;.;.~......::___:_...:.. _ _._ ______ -:-:-:---::-:::-

tiyi kaybederler, giize1 yazmakla ta· rında rnerr.an ~clalat~ın, bulanık hara - '""'mmtfll•ıtııııwıııt1iJM"c1Mıııeil•Rı:ııaıı:ı•r ... :Pi•Hllll'llf1ttt-.-Uın....- -1•''"""1111.-....111111lillllllltııt1,...ts•1M•ltfılıtııllffl" 
nınan talebe fen derslerinde çok de- ret{ dile gelmı§ gibi batını te~longa ( • 

fa itimatsızlıkla karşılanmak hed - yastıyan delikanlı t!eiv~t ceket1ı. be - Resımlı· mu··sabal" amızın netı·cesı·nı· 
bahtlısma uğrardı. yaz pantalonludur.. . • ~ 

Ha1b k" k d d ·· ı---..ı· - S atler suda erıyor. Ay hır muço gı-

ğimit gibi~ ~ü:e~ ~:z~akl:oyd~~u g:eenhı karanlığında bir kurt gözü bı.rkaç gu·· ne kadar bı·ldı·rı·yoruz 
yazmak arnsında derin farklar var - :~bi ışıldıyan madeni kısımlannı parıl - 1 \ 
dır. İlki pek Hizumlu telakki edilmi· datıyot. = 1 
yebilir. Fakat ikincisi elinde bir orta Hasır koltuktadk~. ad~~m ~a;a~ yavakş j s· J d b"" .,, ·mı· .. b-L . . k .J 1 . b" . ,. - .. ·n laal va ~ 
mektep dı"ploması taşıyanlar için bile mile öcnizc on u, goz erı, artı ır ay uevaın '#! en uyiı reu ı muıa URamıza l§hra eaen c .. ın rayr11 ını g~ç ıgı ısı , · 

3 tama K l ·· ·· 1.: l d l bi ·k· ·· -en liizttm.ltt değerlerden birisidir. özUkmüyor. araya ça an yuzu ıe - 3 takalarının tel~iki ve ikramiyu~azanan arın tcsbiti um uğumuz zama!'da o amamıı, r ı ı gım a 
Yoksa bu diplomanın o elde nasıl ~eye yaslandı. Ve k~fası kayb~ldu. • ı ıe'°:ltmiftir. Mü.abaluıya giren okuyııcularımıulan özür Jilniz Neticel.,i hir iki güne luulaT =,= 
bulunduguna, laakal hayret etmeye Uf11kta bulutlar bır perde gıbt getıl- lilcn (!ı/«efii. 
hak kazanırız. dl 1t2rartlık bltaz daha bastirdr. 1 ı 

A. SIRRI UZELLi . ( Arka.tt 1Xlf J JJıtlHiilllU1111ııllfllRlllh:ıınınıııııtıı11ııu:ıııU1111111ıtlllflllfllllllnl_.._ınnıııııııın111.1111rıtııınru111- ,., ......... ~iilllsnfttııldlH,...... 
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Hergün bir hikaye 
Şık Giyinmek için Daha Ne Bekliyorsunuz? 

SemerlEaat Balısı 
R BUy'k 

eıb!sa 

O giln Joli ile 
karısı Marie otu r
muşlar, tatlı tat 
h istikballerinde~ i 
hayallerden hah 
sediyorlardr. Çün 
kü ikisi de kendi· 
leri için bir sene 
de dört kere ge
len. mesut tarih 
}erden birini ra· 
şıyorlardı: Joli 
mütekaitti. Karı 

sının da eski ko 
casından bağlan 

mrş aylığı vardı . 

İkisi de üc; aylıklarını alacaklardı . . 
Senenin ortasında bulunuyorlar 

dı. Hava sanki bu mesut gün için 
parlak bir şekilde hazırlanm ıştı. E\"
leri deniz kenarında, yüksek bir yer 
de idi. Bunu Joli beş sene evvel ken 
di elile yapmıştı. Fakat, hayatı d2-
ima aalgalar arasında çalkanmak!a 
geçtiği için, düz çizgi çizmesini llil· 
miyordu. Eve bir arı kovanı şek!" 

vermişti. Pencerelerini yuvarlak yap 
mış, kapısını beyzi ~ekilde açmıştı. 

.y. .y. • 

O gün kasabaya ineceklerdi. 
Marie: 
- Saat ikiye geliyor, dedi. Haydi 

gidelim. 
Bununla beraber, kendisi gitmeli 

istemiyordu. Kocasını da biraz dah.:ı. 
tutmağa çalışıyordu. 

- Pantalonunu biraz yukarıya 

çek. Gel saçlarını düzelteyim biraz. 
• .loli bu sözlerin ne demek olduğu

nu biliyordu. Sordu: 
! Akşama ne getireyim sana? 

Marie hiç bir şey istemiyordu. Ya
ni, istediği gayet küc;ük bir şeydi: 

- Paran kalırsa, diyordu, şöyl·~ 

dört köşe küçük bir halı alıver. iki 
karış eninde ol.,un yeter. tki , iki 
buçuk franga verirler. ~nim aylı

ğımdan da abajurlu bir lamba alır · 

sın. 

Kocası: 
- Bütün bunlar ıüks şeyler, de

di. 
Kad:n buna cevap nrdi: 
- Eh, insan dünyaya bir kere ge

lir. Ne yapalım, biraz da süslü şe"· 
Jer istiyor canımız. 

Kocası buna bir cevap vermedı. 

Yola çrktı. 

"' "' "' 
Paraları alrp cebine koyduğu za-

man bambaşka birisi olduğunu zan
netti. Kibirli gururlu bir vaziyet a!
mı;;ıtı. Azametle yürüyordu. 

E'\--ıela, ufak tefek eksikierini 
gördü. Yeni biı· para çantası ald ı. 

paraları i~ine doldurdu, e~kisini at
tı. Bir kahveye oturdu, kahve içti. 
Yolda tesadüf ettiği bir adamdan 
bir deste zarf kağıt aldı. 

Ondan sonra ha:ı hatırına geldi. 
Çarşıya girdi. Hah gibi şeyler sa· 
tan dükkanların önünden geçti. Nı

bayet birine girdi. 
Dükkancı onu bir yığın halının a 

sılı bulunduğu köşeye götürdü. için
den birini gösterdi: 

- Halis Semerkand halısrdır, de
di. Dükkanımda bulunan malların 
en iyisidir. Dört metre boyunda, ü~ 
~ksen iki enindedir. Sizden bunun 
için ne istiyeceğim biliyor musunuz? 

Jolf halıcıya baktı, halıcı Joliyı? 
baktı ve : 

- Üç yüz elli frank, dedi • 
Sonra içini çekerek: 
- Niçin bu kadar ucuz ''erdiğimi 

merak ediyorsunuz galiba, dedi. NP 
yaparsınız .• • Evvelden binlerce fran
ga aldığım halıları ucuz ucuz sat
mağa mecburum. Çünkü işler kesat. 
Sermayemi yiyorum. Sorma, birader, 
Allah aşkına sorma. Acıklı bir ha~ 
işte. 

Sonra çırağına seslendi: 
- indir halıyı aşrığıya. 
Sonra Joliye döndü: 
- Halat olsun, güle güle kulian. 

~ "' . 
Marie kocasını kap:nın önünde 

bekliyordu. Uzaktan geldiğini gör- 1 

dü. Biraz daha yaklaşınca hayrettr.1 

Çevıren: Vir Guı 

baktı: Oın":.ızuna yüklenmiş ne getiri
yordu öyie? .• 

Joli yavaş yavaş yürüyordu, yo 
lun dolambaçlarını kestirmelere saıı 
madan dolaşıyordu. Adeta eve müm· 
kün olduğu kadar geç gitmek isti· 
yordu. 

- Omuzundaki ne? 
- Halı ... Hails • . . 
Fakat ne halısı olduğunu unut

muştu .• Halıcının söylediği sözü ha · 
tırhyamıyordu. 

Karısı hayretle ona baka kalmış

tı. Kapının eşiğinde durmuş. içeri 
çekilip kocasına yol vermeği bi1~ 

düşünemiyordu. 

Kocası: 
- içeri girelim de anlatırım, de 

di. 
Odaya girdiler. J oli halıyı yerl: 

KADIN, ERKEK ve 

ÇOCUKLARA mahsus 

MÜTENEVVi ve MONTEHAP 

ÇEŞiTLER 

EN mükemmel cinsler 

En dun fiyatlarla 

PARDESÜLER 
MANTOLAR 
PALTOLAR 

MUŞAMBALAR 
ve 

KOSTÜMLER 
En şık 

ve müntehap 

çeşitler 

t caretha 
nes nde 

işte satın alırken nazarı dikkate ala
cağımı başlıca vasıflar: 

Empermeabilize ve su geçmiyen 
"Bur berri,, 

Pardesüleri 
Her renkte 

Muşambalar 
Eıı mükemmel kumaşlarla ima) 

edilmiş 

PALTOLAR 
Kadın ve çocuklara mütenevvı ,.e 

müntehap çeşitlerde 

MANTOLAR 
ve 

Muşambalar 
Hazu ve ısmar-

lam:ı ~on moda 

ELBiSELER 

serdi. 
- Bak ne güzel, dedi. E\•iml1. ••••••••••• GECEL - GUNSEL - KIZ - ERKEK 

zengin evine benzedi . 
Kadın da memnun olmuştu : 

- Evet, dedi. Evin içini açtı. 

Eski: inkılap 

VUC OLKC LiSELERi 
Yere yaydıkları halryı düzeltmeğe Kur•nı v e Dlrektör U: Nabi o} lu Ham :1 OJkm an 

başladılar. Marie çömeldi. Halının K uçlarını açtı. Fakat, oda yuvarlak ayıt muameleıine baılanmııtır. Cumartesi ve pazardan bqka her gün 10 - 17 arasında okula 
olduğu için uçları kıvırmak mecbu- müracaa t edilebilir. 
riyeti vardı. l••••••İlllll••••• Caploğlu, Yanıkıaraylar - Telefon: 20019 ammı•••••-••fa 

Marie kocasına: :::~:::~~~~~::::~~:=,-~jiİiİİİiİİİİiiiliiiiiiliiiililiiilillll~ilii~llllliiiiiiil~~iiiiiiiiiiiii 
- Gördün mü? Dedi. Bfıfm oda r Avrupa. Posta;0 ~ 

ya uymuyor bu. Şimdi ne yapaC'.L· l: ll ş • k t • H • d 
ğız?. Köşelerini kessek?. M ı· . B ı· ır e 1 ayrı ye en 1 

- Olmaz. Halının güzelliği ka!- USSO 101 er JDe 
maz. Bu odaya yuvarlak şekilde dil· • • k arşamb G kunmuş halı ister. gıtmıyece Yalnız ünü 

- Onu da gelecek aylıkta alırız. 
- Evet. Halıcının dükkanını öğ · 

rendim artrk. Hem gayet ucuz ver i 
yor. 

l\farie "kaça!,, Diye sormağa ce 
saret edemedi. Joli de söylemedi. 
Yalnız: 

- Gelecek sefer alacağımız halı 
yuvarlak olacağı için belki daha u· 
cuz olur, dedi. 

l<'akat, aklından başka bir şey gl' · 
çiriyordu: 

- İnsan kısmı süse ne !<adar dü" 
kün. ' 

v~ bu sözü ikinti üç aylık maaş
larını alıncıya kadar beraber tekra • 
edip durdular. 

ÜNiVERSiTEDE KAYITLAR 
BAŞLADI 

Üniversitede yeni talebe kaydına 
dünden itibaren başlanmıştır. Kayıt 
eylıllün sonuna kadar devam edecek
tir 

IKJ AZLIK OKULU 
KAPATILIYOR 

Azlık okullarından bir kısmı tale
benin azlığından dolayı bu yıl tedrisa
ta devam edemiyeceklerini kültür di· 
rektörlüğüne bildirmişlerdir. Kapana
c:ak okullar arasında Goldişmed oku· 
l;le Kasımpaşa rum okulu vardır. Di· 
gerleri de bu ayın on beşine kadar du-1 
ruınlarını kültür direktörlüğüne bil
direceklerdir. 

Açıkta kalan öğretmenler diğer 
münhalle~ tayin edileceklerdir. 

Yabancı ve azlık okullarının kad
rolan yapılmağa başlanmıştır. Sonuç 
yakında belli olacaktır. 

GELEN SEYYAHLAR 
Dün sehrimize iki İngiliz vanurile 

yeniden 1200 seyyah gelmiştir. Ayrıca 
Bulgaryadan da 150 ki~ilik bir kafile 
gelmiştir. 

B. FARUK SONTER 

İstanbul Türkofisi raportörlerin
den Bay Faruk Sünter, İstanbul Türk
ofisi namına İzmir arsıulusal panayı
rına e-itmistir. 

Bu haber Fransız gaze
telerine göre bir 

manevradır! 
Mussolini'nin bu ay içinde Berline 

gideceği ve Hitler'le görüşeceği ha
ber verilmişti. Rom.adan Fransız ga
zetelerine bildirildiğine göre bu haber 
Berlinden verilmiştir. İtalyan hüku
metinin bu hususta hiç bir malfımatı 
yoktur ve bu haberi katiyetle tekzip 
etmektedir 

"L'lntransigeant,, gazetesi ilave 
ediyor: · 

" Roma siya.si maha/ifüıde bu ha· berin ortaya atılması, Almanyanm _ _ __ ,:__ _ _______________________ _ 

bir arzusuna. 1Jerilm.ektedir. Çünkü Ber ::ı:mmn:• 1Mnmnm:ın:::nanmn111111mmmuanmn•w-=========--:m1 

Zinle Roma arasında 8cm günlerde bir li ok il G .. . o· kt .. 1 .. .., .. d . 
fikir aynlığı. 8ezilm.ektedir. Bu habe- ı U 8f UDeŞI ile 01 ugun en. 
fi ortaya atarak Berlinin /talyan - Al--
man münasebetlerinin yolunda oldu- ii 1 - Okulumuza hergün gündüzlü ve yatılı kız ve erkek talebe yaıılır. 
ğunu zannettirmek istediği düşünül- i! 2 - ikmal imtihanları eyliililn ikisinden itibaren yapdacağmdan ikmale 
mektedir. Yani, bu da bir Alman ma- 'i kalan talı:benin okula gelmeleri. 
nevrasıdır.,, U 3 _ 5 eylCılden 15 eylCıle kadar e•ki talebenin kayıtlannı yenilemeleri. 

Ü 4 - Orta kısım için bir fransıı:ca öğrttmeni alınacağından §eraiti haiz 
Böyle mi H olanların okul idaresine müracaatları. Betikta, Yıldız. Tel. 42282 u 
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söylemişler? 

"Canımızı sıkarlarsa 
aqaklarına 

Abdüıkerimi dolarız/,, 

Abdülkerimin bulunduğu adadan 
kaçması haberleri üzerine Le Jour 
gazetesi şunu işaret ediyor: 

- Geçmiş Kur unlar-/ 
!1Eylül1923 ·----------·· 

KORFO iŞGAL EDİLDİ Denizyolları 
A tinadan bildirildiğine nöre bir 

eylülde öğleden sonra Kor/oya Ç1- i Ş L E T M E S i 
kan bir ltalyan heyeti valiyi ziya-
ret ed11rek Yunan hükUmetinden ta- Acenteleri : Kara.kay - Köprüba1. 
lop edilen tazminatın ita edilmeme- Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
sine mebni /talya hük1lmetinin ada- Han telefon: 22740 •••I 
yı i.~gale karar verdiğini bildirmif 
ve her türlü düŞ11'!4nca hareketler- 3 Eylül perıembe ıünü Ka-
den ir.tinap ol1mmasını tavsiye et- radeniz postaıına kalkaca~~ 
m~tir. 

"Bundan bir hafta evvel bugünkü 
idarenin ba.şında bulunan en ·nıühim a
adamlardan biri ar~lartna şöyle ,·---------------·- olan CUMHURiYET vapuru 

yalnız bu sefere mahsus olmak 
üzere PERŞEMBE SAAT 24 
de kalkacak ve YOKONO 
HAREKET GONO ALACAK· 

diyordu,: "Franko ile Mola bizim daha 
fazla canımızı 81karlar8a ayaklarına 

Abdii.lkerimi dowrız,, 
Tehevvürle söylenmiş bir şey sayı

labilecek bu sözler Abdülkerimin bu
lunduğu La Reunion adasından kaç· 
rnış olduğuna dair çıkan haberler kar
gısında bir hususiyet alıyor. 

GÜMRÜK AMBARLARINDA 

DEViR 

TIR. (866) Liman idaresine devredilmekte O· 

lan gümrük anbarlarından ikincisinin ı 
devri de dün bitmiştir. Alakadarların liıl•••••••••••••lli 
söylediklerine göre devir muamelesi 
önümüzdeki~ içinde bitirilecektir. 
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"Türkiye kültür ve iktisadi faaliyet-
1 Troçki mektuplarını l 

leri mütemadiyen helecanda v~ blll'e açamıvacak 1 

Yanımızda bulun
yoksa kardeş 
değüsınl ileri hamlede olan bir memlekettır,, la J • 

(t.Jstyaııı 1 incidt' ı 
nu iktısad1 hareketlerin bir toplantı ye
ri ve bu memleketin sanayii için bir 
nümune sergisi olarak düşünmek ve bu
rada bir kültür parkı yetiştirmek fikri 
asil Te yüksek bir düşüncedir. Bu sene 
bir kaç ay içinde elde edilen neticeler 
ileride bu dolaştığımız yerlerin tzmirin 
güzelli~i !le hakiki, ahenktar bir mec • 
mua olacağı ümidini insanda kuvvetli 
bir surette uyandırıyor. 

vilayetin böyle bir sergiye her vila
yetten ve her taraftan fazla ehemmi
yet vermemesinde aramalıdır. 

Her vilayet serginin eksikliğini 

tamamhyarak esginin inkişafına hiz
met etmelidir. Vilayetlerimiz butad ı 
tanıştıklarından sonra gelen sipar~ş
lerle sergi aynı zamanda insanın gö 
ziinü de doyurmalıdır. 

DOST MEMLEKETLERİN PAV
YONLARI 

İztnir sergisi arsıulusal bir sergi o
larak düşünülmüştür. Senelerdenberi 
buraya dost memleketler iştirak ediyor. 
Bu sene Sovyetlerin güzel bir pavyonu
nu gördük. Dost memleketin her sene 
her sahada yaptığı terakkileri yakından 
görmek bizim için memnuniyeti mucip 
bir müşahededir. 

Sovyetlere İzmir sergisine daima e
hemı:niYetle iştiraklerinden dolayı bil -
hassa teşekkür etmek isterim. Mısır 

pavyonunda pamuk sergisi ve pamuk sa
hasmdaki terakkileri bende iyi bir in -
tıba hasıl etmiştir. Diğer eserleri de 
beğenilecek haldedir. Mısrrblara sergi
mize gösterdikleri alaka için hassatan 
teşekkürler ederim. Yunan pavyonu, 
Yunanlılann bize istifade edilecek bir 
çok eserleri olduğunu gösteriyor. Zevk
le tanzim olunmuştur. Yunanlılara da 
bilhassa teşekkürler ederim. 

M!LLl BİR TOPLANTI YERİ 

Arkadaşlar, lzmir fuarına beynel
milel bir ehemmiyet kazandırmağı da 
düşünüyoruz, en evvel herşeyden mü
him olan İzmir fuarının milli bir top
lantı yeri olmasını istiyoruz. Eğer 
biz bütün memleketin bir senelik ik
~sadi hareketjni sadakatle gösteren 
bır sergi yapabilirsek asıl o zaman va
tandaşlar nazarında ve beynelmilel 
sahada nazarı dikkati celbedecek iyi 
ve güzel bir eser vücuda getirmiş olu
ruz. 

Sergiye bir çok vilayetler iştirak 
vo muvaffakiyetli eserler teşhir etmi§· 
lerdir. Toplu bir yerde memleketin e
serierını gördüğü vakit insan kendi 
ihtiyaGı,,jçin bir çok kıymetli ._Şeylere 
tesadUf ediyor. Bunları dışarıya ta.nrt
tınrsak bu yüzden memlekete servet 
gireceğini umarım. İktisadi münase
bet herşeyden evvel tanımak ve tanıt
mak meselesidir. Yalnız eser teşhir e
den vilayetlerimiz ve şehirlerimiz bu
radaki satışlarının ehemmiyetli olma
sına büyük bir emel bağlamamalıd~r. 
Bu zihniyet hasıl olursa bütün şeh~r
ler kendi eserlerini tanıtmağa gayret 
ederse dahili ticarette münasebet ve 
mübadele o nisbette artar. Muamele 
~.kadar artar ki, onun nereden geldi
gı tahmin olunmaz. Bunun faydası 
herşeyden evvel sergilerden gelir. 

SERG1 VE SANAY!tM!Z 
~k?-daşlar, milletlerin hayatında 

h~rıcı .tıcaret gibi dahili ticaret de mü
hım bır rol oynar. Hatta harici tica
r~t daralınca dahili ticaretin genişliği 
~r çok sı~ıntılarıınıza başlıca çaredir. 
emleketın muhtelif kısımları arasın

da karşılıkh tanışmağı temin etmek 
~~kımm~an İzmir fuarı güzel bir eser-
ır. Sergı g~;e~ endüstri gerek ziraat 

n:ızarınd.a Türkıyevi tamamiyle tem
sı~. edemıyor. Varlı~mıız bu gördüğü
muz eserlerden fazla hem çok fazladır. 
Bunun sebebini her"evden evvel her 
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Aziz asxl bunun için, anlattıklarını 
elden geldiği kadar süslemeye dikkat 
ediyordu. 

Baştan başa serin ve yeşil gölgeler 
altında uzayıp giden pırıl pırıl asfalt 
caddele~i, bulvarları, insana hayranlık 
veren abideleri, canlı imiş gibi duran 
tunçt~n ve mermerden heykelleri, sah
nelerınde bir köy kurulacak kadar bü-

Sergide bulduğum mühim bir ek
sikli~ İzmir civarınd:ı. turizm için :s. 
tifadeli olan bir çok şeylerin teşhi; 

edilmemiş olmas!dır. Halbuki lzmir 
turizm noktaı nazar•ndan çok kıyme~ · 
li köşeleri oan bir yerdir. Gelece!.; 
sene ayrıca turizm köşesi lbımdır. 

KÜLTÜR VE lKTlSADI FAALl
YETLERIJJllZDEKI iLERi 

HAMLE 
Arkadaşlar, 
Sergi bütün memlekete şamil bii 

yük bir toplanma yeri ve arsıulusa~ 
büyük kıymeti haiz Türkiyeyi tanıta
cak bir vasıta haline gelmesi i~in 
vilayetlerin, lzmir vilayeti de dah · ı 
olduğu halde daha fazla ça ttşma.ı;;ı 
lanmdır. Biz aramızda hükumetin 
mesul adam1 olarak bunu söylerken 
gelecek stneler daha iyi çalışacağı
mızı size söz vermiş oluyoruz. 

Türkiye kültür ve iktisadi faali
yetleri mütemadiyen halecanda vt
ileri hamlede olan memlekettir. Bü 
yük bir kültür faaliyeti olan dil ku
rultayınl kapadıktan sonra lımir fu
arını muvaffak1yetıe açmrş bulunu
yoruz. Memleketimizi kültürel ve e
konomik sahada ileretmek için Büyliiı: 
Reisicumurun yakın alakaları hepi
mizde hürmet uyandırmaktadır. İz
mirlilere selam ve muhabbetlerini 
götünneği bana emretmişlerdi. 

Arkadaşlar, huzurunuzda bu va 
zif eyi ifa etmek benim için şereftir. 
(Şiddetli alkışlar) 

lzmirde binlerce vatandaşın bura.
ya toplandıklarını sevinç ve memnu-

niyet içinde olduklarını gördüm. Ge· 
lecek sene Izmir fuarını bugün gör · 
Cliiğümden: daha iyi bir tarzda gör~ 
eeğimize kuvvetle eminim. Izmirdl! 
gördUğümüz iyi kabulden dolayı Iz
mirlilere teşekkür eder ve müsaade 
ederseniz size muhabbetle veda et
mek isterim. 

Fransız Başvekili mem
feketimize mi gelecek? 

Belgrattan bildirildiğine göre Fran
sız Başvekili Leon Blum, Heriot ve ha
riciye nazırı ivon Delbos sonbahara 
doğru Belgrada, oradan da Ankaraya 

geleceklerdir. 

Izmit at yarışları 
tzmit 1 (KURUN) - Sonbahar at 

yarışalr; bugün kalabalık bir seyirci 
önünde yapıldı. Aygır deposunda ye
tiştirdiği hyavanlardan 1400 metre~e 
Alinin Zeynebi, 2000 metrede Ahmedm 
Do van'ı 2400 metrede Yusuf'un Al
ceiıan'ı: 25~0 de .Rüstem'in Nonoş'u 
birinr.i aelmıRlerdır. 

. · bulamadı. Sanki: 
rını 

_ Bunlarda şaşılacak ne var? 

Diyordu. 
Aziz onun yüzünde okuduğunu ağ-

d 1. şitmekte de gecikmedi. Anne
zın an 
sile büyük annesine dönerek sordu: 

_ Bunda o kadar şaşılacak ne var? 

Hepsi ona baktılar .. 
Genç kız devam ettı: 

ük Y. operaları, mermer sarayları, içle • 
rınde hazan .. b" k' · · lı t -

_ tstanbulu, hatta izmiri görmüş 
a'n1 için Avrupa şehirleri yeni ve 

yuz ın ışının ça ş ıgı 
fabrikahrı bi k .. d .. 1 1 · . . , r aç gun e yuz er e gemı 
nın gırip çıktığı limanları, yeraltı ve 
hava trenle · · . ·· ·· t b" . tını, ınsanm yuzune aze ır 

çıçe~. demeti gibi gülümsiyen çiftlik 
ve koyleri anlattı. 

Herkes dikkatle ve hayranlıkla din
liyordu. 

Azizin bakışları Gülere doğru kayın 
ca onun yüzünde ayni hislerin akisle-

01 ar d -ild. Bi · b'. ··k 
k i::ıir yer eg ır. zım uyu 

baş a .. b" . 1 h. lerirnizin caddelerını ıraz genış e-
şe 1~ agJ aç dikersek, binaları büyültür-
tere . 1. k A 
sek her şeyi bir iki mıs ı. yap:~sa v-

d farkı kalmaz. Bız degil, ancak 
rupa an . . . 
Afrika vahşileri Avrupa şehırlerının 

Sına hayran olmalıdırlar. 
manzara . . . . 

Aziz kızardığını hıssetmıştı. Nevın 
Gülerin sözlerini şaka gibi göstermeye 

(8'1§ taralı 1 incide) 
Sof yadan bir akşam refikimize şu ha
berler söylenmiştir: 

Sofya, 1 - Moskovadan haber ve
rildiğine göre Sovyet İcra komiserleri 
meclisi reisi Molotof azledilmiştir. 
Rusyanın her tarafı;ıda geniş mikyas
ta tevkifat yapılmaktadır. Türkistan
da bile tevküat yapılmıştır. Zinoviyef 
ve Kamenefle arkadaşlarının afları 
için müracaat eden Lenin'in karısı da 
tevkif olunmuştur. Bu arada Kırım 
cumurreisi İbrahimof bir suikaste ma
ruz kalarak öldürülmüştür. 

:(. :f. :-(. 

nazi Troçkinin evini basmak ve ken
disinde~ı bazı vesikalar çalmakla itti
ham ediliyordu. t 

Dava esnasında Troçki'ye Norveç 
d1şında herhangi bir grupla temasta 
bulunup bulunmadığı sorulmuş ve 
Troçki demiştir ki: 
"Evet; hariçteki bazı siyasi mesele
lerin halli hususunda tavsiyelerde bu
lundum,. 

O gün öğleden sonra Troçki'nin 
şahadeti bitm'iş ve dava talilc olunmuş 
tıtr. Çok geçmeden bir polis mem!lru 
Troçk"i'nin omuzuna elini koymuş ve 
Troçki derhal üniformalı adam1arl.a 
ihata olunarak Adliye nazırının oda-

Sofya. 1- Bir Moslrnvn telgrafına sına götürülmüştür. 
göre Balkan devletleri nl~Jindeki Sav- Orada kendisine, Norveçte ikame
yet elçiliklerine. bazı Sovyet memurla- ti için ileri sürülen şartlara riayet 
rı hakkında tahkikat yapmak üzere etmem-iş olduğu söylenilmiştir. Harfçte 
memurlar gönderilmisfr. herhangi bir siyasi grupla muhabere-

FRANSIZ GAZETELER1NE GÖRE de bulunmıyaca_ijına, yahut herhangi 
"Paris - Soir., gazetesi Sovyet Rus- propaganda mahiyetinde neşriyat yap

va hadiselerinde11 bahsederken tevki- mıyacağına dair kendisine bir vesika 
fatın devam ettiğini, bilhassa ordu imzalatmak istenilm'işse de, Troçki 
kac!rc3u;ıda tensikat yapıldır'hnı bu a- böyle bir taahhüt altına girmemiş ve 
rada bir r.ok zabitlerin tevkif ve uazk vesikayı imzalamamı§tır. 
Sark orduları kumandanı Mareşal işte bunttn üzerinedir ki Adliye na
Blüher'in de nezaret altına alındığını zırı kendisinin nezaret altına alınma
vazmaktadır. sını emretmistir. Ve otomobil doltl$ll 
TROÇK1 NORVF.CTEN ÇIKARILA- polislerle şim<ti nezaret altında bulu-

CAK MI? nan sosyalist dostunun evine karısile 
Norveçte karısile birlikte nezaret birlikte götürülmüşlerdir.,, 

altına alman Troçkiye dair malumat BİR HABERE GöRE DE 
veren "Daily Express,. diyor ki: ÇIKARILMIYOR 

"Troçkiye Norveçte ancak kanunu- Diğer taraftan Londradan gelen 
evvelin 18zirıe akdar oturabileecği biTr bir telgrafa göre de Norveç hükumeti 
dirilmiştir. Ondan sonra nereye gide- Troçki'nin siyast bir mülteci olmak 
bilirse gidecektir. Memleket dı§'ına çı- sıfatile memleketten çıkarılmasının 
karılan katipleri iki tanedir, bunlar- Norveçin prensiplerine uygun olma
dan biri bir Frans1z olan Ervin Volf, dığı kararını vermiştir. 
diğeri Van Ejenort isimli bir Bollan. NORVEÇ H0KUMET1N1N TEBL1C1 
dalıdır. Bunlar ilk trenle memleketle- Oslo, 1 (A.A.) - Adliye Bakanı 
rine doğrulmuşlardır. aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Norveç hükumeti Moskova hadise- Bakanlar kurulunun emri mucibin-
sinden Ç?kan herhangi meseleyo ka- ce, Troçki ve Madam Troçki tecrit e
rışmamağa çalışmaktadır. dilecekler ve hususi bir muhafaza al-

Troçki sosaylist arkadaşlarından tına konulacaklardır. Troçkinin başkala 
birinin evine sokulmuş, orada sıkı bir riyle olan münasebetlerini ve hareka
nezaret altında tutulmaktadır. Kendi- tını tanzim maksadiyle hususi tedbir
sile beraber Norveç devlet polisi şefi ler ittihaz edilmiştir. Her defasında, 
Afvig bulunmaktadır. Bu adam, Troç- hükfunetin pasaport dairesi tarafın
ki namına yapılatı bütün telefon mu- dan hususi surette verilmiş bir mü
haberlerini ve mektuplarını sansür saade ile ziyaretçi kabul edebilecektir. 
ettiği gibi onıt görmek istiyetıleri led- Telefonunu kullanmak hakkına malik 
detmektedir. olmıyacaktır. Namına gelen mektuplar 

Bir ~"'1'114tılar Lenin i"le &irlikte Rus- ve telgraflar gözden geçirilecektir. 
yanın 170 000,000 tıüfusunwı başında Tebliğde, Troçki'nin nerede tcerit 
bulunan Troçki bütün dünya ile ald- edileceğinden bahis yoktur. Şimdilik, 
kası kesilmiş vaziyette bul1muyor. zabıta muhafazasında olarak, Bene
Evi naziler tarafından basılıp bazı ve- fass'da ikamete devam ediyor . 
sikalar çalındığı zaman büyük bir si- Bugün, tanınmış Norveçli avukat 
nir buhranma uğram'lı§ ve şimdi mu;,- B. Puntervaldi kabul edecektir. Mu
tanp bulun.an Troçkinin karısı yatak maileyh, hükumet tarafından hakkın
odalarının birinde yatıp durmo"ktadır. da tedbirler alman her ı:ıahsın bir a-

Bahçede polis gözcülük ediyor. Pen vukattan yardım görmesi hususundaki 
cerelerden birine d.oğru dikkatle ba- teamül mucibince Troçki'nin avukat
kılırsa Troçki'yi farketmek mümkün- lığını deruhte edecektir. 
dür. Elini karakteristi~ bir. surette •ıolotof i• k •f 
oynatarak kar§'lsındakine bir şeyler ır.1 ı ., V l 
söyle_;n.ek,~e~ir. Karşısında1cinin ~im edilmemiştir 
oldugu gorunmese de yambaşmdakı a
dam belli oluyor. Bu lıir devlet poli
sidir. 

Troçki yeri1iden kım1ldayıp herhan 
gi istikamete doğru, yürüse, polis de 
kendisini bir gölge gibi takip ediyor. 

Troçki, Stalinin hayatına kasdet
mek"le suçlu, ve Jfoskovada muhakeme
lerini bekliyen herhangi bir suikastçı 
arkadaşı gibi tam bir mahpustur. 

Moskova, 1 (A.A.) - Tasa ajansı 
bildiriyor: 

Sovyet halk komiserleri meclisi baş
kanı B. Molotof 31 ağustosta mezuni
yetinden dönmüş ve vazifesine yeniden 
başlamıştır. 

Mahkumlar idam 
edilmediler mi? 

General Simig7i 
Le J our gazetesi. askeri tem:!slr r

da bulunmak üzere Fransaya geım·~ 
olan Lehistan erkanı harp rt!i'i 
general Rydz Smizly'nin bir kaç gü 'I. 
evvel Lehistanda söylediği bir nu • 
tuktan şu parçaları nakledhor: 

"Lehistanda herkes kendi fikıi

nin hakim olmasını istiyor. Halbu:d. 
hepimiz birbirimize: "St>n de karde'} 
gibi yanımızda bulunacaksın. AS.si 
takdirde kardeş değilsin,, demeli
yiz. Artık hadiseler karş'smda se· 
yirci kalacağımız ve yahut kendimi
ze en iyi, en hoş görüneni iı-;tiyecej;•. 
miz bir zamanda bulunmuyoruz . ., • 

GENERAL BLUMLA 'GORVŞTü 
Paris, 31 (A.A.) - General R\Cf:r. 

SmigJy, Tatignan otelinde saat 11 ele 
Bay Blumla görüşmüştür. Bay D:ı.

ladier mumaileyh şerefine büyük lıir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

B. Fi 1 ot i 
(Ustyanı l in<"ide) 

Ankara elçisi Bay Filoti yaz mevsimi 
olmak dolayısile şehrimizde bulunmak
tadır. Dün Ayaspaşadaki elçilik bina • 
sına giderek meselenin aslmr soruştur
duğumuz zaman Romanya elçisinin "şu 
dakikaya kadar istifa etmemiş olduğu • 
nu,, öğrendik .. 

Kabine dışında bırakılmış olan eski 
hariciye nazın Titüleskonun ağır su • 
rette hasta olduğu haberine gelince, el
çilikten salclhiyetli bir zat "bu havadi
sin gerçekten mübalağalı olduğunu, Ti
tüleskonun - filvaki nasta ise de - de
nildiği gibi ağır surette hasta bulunma
dığını,, emniyetle yazabileceğimizi söy
ledi. 

Kabineyi tekrar teşkil eden Bay Ta
tareskonun siyaseti mallım olduğu ci • 
betle ve bu siyasetin değişmiyeceğine 
göre, şimdiki halde hadiseyi büyütme
ye mahal yoktur. 

Hariciy~ nezaretini, Romanyamn es
ki Paris elçisi B. Antonesko getiril • 
miş ve adliye nezaretine de, iki se .. 
ne evvel şehrimizde toplanmış olan 
"parlamem.clar konferansı,, na Romen 
murahhas heyetile iştirak etmiş olup, Tevkif emri birdenbire gelmiştir. 

Troçki dost bir Norveçli tarafından 
ke1ıdisine iare edilmiş olan küçük ve 
a.sude evinden bir sabah çıkarak Os
loya beş Norveç nazisinin istiovabında. 
şahadette bıılwımağa aitmi.~ti. Bu beş 

Berlin, ı _ Moskovadan bildirildi- beliğ nutı.ı 'klarile karilerimize pek ma-
gıne göre Moskovadaki tethişçiler _ıu_m_o_ı_a_n_B_a_y_J_u_v_a_r_a_g_e_ı_m_i_şt_ir_. __ _ 

ç.alışarak ağabeysine döndü, biraz da 
eğlence yerlerinden, sinemalarından 

bahsetmesini istedi. 
Aziz konuşmak istemiyordu. Lakin 

bunu belli etmekten de çekiniyordu: 
- Bunları bilmiyorum. Bütün ha

yatım fakülte ile pansiyon ve staj gör 
düğüm ticarethanelerde geçti. Vaktim 
olmadı. 

Hislerini karşısı!ldakilerine olduğu 

gibi anlatmamayı becermişti. 
Onun son sözleri Halil Toklu ile 

ailesinin hoşuna gitmişti. Halil Toklu 
kızına döndü: 

- Bize biraz piyano çalar nusm? 
Çalgı çalanların hemen hemen hep

si nazlamrlar. Fakat Güler böyle yap
madı: 

- Çalayım! 
Dedi. Taburaya oturdu. 
Gene şendi. 

Güler bu gece de bir halk türküsün 
den başlıyarak derece derece senfonile· 
re kadar yükseldi. Remzi Bey bir ara· 
lık eski patronunun kulağma uzandı: 

- Ne derlerse desinler, bu da gü
zel amma, deminki halk türkülerine do
yum olmuyor. 

- Al benden de o kaciar ... 
Halil Toklu Aıİzle kardeşini ve 

idam cdilmemi~lerdir. Memleketin u - askeri' muhafaza altında bulunmakta -
zak bir köşesine sürülmüşler ve sıkı bir dırlar. 

kendi kızını göstererek ilave etti: 
- Bir de bunlara sor 1 
Aziz düşüncesini söyledi: 
- Ben her ikisini de beğenirim. 

Hepsinin de ayrı güzellikleri ve tatları 
vardır. Hele böyle usta ellerle çalınır
sa!. .. 

Onun bütün ters görüşlerine rağ

men Aziz genç kızı yükseltmek için 
ne lazımsa yapıyor, çocukluktanberi o
nun kendisine karşı beslediği gururu 
unutturmağa çalışıyordu. 

Güler son dakikalarda pek yavaşlı· 
yan ve pes olan notaların arasında bu 
konuşmayı da işitcbilmişti. önce hay
retini gösterdi, sonra te:}ekkür etti. An 
nesi onun hesabına kocasına cevap ver
di : 

- Güler de öyledir. Her ikisini de 
sever. 

Genç kız şimdi piyanonun tuşların
dan parınaklannı ayırmış taburesinde 
olduğu gibi geriye dönerek yüzünü ko 
nuşanlara çevirmişti. 

- Aziz Beye hak veriyorum. 
Diyere!~ söze başladı: Yerli müzikle 

garph :niiziğin b:ır.ka ba~ka seyler ol
madığını. arahrında ancak derece far
kı bulun-:Iu<Tunu anlatıyordu. Hatta ta· 
biattaki bütün sesler ayni müzik çerçe-

vesi içindeymiş. Yağmurun, rüzgarın, 
fırtınanın, bir çağlıyanın , bütün hay· 
vanların ~eslerini, bir taşın düşmesin· 
den çıkan gürültüyü bile bu müzik çer 
çevesi :çinde anlatmak kabilmiş. 

Zenci müziğinin bir iki yıl i~inde 

ve bilgiye uygun bir biçimde cazbant 
adile bütün dünyayı sarması da buna 
pek iyi bir örnekmiş l 

Aziz genç kızın sözlerinde ve yü
zünde .tendisine karşı gösterdiği sem
patiden hoşlanmış ve ümide kapılmıştı. 
Fakat bunu belli etmemiş, sadece başı
m bir iki defa hafifçe eğerek tasdik et· 
mişti. 

iki gencin böyle karşılıklı konuşma-
ları ora:lakilerin hemen hemen hepsinin 
hoşuna gitmişti. Güler bunun farkınn 
varmakta gecikmedi. Remzi Beye ba· 
karak: 

- Bunlar, hepinizin bildiği şeyler
dir. Da,ıa çalayım mı? 

Cevap beklemeden Azize döndü: 

- Siz bir şey çalmaz mısınız? Yal
nız piyano biraz kuru gidiyor da ... 

Aziz ayağına gelmiş olan bu "bü
yük,, fırrnttan fayda göremiyecekti. 
Sahiden üzüldü: 

- Yazık ki bilmiyorum ... 
(Arkası var) 



~G-KURUN 

Emniyet işleri U. müdürlüğünden: 
1 - 936 senesinde zabıta ınemurları için diktirilecek azı 42·1~ 

çoğu 41:)96 takım ell;ise maa kaıketin dikımi yinni ıün müddetle vt

kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ka:;ket dahi) beher takım elbişenin dikiş mı•hammen bedeli 

411 kunıttur. 
3 - lhaleıi 21 - 9 - 936 pazartesi günü saat 15 de Em.niyet 

İtleri Umum Müdüı-IUiünde müteşekkil komisyon huzurund• yapl· 
lace.ktır. 

4 - Ekıiltmeye rirecekler 144 7 lira 54 kurutluk muvakkat temi
nat mektup veya m'1kbuzile ve 2430 ıayıh kanunun 2, 3 üncü mad· 
delerinde yazılı belgelerle birlikteteklif mektuplarını ihale vakti~ 
den bir ıaat evvel komiıyona vermeleri la~undır. 

5 - Bu b1Lpta fazlaca izahat tllmak ve fartnameıini rönnek iıti
yenlerin Emniyet itleri Umum Miidürlüğü ÜçüncU Şub~ MUdürlii· 
ğüne müracaat eylemeleri. (682) (884) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Muhammen 

Kıyın eti 

liUGUN 
İSTANBUL-18. Muhtelif orkest

ra eserleri, 19, Haberler, 19,15. Muh
telif plaklar, 20. Muhtelif halk şarkı
ları (plak), 20,30. Stüdyo orkestraları 
21,30. Son haberler. 

YARIN 

İSTANBUL - 18. D:ı.ns musikisi 
(pllk), 19. Haberler, 19,15. :Muhtelif 
plaklar, 20. S1hhf konferans (Dr. Sa
lim Ahmet Çalıı:kan tar&.f ından) , 20,30 
Stüdyo orkestraları,. 

Sa.at 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gaı.etelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

ZAYİ TASDİKNAME - 931 se
nesinde Üsküdar orta mektebi ikinci 
ımıfından aldığım tasdiknameyi ?.ayi 
ettim. Yenisini çı)faracağımdan eskisi
nin hUkmU voktur. 

Vskildar Selmmıağa ca.ddcsi 
97 numara lsmail HaUt 

Lira K. 1 ... ----------·--~ 

Büyiikçartı : Kazazlar sokağı es}<! 40 ıayılı dükkinın q .. 

Kadıkiiy 
,, 

Kadık5y 

Osküdar 

Kadıköy 

Kuzgupcuk 

m~. ~ 
C1,ferağa mahalleıi Nıızımbey şokağı: yeni 2/4) 

,, ,, Çıınakkale ,, ,, 14 ) 17 
sayılı evlerde firari Andromahiden metruk) 

ev eıyası. ) 
Caf erağa Y pğurtçu çeımesi sobJı eıki 35 
mükerrer yeni 33 tayıb •rsanın tarnt.QU• 919 
Boyacıköy Koru caddesi eıki 5 tll 13 ınü. 

. kC'rror ve 15 yenı 7 ili 17 ve 68 sayılı dört 
dUkkinla iki arsanın 66/120 payı. 635 

Selami Ali 111~haHe ve co.ddesi 'ıki 363 Y•· 
nl 343 sayılı dükkinın tamamı. 500 
Rasimpaıa mahal!esi Çayır cadd•i eıki 42 
sayılı 294 mene murabbaı arıanın tamaııu. 1176 

; Paıe.liınanı caddesi eıki 132 yeni 139 ..... 
yılı 324 metre murabbf.ı p.nanın tamamı. 830 

36 

00 

00 

00 

Yukarıda yazılı mallar 29 - 9 - 936 sah günü ıaat 14 de ka· 
dar peşin par~ v~ pa;,;arlı1d~ s~tdacaktır. Satıı bedoline istikraz\ Ja
hili ve 7a de he§ faizli haıin@ tahvill~1'i de ka.1:ttd olunur. lıteklll~ 
rin % de yedi buçuk pey •kçelel'ilo haft.nın talı ve euma ,Unl•ri 
htanbul defterdarlığı Millt Emlalc MUdü1'lfifUnde mütetolc1dl ıatıt 
komisyonuna müracaatları. (M.) (872) 

Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 
Haydarpa§A Emrazı Sariye Hut.nooinin 1936 meli yılı ilıtiyaa olan 89 

kalem eczayı bbbiye ve tnnar malzemesi açık ekailtmeye konulmuıtur. 
1 - Eksiltme 16--9-936 çarşamba günü saat 14,S ela Cafaloğlunda 

Sıhhat ve lçtinı•i Muavenet Müdürlüğü binasında kunılu kOIDiayonda 
yapdacaktır. 

2 - Tahmini flat 1608 lİt'a 67 kul'U§tur. 
3 - Muvakkat garanti 120 lira 70 lrunqtur. 
4 - istekliler fartnarneyi ve lişte yi her gün parasız olarak komisyonda 

gör.,bnirler. 
5 - lıteldiler cari seneye aid ticaret odası vesikası ve muvakat garan

ti makbuz veya banka mektuplarile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (745) 

Jandarma genel komutanlığı An
kara satınalma komisyonundan: 

1 - Ankarada müıtakil tabm ihtiyacı için •tairda yazılı yiye
cek v~ yem eksiltmeye konulmuştur· Ekeiltmeleri hizalarında gÖı· 
terilen günde yapılacaktır. 

2 - Eksiltme şartnameleri Janc!arma genel komutanlığı kurajın
daki komisyondan paraşız olarak ahnab;Jir. Ekıiltmeye ıinnek ia
tiye~lerin şartnamelerinde yazılı belge ve· ilk teminat makbusile 
teklif mektuplarını eksiltme vakc4nden en az bir ıaat evvel Komia 
yona vermi~ olmaları. (681) (880) 

Cinsi En az En çok Tahmm llk te- Jhale aünü ve 
Ki\o Kilo bedeli minat ıaali 

Lira Lira 
A. Ekmek 120,000 190,000 19,000 1425 18/9/936 Cuma 1l 

açık eksiltme 
B. Krımızı 400 500 150 18/9/936 Cuma 14 
biber 
Sabun 1400 1600 640 
Beyaz K. üzüm 1600 1800 405 8963 

1195 
C. Kuru ot 60,000 110,000 4400 19/ 9 / 36 Cumar· 

teıi saat 1 O da 
Samu S0,000 80,000 1200 

5600 420 Lira 
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1 • 9 935 

lllırala~ 11'dn ...,. .. uı o&anlar • ., .. 
ltnde llluamele ~n-nlndlr K.akamll\t 
~• U ~ kapanıı vtıt r1.3·.-U:ın ın 

p ARAL A ff 
• eter1tn cSHa • ŞU!n AVU& 
•Dolar ~28 - turya :.li -
• Fraıık tt>7- • M'.&rk lll~-
·u~t 161), - •Zloti ~2 -
• JSet~ka P'r. "i,- • Pengo ~ol . ~ 

•Dnlımt '1J, - ·~y 16, -
• tmçreFr. ~a>.- •Dinar fı~ -
•ı..eva ~.- •Yen 84 -
• Jıortıı ~.- •Kron 1~ -

KrQ!lÇek. \12- •Altın \llıO -
• rezeta llS - •Banknot ~42 

CeKLER 
• ı.oncıra tlöf w 
• Ntv)'Or.. l. 7tl2'.!ıı 
• ....... l ~Of\ 

• 111119.Qo 10~~ 

• Mu.t "7lX'ıl 
• 4t.IDI ..... 
• o..-mı •. ~64 
• ~ 11~.ırısıa 
'~• ı.ııııu 
e Pralt l11.2Kll~ 

• ı, Bankuı 10. 
.AD14ota tb.itı ..., 111> 
..,. ~ l61Xll 

• lltrll.. Ba.P 88 lıı 
u.•ıam .m 
...... tt 11,10 

letlkrazl•r 

• Vt7ıuıa ~ Q\ li~ 
• Madrid ti tO·O 
• BcrllQ 1 1)7 j 1 

• Vıqcwa • 2281 
• RudaPtft.1 t ,26d:l 
• aa-..., 101 H&v<.> 
• iki~ tt4 5918 
• Yokoh.nıı ~.6800 
• lılCllkOft ~. 87-!b 
cı StoldıQJnt ){ Qe 

~ .. , ıt.lJ 

• Ç\ıll•to sa ıo 
Oışymı o.&. JOO 
...,_ Del ~(ll 
s..ı,. 10') 

~-~· ım T'elefoa ım 

Tahvlller 
• 1111 T..,. r ııuo ıı:ı•kt.ruı .ıı,., 
• • • • Q 21.~!tı 'l'rQl'"'1 dl,7U 

• "' • m lı!l 80 ftrbUm lf.Clr> 
la~ lıt il~ • AnadolQ 1 •l> 70 

• "1'lvd ı.tilt u7,'16 •Anadolu P 4b.7v 
,. A .. LO.(Xl A..ıı&dolo m J7 -t.b 
8. Kı;tınıt11 100, MUnıessU A 4l> 00 

Zo.lıire satııı 

............. ft DWrc N1'9U1Dda cllbı 

............. , ..... (ldlo) ........ 

Klo P. Ki- P. 
Ht.,,; ED u 11111 ~ 

8utday (yumu,alr) 6,9 8 

" 
(sert) 5,30 6,15 

,, (Ju.dc:a) 6,10 5,20 
Arpa < Anadol) 4,4 
Bakla 4,35 
Kuınmi dökme 11,15 
Çavdar 4,22 
Nohut natiiNI $,20 6,27,5 
iç hachk 69 
Yaptık tat 63 
p~ (lııeyu) 33,20 

Takvim 
ÇarşıJmba P•rt""&e 
~ Eylül !l Eylfıl 

l~ C. Ahır 16 c. Ahrr 

aıı. doCUfU ~H'B ,r; 29 
OQıı ... 18,4~ 18.41 
Babab namaz. 4A5 445 
O&l• DIUOUJ 1214 12 [ .j 
[kJJl41 D&IDIUl1 1 !i,54 1 !'i,S i 
~ltpm D&IDUI 1814'...! t84! 
tam eamam 2018 Wl6 
lmaall :ı.41 3.43 

Ytlm geçen gUnter1 246 247 
Ytlm kalan (lllılert 1(9 118 

TAKS : M BAHC":~ t N O E 

HALI< 
OPERETi 

Bu akşam 21,15 dl' 

TARLA.KUŞU 

Büyük operet 
3 perde 
Best.eklrı: 

Flraruı Leha.r 

Kleraas Terras 
ESRAR/ 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Dıksonun 
lieyecanlı Maceraları - -

Yazaı.: Arnould lialoptn -30-
- Suçunuzu siz bizden daha iyi bi

lirsiniz. Betsi Hogartı sizin öldürdüğü
nüzü söv!üyorlar. 

- Al Bu tuhaf işte l Asıl onlar ... 
- Devam edin. Ne söylemek isti· 

yordunuz? 
- Demek istediğim şu: Onlar ca

nilerin oJ.şı. Ben kendimi müdafaa e
debilirim. Evet, ben kendimi müdafaa ı 

edeceğim... Mademki kabahati benim 
üzerime 'y·üklemek istiyorlar onlar, ben 
de bütün bildiklerimi söyliyeceğim. 

- Hemen şimdi söyleyin. Belki ha
kikaten sizi yalan yere ittiham ediyor
lar. Bunu anlarsam ben onlara yapacağı 
mı biliri:n. Fakat, her şeyden evvel, 
meseleyi iyice anlamalıyım. Sizi ele ver 
diler, ittiham ediyorlar, hadi bakalım 

kendinizi mUdafaa edin ... 
- S8yliycbileceğim bir §ey var: Bet 

si Hoga:tı ben öldürmedim. 
- Kim öldilrdi.I öyleyse? 
- Bunu eöyliyemem ... 
- Sôylemiyeceğlnizi biliyorum, za-

ten, dedim ve cebimden kelepçeleri çı
kardım. 

Cimin rengi attr. Elleri titremeye 
başladı. O zaman: 

- Bakın, dedim. • Edvardsla Karl 
sizin için ,.Betsi Hogartm katili odur,, 
diyorlar. Yalan söylüyorlarsa bunu fı

bat edin. Korkacak bir şey yok. Çünkü, 
tevkif edilmi~ bulunuyorlar. 

Cim başını sallıyarak: 
- öyle amma, diye mırıldandı. On· 

lar tevkif olunsa da ötekiler var. Benim 
aırlannı Uıa ettiğimi öğrcnirlerıc deri
mi yüze~ler. Onların ellerinden neler 
gcJlr, bunu bilmiyorsunuz: ala. lfıaatta 
bulunmrvayım diye vallahi haplıhanede 
beni sehir1crler, ya bOfarlar .•• 

- Yok ı;:anım! 
- Emin olun l 1naan bir kere onla-

rın pen~eılne dUşmeain, mahvolduğu 

gündür .. 
- Mademki bunu biliyordunu~. ni

çin onla:-la beraber iş yıptınıı:? 
Cim başını önüne eğdi. O zaman, 

onu söyletrMnin kolay olacağını anla • 
dım. 

- Katilin siz olmc:dığıruzı söylüyor, 
sunuz, demek? 

- Evet. Sizi yeminle temin edebili • 
rim. 

- O halde Betsiyl kim öldUrdü? 
Karl'la Ednrd11 sizin öldUrdileünilzü 
söylüyorlar. 

- Size suçluların isimlerini sByle • 
sem de bir faydau dokunmu ki 1 Onla
rın adölmları var. Ne söylerlerse inan • 
dırırlar. Halbuki ben .. 

- Çocukça lakırdı etmeyin. Eier ma· 
ıum olduğunuzu iabat edecek delil gös· 
terirscniz sizi serbest bırakırım. 

Cim yüzüme baktı. Sonra gözlerini 
miralay Bron'a çevirdi. Tekrar bana 
döndü: 

- Size her şeyi anlatırsam hakika -
ten beni scrbeıt bırakır mısınız? 

- Tabii. Fakat yalan söylemeğe kalk 
mayın. Çünkü, ben her şeyi blUyorum. 
Yalnız, sisin ıöyliyeceklerinb acaba 
benim bildiklerime uyacak mı diye so • 
ruyorum. Şimdiki halde siz benim için 
Betsi Hogart'ın katfüsiniı. ÇUnkU, ar • 
kadaşlarınrz ıizi ittiham ediyorlar. 

"Bund.m başka. bende bir mektup 
var. Bunda Kari ismindeki birisi Ed • 
vard11 ismindeki birisine ıizi ortadan 
kaldırmak vazifesini veriyor. Çünkü si
zin, cinayeti yapmanız için tazyik eden 
kimseyi h:ıber vermenizden korkuyor. 

Cim hiddetle k8pUrdil. Maksadıma 
ermi§tim. 

- Karl mı? dedi. Kart ha! Bu ada -
nun kim olduğunu biliyor rnuıunuz? 

Kendimi her geyi biliyorrnu§ gibi 
göstermek iatiyerek: 

- Evet, dedim. 
- Hayır. hayır! dedi. Bilemezsiniz 1 

Ona Kart l!erler ama, asıl iımi Randal
dır. Miralay Stevanof'un adamlarından
d •t. Mirıılay emir verir, o yapar. 

Biraz evvel bahsettiğiniz Edvarda'la 
Amstel ka•g111ında titrerler. Bilirler ki ı 
Stevanof emir verirse Randa! onları da 
hemen öldürecektir. Demek timdi beni 

öldürmek ir.tiyor ha 1 Evet. Sırlarını or
taya koyarım diye korkuyor, Şimdi her 
şeyi söyli} l'yim de görsün.. SöylUyo • 
rum: Betsi Hogart'ı da, mülaı:ım ~ron'u 
da öldüren odur. 

- Bunu kendisinin yanında da söy· 
liycbilir m.~iniı:? Hay hay! Götürün ya
mnoı, hepsini onun karşısmda birer bi
rer anlatayım. Beni nasıl olsa cczııya 

çarptıracaklar. Hiç olmazsa onlard;ın 

da intikam almış olurum. 
- Sizi niçin cezaya çarptmnnlar? 

Madem ki katil ıi:ı değilsiniz? ... 
- Çünkü cinayetten evvel de her ıe

yi biliyordum. Fakat bir §tY eöyliye -
miyordum. Gece kapıyı Randal'a berı 

açtım. 

- Demek onun Betsi Hogant'ı öldü
receğini bilıyordunuı: ve kapıyı açtmıı:? 

- Hayır. Bet•i Hogart'ı öldürC(:eğin
den haberim yoktu. Randa) Betaide ba· 
sı vesikalar olduğunu biliyor ve bunla
rı ele geçirmek istiyordu. Fakat Bet • 
si vermemekte ısrar ediyordu. O gece 
de Randal"m vesikaları almak için ıor
lıyacağmı , hatti tehdit edeceğini zan -
nediyordum. Fakat öldüreceği hi!i ak -
lıma ıelmemişti. 

"Randal iseri girdikten sonra kula
ğımı kııpıya dayadım ve ne konuştuk • 
]arını dinlemeğe ba§ladım. önce ar~la • 
nnda şlddt-tli bir münak3şa oldu. Son
ra b;ı.ğrışmağa başladılar. Çıglık sesleri 
duydum, odada öte beri devrildi. "Ran· 
dal: 

4'- Bizi aldattın ha? Bron'a haber 
verdin ve kağıtları geri verdin demek?,. 
diyordu. 

"Betai bir Çlğlık kopardı. Boğuşma 
uzun eıürdü. Sonra Randal odadan ç~ktt. 
Sat eli kan içindeydi. Mendilile sardr. 
Bana ka~larrm çatara -, korkunç. bir te
kilde baktı ve: 

"'- Olarıhm anlatacak olursan sonu
nu sen düı1ün ... 

"Çıkıp gitti. Sonradan öğrendiğime, 
ıöre, o ııcce hemen gidip mUlbım 
Bton'u aramış ve bulmuı. 

- Bunu nereden biliyorsunuz:? 

- Cinayetin ertesi günü Edvards 
geldi, Leni evine ~ağırdı. 

- Dandı Loc'a mı? 
- Evet. 

- Oittini2 tabii? 
- Gitmeyip de ne yapac<lktım ! Ru a• 

d•mlarnı her dediğini kabul etmek la • 
ı:ımdır. Euscn. ister İitcıncz onların 

ıuç arkada ı olmuştum. 

''Biı oraya gittik, :Randal geldi. Ed
vards'la beraber bir odaya kapandılar. 
Ama ben •ıe konu§tuklanm duydum, 
Evin duvarları çok incedir. Randal: 

"- Kftğrtlan ele geçirdim, diyordu. 
"Edvarcls: 

••- Ötehi nerede? diye sordu. 

"-Uykuya daldı ... 
"Edvars'la aramız çok iyi idi. Beni 

tahkikat işlerinde kullanmak istediğ' ni 
söylüyordu. Korktuğu birisi vardı: Po
lis hafiyesi Alcn Dikson'u takip ettir • 
mek istiyordu. Fakat nihayet onu da 
ortadan kaldırmanın yolunu buldu. 

- Evet, otomobille çiğnetti. 
- Dedim ya, bu adamlar her şeyi ya-

parlar ... Bugün tevkif edilmiş bulun • 
duklarını r.öylüyo:-sunuz. Fakat gBre • 
ceksiniz h.,pisancde uzun müddet kal • 
mıya:aklar. Randal'ın arkasında Ste • 
vanof var. Hatta nasıl olmuı da tuta • 
bilmişler cı:ye şaşıyorum. Eğer tutan 
siıı:aeniı baeınıza gelecekler var demek
tir. Sizi d ~. çok geısmez, Alen Diksona 
benl!etirler .. 

- Nerede otomobil görsem kaçanm, 
o kolay. Şiındi bir §ey daha sorayım si-
ı:c: 

''Haymuket caddesinde, Hcrzog'un 
yuıhanesine niçin giderdiniz? 

- Para:tıı almak için. Bize parayı D"' 

radan verirlerdi. 

''işte, size her şeyi anlatmış bulu • 
nuyorum. Şüphesiz ben de suçluyum. 
Fakat, ne yapayım. Randal'm karşısın· 
da mukavemet edemedim. Korkunç bir 
ada:ndır o. İnsan karşısında korkurl - 'Z' 
titrer ... 
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A R S 1 U L U SA L 6 ncı 
sergisinin 99 numaralı 

BOZKURT VE HALK 
Traş Bıçakları Pavyonunu 

ziyaret ediniz 
Türkiye Sergilerinde 

ilk defa olarak teşhir edilen yalnız 

-BOZKURT ve HALK 
Traş Bıçakları olmuştur 

Sahip ve umum deposu Fehmi Hi!seyin ve Mehmet Salih şirket; 
Marpuççular, Yarım Şişeci han. lstanbul Telefon: 22811 

Sa t>ah dokuzdan ak~am 
sant beşe kadar mat, suf 
ve ı!evimli bir ten. Gi.indüz 
tekrar pudrnlanmıya ha· 
cet yol:. tşte; havalandrnı. 
mış yeni Tokalan pudrası
nın garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazip hav~-t· 
landırma usulü, Parisli b:r 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde hnvası top 
landırılmış yegane hafit 
pudradır. Şimdiye kanar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul Tokalor. 

> 
pudrasının istihzarmda 
kullanılmah.i.adır. işte bu· 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mtikemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez hir g-ilzt>l 

lik taLaı.ası ile kaplar ve 
yüze tabii bir gilzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
ytize bir makiyaj şekliırl 
vermeden kalın arli pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu ~l!ni 
Tokalan pudras.ı yüze ya. 
prşık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık i.1e parlak bu
run, ne yağlr cilt görünmf. 
yecek, belki rüzgar, y!!ğ· 
murun v, tcrlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat. sat 
ve sevimli bir ten görünt:· 
cektir. 

~ ·: "·· e~ıe~ ... l)emir_yolları" .ve Limonları işletme ·: · 
· "· :· T 1 ' , ;: • • "/"' l • .; · · "': ·•. -~ .~ ... \. ~ -.umum~·:·ı ._,aresı. ı an arı · . , .,,;ı Uı . 

" ·' .. 
!.'. ı_. • ? ~-n bedeli 12233 lira olan aô ve duble bina camlaril~ 

vagc 1 camları 29 - 9 _ 1936 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf 

usulii ı'c Ankarada ldat'e binasınd ;ı satın alınacaktır. 
B'.• işe girmek istiyenlerin 917 48 liralık muvakkat teminat ile 1-ta· 

numıeı tayin ettiği vesikaları. re~mi 2:ızetenin 1 - 5 - 1936 G 
3297 No. lu nüshasında intişar et:niş olan talimatname dairesinde 
nlım:::nş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisy-ın 
R~isliğine vermeleri lazımdır 

S l 1 · d Malzeme dairesinden Haı· ~ :ır name er parasız olarak An kara a 1 

darpaşada Tesellüm ve Sevk Sefl iğinden dağıtılmaktadır. (774) 

MuhaS'.lnıen bedeli 125000 lira olan 2500 ton katran .yağı 12 -
10 - 1936 . .. .. 15 30 do. kapalı zarf usulıle Ankara· 

pazartesı gunu saat 
da İdare binasında satın alınacaktır. . . 

B~ işe · k . . 1 • 7500 liralık muvakkat temınat ıle kanu· 
gırme ıstıyen erm . 7 5 1936 ·· 

nun ~ayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın , - - . . guıı 
3297 N 1 .. h d . . t i~ otan tahınatname daıresınde 

o. u nus asın a ıntışar e ın ~ 
4 30 

k d I' . 
ı . . . ·· t 1 a a ar \.Olllıavon n ınnu~ Vesıka ve tekliflerını ayrH gun saa ' 

Reis!iğine -vermeleri lazımdır 
Şartnameler 625 kuru!a Ankara ve Haydarpa§a 

tdmakta.dır. 

veznelePinde aa· 
(559) 

lstanbul 6 ıncı icra MemAJ,rluğıın· ı 
fları: 

İpotekten dolayı açık artırma ile 
paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına. yeminli 3 ehli vukuf tara
fından (21000} yirmi bir bin lira kıy
met takdir olunan Heybeliadada kay. 
den yalı ve mahallen Ayyıldız soka· 
ğmda sağ tarafı 3 sol tarafı 5 numa
ralı parseller ve arkası rıhtım ve önü 
iskele caddesile mahdut eıski 12 yeni 
34, 36, 38, 40, 42, 44 numaralı altında. 
beş dükkanı ve sarnıcı olan kargir 
otelin tamamı (evsafı) gayri menku
lün zemin katı ve iki yan duvarile 
birin.::i kat döşemesi kargir ve diğer 
aksamı ahşap 3 katlıdır, ayrıca çatı 
arası vardır 34 numaralı dükkanın 
altı 4. 75 X. 1; 80Xl.45 eb'admda sar· 
nıçtır içinde elektrik tesisatı vardır 
dahilen ve haricen yağlı boyalıdır. 3{, 
36, 38, 42, « numaralır dükk~n ve 
40 nume.rnlı ot.elin methalidir, 34 nu
maralı dükkan !Cimin kıı.tmda. önü ca• 
mekanlı ve istor ke,t?enkli zemini ka• 
roaiman· ve aıtı ııarnıc;ıtir. 86 i:iumaral{ 
dtikkii.n 6nü c1tmelci.n ve istor kepenk
li ve ıemiııi karosi.mandır. Arkada ca

.inhisarlar U. M.9dürlüğünden: 1 
1 - Şartnamesi mucibince (15.000) lira muhammen bedelli, 

beheri (3500) litre hacminde ( 4) adet kaynak imbiği kapalı zarf
fa eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 29 - IX - 936 
saat 11 de Kabata.tta Levazım ve 
komisyonunda yapılacaktır. 

tarinine roııtlıyan pazarteıi günü 
mübayu.t tubeainde alım aa~ım 

3 - Şartnameler parasız sözü geçen ıubeden alınacaktır. 
4 - Ek•iltmeye girmek iıt1yen lerin asgari bir halfa evvel fiatsız 

tekliflerini Müskirat fabrikalar tnbemize vermeleri ve eksiltmecien 
evvel tekliflerinin kabulüne dair behem.ehal vesib. almaları lazını-
rlır. 

5 - Muvakkat teminat par,lsı (1.125) liradır. 
6 - isteklilerin yukarda tayinoJunan günde tam ıaat ·(10) a ka· 

ılar eksiltmeye ~~rebilmeıi için Hhmı aelen vesikalarla birlikte ?~a· 
nah zarfları sözü geçen komisyon :·eisine teslim etmeleri lazımdır~ 

(283) 

meklnla bölünmüş bir aralık olup bu· Ak h • 
radan arka cepheye ve 34 numaralı 1 sar 
dükkana geçilen birer kapı vardır. Urbaylığınoan: 
38 numaralı dUkkft.n 36 mımaralı dük· . . • • .. .. .. d · 
k!nın aynıdır. 42 ı:umanlı dükkan Fen şubesme aıt t!lerı gormeK: uzere Guzel Sanatlar aka emı-
36 numaralı dükkô.nm aynidır, 44 nu- tinden diploma almış bir mimara ihtiyacımız vardır. 180 lira ücret 
maralı dükkan 36 numara!ı dUkkamn ·ı k . y ·k· k · ı · ı b' l'kt · t kl'I · Akh' U aynidir. Bu dükkanlar arlm cepheden verı ece tır. esaı ı anunıye erı ~ ır ı ~ ıs e ı e~ın ı~ar ~· 
de No almaktadır, 25, 27, 29, 31, 33 baylı ima baş vurmaları U&.n olun ur. Tayın ve tercıh keyfıyetlerı 
numero1:a~lıdır, arka cepheleri tahta Bayındırlık Bakanlığına aittir. 
kepenklıdir; otel 40 nwnaralıdır kapı-
dan girilir zemin karosimanla sahan
lık ve merdiven ıı.ltı olup ahşap merdi
venle birinci kate. çıkılmaktadır; bi
rinci kat. Merdiven başı küçük bir SO• 
fadır biri önde ve biri golda olmak 
üzere iki kısımdır; öndeki kısım ca
mcki.nlt bir kapıdan girilen bir sofa 
üzerine camekanlı bir salon 3 oda mer 
mer musluk ta~h hela zemini kn-mızı 
çinili: maltıı ocaklı ve 36 numaralı 
dtikki.ndaki sarnıçtan su çeken tulum
balı mutbak ahşap, aksamı ve tavan. 
lar kısmen mUr.eyyen ve ya.~lı boya
lıdır. Soldaki kısım, bir sofa üzerine 
biri iç içe beş oda bir kiler mermer 
taşlı bir hell zemini kırmızt çini mal
tız ocaklı bir mutbak vardır, birinci 
kısmın aynidir. lki:nct kat: Bu kat Qi
rinci katın aynidir. Arka cephede de· 
ım cihetJnde binanın tulunca devam 
eden zemini çlnlw etrafı ağa~ korku· 
luklu balkon vardır bu kattaki mut
baklarda ocak yoktur, ıtoldaki kısun
dan dar bir merdivenle çatı arasına 
çıkılmakta olup burada. bir çatı altı 

Belediye hastahımeleri ile dijer müessesata lüzumu olan 28150 
kilo §eker kapalı zarfla eksiltmeye konıalmu~tur· Bir kilo tekere 27 
kuru~ fiat tahmin olunmuştur. E~siltme 14 - 9 - 936 pazartesi gü
nü saat 15 de dami encümende y~pılacaktır. Şartnamesini istiyen
ler parasız olarak levaıım müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye 
girmek istiyenler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 571 liralık mu· 
vakka.t teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazıh gün· 
de teklif mektuplarını havi zarf14rını ıaat 14 e kadar daimi encü· 
mene vermelidirler. (B.) (758) 

Satılmak üzere Mezat işleri Mü dürlüğü eşya ~ubeaine Refet tara
fından getirilip 1617 ıayıya kaydettirilen bir hava go.zı fırını açık 
arttırmada satılamarnıştır. ilan tarihinden itibaren on beş gün için
de sahibi gelip fırınını (JÖtürmedi fi taktirde ıatdacaktır. (B.) (900) 

vardır, kısmen döşcmelidir, ön ve ar- -------.-------~-------------
ka cephelerde binanın tulunca devam D E ~ Q S T E N j 
eden ve birinci kattan başlıyan b:re:r ..--- 1 1 =l 
çıkma vardır. Kat pencereleri pancur- Dün ve Yann tercüme külliyatındandır 'ı 
ludur, umum sahası 298 metro murab- F' 35 k J 

ba.ı olup bundan 267 metro murabba• ıyatı uruştur 
üzerine bina mebni ve 31 metro murab- 1 

ba.a da arkn cephede aydınlıktır). Aqık 
artırmaya çıkarılmış olup 21/ 9/ 936 
tarihinden itibaren şartnamesi herk~
sin görebilmesi için dajxe divanhane· 
sine talik edilecek ve 5/ 10/,93G tari
hine mtisadif pazsrtesi günü saat 14 
den 16 ya kadar 1staııbul 6 mcı icra 
dairesinde ;satılacak.~ır. }ı(utcrakim v~ 
gi ve vakıf icaresi GOp ve fener rusum
ları borqluya ve ~ eenelik vakıf İCl\· 
resi tavit bedeli müşteriye ait olup ar
tırma.ya igtirak için <'.' 7 · ~çuk> pey ak
~eşi veya milli bjr hqn}ta.nm teminat 
mektubu almır. j\r~rma bedeli mu· 
hammen kıymetin ,.,Ol 75 şjnl bulduğu 
takdirde ihale yapılacaktır. Aksi hal
de en son a.rtrranııı taahhi.idii b~ki kal. 
mal< Uzere artırm&. 15 ~Un dt\ha te,m. 
dit c@erek 20/ 10, 93() tarihine müsa
dit sal1 günü a~ı aaa.ttc mutııınımmı 

kıymetin $o 75 şini bulduğu takdirde 
en çok artırana ihale edilecektir. Bul
madığı takdirde 2280 numaralı kıı.n.u
ne. tevfikan eatış geri bırakılacaktır. 
200·~ numaruh icra ve iflf\ı kanunu
nun 126 mc~ maddesine tevfikan ipo-. 
tek sahibi alacaklılarla diğer alakadar 
ların ve irtifak hakkı sa.hiplerinin da. 
hi işbu ga.yri menkul üzer'ndel\i haı,. 
lar101 ve lnı&ul!ile faiz ve m'sn.rife dıt· 
ir olan iddialarım evrakı müsbiteleri
lQ birlikte 20 &:Un içinde icra. dıı.ires\n~ 
bildirmeleri 11\ıtmdtr. Aksi haldQ hak
ları t~pu siclllerile sabit ohnadıkca 
satış bedelinin \ nplaşmasından hark 
kaln'!ar. Alakadarlarm isbu maddei 
kanuniveve göre hareket etmeleri ve 
daha fazla mnliimat l\lanık istiyen!e
rin 936/31 numara.lı dQayaısil~ memu· 
riyetimize müracaatları ilin oll.ln~r. 

Hoiivud 
lslanhul Magaz~n 

Bu mecmua yeni bir şekilde haf· 
talık olarak intişara başlamıştır. tık 
nüshası 3 eylUlda Türkiyenin bl.iyük 
muharrirlcrinin yazıları ile Emel Şük · 
ran'ın verli hikayesin! ve bir çok gU .. 
zel resfmlerle sinema haberlerini yük .. 
lü olarak perşembe günü piyasada bu· 
lunacaktır. Yeni şekilde 1.Cikacak olan 
bu ilk nüshayı mutlaka. okuyunuz. Fi
yatı her yerde on kuruştur. 

1933 senesinde 1stikl8.l li~sinin 
9 uncu smrfmdan aldığrm tasdikname
yi zayj ettim yenisini alacağımdan es
kt~inln hükmü yoktur. 

114 Mehmet Cemil 
(V. No. 17921). 




