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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumıu KURUN doa 
toruna kendini parası.ı muayc . 

ne ettirebilir, 
~ . ................................................. : 

Başvekil lsnıet Inônü !Kral Edvard ba saba 
Kurduğu ekonomi hayahmızın sergisini Çanakkalede 

lzmirde bizzat açtıktan sonra 

Dün Gece Şehrimize Döndüler 
E konomik Türkiyenin istihsal bakımından küçük bir 

ortaya konmuştur nümunesi yapılmış, lzmir sergisinde 
• 

~ergil}i açarı Başvekilimiz refikaları llayan lnönü ne oğullan Om.er lnönü ile beraber - (Solda) Başı-ekilimi: 
açış söylevini verirken - (Ortada ) sergide iş Bankasının pavyonu~ 

Izmir'in 
bayramı 

1 ki gün içinde İzmire kadar gi • 
diıp geldim. 1936 İzmir sergisi. 
nin açılma töreninde bulundum. 

Dünyanın her gün gazeteler arasından 
gör\iı)en umumi manzarası en sağlam 
sinirlileri bile sıkacak derecede ibü~ü • 
dür. Onun için iki gUn evvel İzmir va
puruna bln • · 
kaltde cfU •flliii 
nevi darhlı: vardı. :lsm.ir dlnOfUııde iM 
içimde bir geniflilı: duyu)'Ol'Um. ihtimal 
ki bunda Avrupa •.fanllanom ..-dllderi 
karmakanşık telgraf haberlerinden iki 
gün için uzak durmanın da bir tesiri ol
muştur. Fakat ben bu iç açıcı amili da
ha ziyade iki gün içinde aldığım mem -
leket intıbalarmda btiluyorum. 

"Arsıulusal İzmir fuarı" hakikaten 
insanın içini açacak, ruhların ufukları -
nı geniıletecek bir §eydir. Akdenizin 
bu kıyısında Avrupa sergilerini andıra
c~k §ekilde vüı;ude getirilmiı bir eser· 
dır. Ekonomik Türkiyenin istihsal ba • 
kımından küçük bir nümunesi yapılmıf, 
İzmir sergisinde ortaya konmuıtur. 

ASIM US 

(Sonu Sa. • SU.. 3) 

Arsıulusal İzmir panayırını açmak 
üzere lzmire giden Başvekilimiz lsınet 
İnönü dün gece İzmir vapuru ile saat 
22 de şehrimi7.e dönmüşlerdir. 

İktisat vekili B. Celal Bayar, Adli
ye vekili B. ŞUkrü Saracoğlu,, Sıhhat 
ve İçtimai yardım vekili Dr. B. Refik 

Saydam, Maliye vekili ~· Fuat Ağra
lı da ayni vapurla dönmü§lerdir. 

:tzniir vapuru, Selimiye önlerinde 
bir aralık durmu1', burada Atatilrk 
namına Başyaver, Dahiliye vekili B. 
ŞUkrll Kaya, Hariciye vekili B. Tevfik! 
Rüetü Aras, Nafia vekili B. Ali Çetin
kaya tarafından kar§ılanmı§lardır. ls-

met İnönü ve Vel · ııerimiz vapura ya.
mı.şan motörle Do\mabahçe sarayına 
dönmüşler, Atatlirk'e mülft.ki olmuş
lardır. 

Başvekil, ve Vekillerimizi karşıla 
mak Uz.ere Milli ~lüdafaa vekili Gene
ral Kazım Özalp, General Salih, üni-

versite rel$törü B. Cemil Bilsel İstan
bul m.Uddeiumumisi B. Hikmet Onat 
Emniyet direktörü B. Salih Kılıç, Li~ 
man idaresi direktörü B. Raufi Man
yas, Türkofis direktörü B. Mahmut 
ve daha bir çok saylavlar Galata nh
tımma gelmi~ bulunmakta idiler. 

B~limlz, terflidRlcl malları dikkatle tetkik edJgor - ismet lnönü lzmir Vallal B. Fazlı Güler'le {JlrÜf(lgor -

Asilerin Madrite yeni bir hücumları 
Hükumet kuvvetleri tarafından yapılan hareket 

karşısmda bozgunla neticelendi 
Asilerin bazı yerlerde fena fJaziqette bulundukları bildiri

Jigor. Fransadan hükumet kuvvetJerine mühimmat 
gönderilmekte ~ev~m olunuyor 

Alman ve lngiliz gemılerı de bomba altında 
Madrit 2 (R d . habe- Ji bir hareketle pUsktırtülmüşler ve es- daki kasabaları işgal eden asi kuvvet-

ri) - Gu'daram!ı yo:ll!1 ~ ıuııan ki mevkilerinden uzağa sürülmüşler- lerin halka ve J>ilhassa kadınlarla ço
ihtilaıcı kuvvetı r :ı.a;;rı: a . ~ir bil· dir. )ı{adritte normal hayat hüküm sür- cukl '\ kan:ıı bilyijk canavarlık gös-
cunı te§ebbtlslln e yem da mektedtl'· terclikleri babef Verilmektedir. 
hilkfinıet kuvve:.ı =:r-ffiddet )ladritill 60 kilometre kadar uzağın (Sonu: &ı.. ı sa. S) 

Misafirimiz bu akşam hareketle garın 
sabah şehrimize geiiyor 

Kral Bulgaristana da gidecek mi? 
Çanakkale, 2 p. -

(Sureti mahslL-,a-
da giden arkada. 
şımızdan) - İngi-

liz Kralı VIII inci 
Edvard'ı kar ~ıla
mak üzere Gene. 
ral Fahrettin ile 
gelen Adatepe ve 

Kocntepe torpito 
muhriplerimiz bu 
sabah saat de 
Çanakkale önünde 

demirlediler. Yali 
B. Nizamettin, Ge. l 
neral Hü nü Krl- ---~"':/. 
kıg Adntepeye ge. 

Ierek General Fah
rettinle görüştü
ler. Kocatepe ile 
de İngiliz sefareti 
ticaret ataşesi B. 
Vuds gelmişti. 

Öğleden sonra 
General Fahret. 
tin, Vali, lngiliz 
ve Fransız mezar
lıkları komisyon 
reisleriyle birlikte 
Adatepe torpitosu 

L. 
t 

ile Se4dülbahire Sekizinci Edıtj rmHlllıtlıQ.ı zamamn 'da bir at 
giderek karaya h ft.l&li ... 
çıktılar. Burada yeniden y,apılan islru, tirilen on bet otomobil Maydosa çıka. 
le ve difer hazırlıklar gözden geçiril' rıldı. Bu otomobiller yarın '8bah 
dl. Torpito akşam saat 19 da Çanakka (bu sabah) saat yedide Seddülbahir-
leye GÖnmJş bulunuyordu. de bulunacaklardır. 

lstanbuldan araba l"apuriyJe ge- (Sonu: Stı. 4 sa. O 

Troçkl Norvaçte baş. 
lla bir rera ılrlldl 
Yayllan bazı haberlerin asllsız 

olduğu meydana çıkıyor: 
1 ev ki f edildiği söglenen Sovyetlerin lngiltere 

1 icaret Heyetı Reisi Londraga dönaü 
Oslo, 2 (A.A.) - Reuter ajansı bil 

diriyor: 
Troçki ile kansı bugün ikametleri 

için intihap edilen, Oslo'nun yirmi mil 
kadar cenubunda kain Şundby'ye Jit • 
mck ü:ııcre Hocnefoss'd:m aynlmıpar • 
dır. 

Altı polis otomobili ile bir kamyon 
kendilerine refakat etmektedir. 

INCIL TEREDEN ÇACIRILAN 
ATAŞE DöNDO 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Sovyetlerin Londradaki ticaret heye
ti reisi B. Ozerski bugün öğleden ıon • 
ra Calais'den gelen bir vapurla lngil • 
tereye dönmüştür. 

ASILSIZ ŞA YIALAR DEVAM 
EDiYOR 

Şehrimizdeki salahiyettar Sovyet 
mahafilinin "hususi maksatlarla., ya • 
zıldığını ve Tass ajansı tarafından te • 
yit edilmediği takdirde tekzip edebile -
teğimizi söylediği şayial=tr hali deve -
ran etmektedir. 

Bunlar arasında, Romadan bildiri) -
diğine göre, guya Sovyetler Birliğinde 
kısmi bir seferberlik ilan edilmiş ve ıkı 
s•nıf silah alt•na alınmıştır. Bu şayianın 
da aı;!ı olmad ğ. ve son askerlik kanunu 
ile iki sınıf askerin silah altına çağml
masının kararlaştırılmış olmaEindan ga
lat olduğu meydandadır. 

Yine ayni aaılıız §ayialardan olarak, 

Bükreşten , Sovyetler birliği harbıye 

komiseri Voroşilof'un Troçki taraftar 
lannın bir suikastına kurban olarak aı 
dürüldüğünü bildirmektedir. 



--- 2-KURUN 

Necaşiye yurdun
dan mektup geldi 

_. ............... ::--··-•n• .. :ı--···• .,,-..................... .___....__ ·-· ....... ~ 
U Atatürk i! 
" -&• 3 
il ~ 
Ü Dün gece Beqlerbegi ii 

Kurulan garp hükumeti ij balosunu H 
muntazam surette işliyor ii şere/lendirdiler n 

Londra, 2 (A.A.) - Habeş elçili· ii . . . . .. ii 
gwinin bir tebligwine göre Necac:i Gar- :: Balkan festıvalı cesılesıle dun ge-:: 

' :ı' ' •• •• 
bi Habeşistanm merkezi olan Gore şeh ij ce Beylerbeyi sarayında Balkan he -n 
rinden bir mektup almıştır. Gore hU- ii yetlerinin iştirakile verilen balo peki! 
kfımeti reisi ~~lde - Sadık'~an .~elen ES parlak olmuş ve geç; vakte kadar sa -n 
b_ullm~J:tup:8; vıll~lyetbl~rh~fklfımerı tmkumesl- !i mimi bir surette devam etmiştir. Birlİ 
sı erının ı;;ıLira n e ır u e uru - :: .. .. .. . . .. :: 
duğu, bütün idare dairelerinin mun- :: aralık Buyuk Onderımız Ataturk:: 
tazam sur~tte işlediği ve vaziyetin sa- fi Beylerbeyi sarayına gelerek halkı şe-g 
kin olduğu bildirilmektedir. ii reflendirmiş1erdir. Balkan heyetleriH 

Fransa da mı 
ii ve Türk san'atkarlan Atatürk'ün!! 
H H ii ayrx ayrı iltifatlarına mazhar olmuşlar;: 
i5 dır. !i 

Askerliği uzatıyor ..__ ..................... ____ _._.-. .. :-~ •.................... _. .................. -........ . 
Faris, 2 (A.A.) - Sü bakanı Bay 

Daladie dün meb'usan ve senato meclis
lerinin ?rdu komiteleri başkanlarını ka
bul ederek kendilerile milli: müdafaa me
selesi hakkında görüşmüştür. 

Figaro gazetesi, Fransız hükumeti
nin askerlik hizmetini uzatmak i~in tet
kikatta bulunduğunu yazıyor. 

Siyasal mahafil böyle bir tedbirin 
lüzumlu olduğuna müttefikan kanaat 
getirmiş olmakla beraber müddet hak · 
kında henüz bir mutabakat hasıl olma· 
mıştır. 

Ahengi bozabif ,cek 
bir nota 

Londra, 2 (AA .. ) - Japonya büyü!. 
elçiliği, bugün !ngiltere hükumetine 
bahriye meseleleri hakkında bir notr 
vermiştir. Bu nota ile, Japonya, Lon 
dra deniz anlaşmasının maddei müte
harrikesine ~stinaden, 11.059 tonilato 
torpito muhribi, 15.598 tonilato deni
zaltı gemisi bulunduracağından İngil
tere hükfunetini haberdar etmektedir. 
Bir İngiliz noktainazarına göre,maddei 

müteharrikenin denizaltı gemilerine 
tatbiki, İngiltere ile Amerika Birleşik 
devletleri arasında deırizaltr gemileri 
bahsinde mevçut ahengi bozabilecek 
mahiyettedir. 

Türk - lngiliz 
Ticaret anlaşması 

imzalandı 
Londra, 2 <A.A.) - Bugiln dxş işleri 

bakanlığında Türkiye ile Büyük Britan
ya arasında bir ticaret ve kliring an -
laşmasx imzalanmıştır. Anlaşmanın met
ni on beş gün sonra neşrolunacaktır. 

Titüle sl< o muhalefete 
başlıyor 

Sofya, 2 - Bükreşten haber veril
diğine göre kabine haricinde bırakılan 
Romanyamn eski hariciye nazırı B. 
Titülesko kendi teklifile milli çifçiler 
partisinin liderliğini üzerine alınış ve 
hükumete muhalif siyasetine karar 
vermiştir. 

Asilerin Madrite 
yeni bir 
hücumları 

(Ust yam 1 lnelde) 

JLENLER VE YARALANANLAR 

1 k H . . N BİNLERİ AŞIYOR 
fa aflCJye aZJf) . Hendaye, 2 (A.A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
Bugün şehrimize geliqor Harp sahasının manzarası, ihtilal-

cilerin lrun önündeki hükfımet mevzi
J;ak Hariciye nazırı Nuri Sait Pa- lerine karşı dün yaptıkları keşif bom

şa bugün Toros ekspresile şehrim.ize bardımandan istifade ettiklerini gös
gelmiş bulunacaktır. termektedir. İki tarafın zayiatı çok 

Irak Hariciye nazırına, oğlu tay- büyüktür. Ölü ve yaralıların 1600 kişi 
·yare subayı Bay Sabah Nuri de refa- olduğu hakkında ileri sürülen rakam 
kat etmektedir. ancak asgari bir had göstermektedir. 

Kendisi şehrimize bugün gelip bir OVİEDO'DA ASİLERİN v AZ!YETİ 
hafta kalacağına göre, ikame- KÖTÜ 
ti, İngiltere kralının da burada 
bulunduğu zamana tesadüf edecektir. Bayone, 2 (A.A.) - Frente Popula-

Irak Hariciye nazırı Nuri Sait Pa- rm Oviedodan haber aldığına göre asi
şa son zamanlarda Filistinde Araplar- lerin vaziyeti gayet kötüdür. Asiler, 
la Yahudiler arasında çıkan gürültü- bir haftadanberi sudan mahrum bu
lü ihtilaflarda tavassut rolünü yap- lunmaktadrrlar. Şehri kaplıyan bir sis 
mak üzere Filistine gitmiş ve Araplar- hükômetçilerin şimdiye kadar son ta
la müzakere etmişti. arruz yapmalarına mani olmuştur. 

Bu tavassut görüşmelerinin netice- Son hücumun bugün yapılmasr pek 
sini hamil olarak burada kral hMmet- mümkündür. Şehrin düşmesi muhak
lu Sekizinci Edvart tarafından kabul kak ve yakındır. 
edilmesi de muhtemeldir. ALMAN VE İNGİL!Z GEMİLER! DE 

Diğer taraftan Nuri Sait Paşa, ya- B01'ffiA ALTINDA 
kında tasdiki beklenen Türkiye, Irak, Cebelüttarık, 2 (A.A.) _İhtilalci-
İran ve Efganisatn arasındaki misakın 
azasından birini temsil etmektedir. lere mensun tayyarelerden atılan dört 
Bu mevzu etrafında devlet erkarumız- bomba İn!?ilterenin Vorcester kruva
la temasta bulunması tahmin edilebi- zörü ile. Malaga açıklarında bulun
lirse de, bu hususun sonbahar suların- makta olan bir Alman distroyeri üze. 
da Bağdada gitmek üzere olan Harici- rine düsmüştür. 
ye vekilimiz Bay Tevfik Rüştü Arasın Seville, 2 (A.A.) - Na.syonalistle
da iştirakile dört devlet hariciye na- rin tayyareleri, dün Malagayr şiddet-

le bombardıman etmişlerdir. 
ztrları arasında neticeleneceği evvel-
den malfımumuzdur. FRANSADAN MüHtMMAT GİTMEK 

Nuri Sa:it Pasaya refakat eden oğ- TE DEVAM EDİYOR 
lu Bay Sabah Nuri, bundan bir mUd· Paris, 2 '(A.A.) - Eco de Paris 
det evvel tayyareden düşerek hazin gazetesi, Fransadan İspanyol milisle
bir kazaya uğramış ve şehrimizden rine yapılan mühimmat sevkivatmm 
geçirilerek Londraya götürülüp teda- devam etmekte olduğunu bildirlyor. 
vi altına almmıt:tı. Cesur bir tayyare Dün mühimmat yükJü üç kamyon 
subayı olan Bay Sabah Nuri gittikçe Hendayeye varmış fakat memurlar ta
iyileşmekte ve simdi b"raz bacakların- rafından geri çevrilmiştir. Bunun üze. 
dan muztarip bulunmaktadır. rine kamyonlar Sehobiava giderek o-

NAZIRIN SEYAHATİNDEKİ radan İspanyaya geçmi!31erdir. 
EHE1fM1YET 

Ankara, 2 (Telefonla) - Irak mas
lahatgüzarhğından alman mütemmim 
malômata göre Irak Hariciye nazırı 
dün !stanbula müteveccihen Bağdat
tan hareket etmiştir. 

Şehrimizin siyasi mahafilinde bu 
seyahatin hususi bir mahiyette oldu
ğu teyit olunmaktadrr. 

Nahas Paşa Pariste 
Paris, 2 (A.A.) - Londradan dön

mekte olan ?Tahas paşanın idaresindeki 
Mısır heyeti buraya gelmiştir. 

Nabas paşa, dış bakam B. Delbos'la 
görüşecektir. 

Yugoslavya<la dört 
vilayete istiklal veriliyor 

Roma, 2 (AA.) - İstefani ajansı
nın Belgrattan haber aldığına göre, 
Yugoslavya Başvekili B. Stoyadinoviç 
Hırvat lideri Maçekle uyu§mıya çalışa 

cak, Sırp - Hırvat ihtilafinin halli i
çin kendisine bazı imtiyazlar verecek
tir. B. Stoyadinoviç'in 1931 temel yasa 
sının Iağvına ve Yugoslavyanın idare 
istiklalini haiz dört vilayete taksimi
ne razı olacağı söylenmf'ktc>dir. Bu vi
layetler Sırbistan, Bosna, Hırvatistan 
ve Slovakyadır. 

1 ı-········=······ ::·:::;::,:::::; •• ~, .••.•• ı.: •• , ... ··········· iH!ii:!ii1!=!! 
!·==~::::ıh!:: 

,~NKARADAN l················ı 
··············· ............... ............... ··-... ······............... 
.... ·-••ıtıılı•••• --.. .......... . ................ ................. 

Loyd Corc 
Berline gitti 
Hitler le ae fIÖrüşecek 

Londra, 2 (A.A.) - Lloyd George, 
beraberinde oğlu Gvilym ve kızı Me
gan olduğu halde büyük harptenberi 
1lk defa olarak Almanyaya gitmek Ü· 
zere !ngiltereden ayrılmıştır. Orada 
mesken ve ziraat meseleleri hakkında 
tetkikat yapacak olan mumaileyh Hit-
ler'le görüşmesi muhtemeldir ' 

Çoıuh ba'ıur ocakları 
aç1lıyor 

Artvin, 2 (A.A.) - Çoruh vilayeti 
merkezine 15 kilometre mesafede bulu
nan Kuvarshane bakır fabrikasını işlet
mek üzere Eti Bankın göndermiş oldu
ğu heyet buraya gelerek bir aydanberi 
faaliyete geçmiştir. Fabrikada bugün 
iki yüz amele çalışıyor. Mevcut bina ve 
makine daireleri, mağazalann imar ve 
temizlenme işi bitmek ilzere olup ya -
kında bakrr ocakları a~ılacaktxr. 

Hitler 
lialgaya gidecek 

Dünkü posta. ile gelen ''The Peop
le,, gazetesinin diplomatik muhabiri
nin yazdığına göre, evvelce haber ve
rildiği gibi yakında Mussolini Alman
yaya değil, Hitler İtalyaya gidecek
air. 

lngiliz muhabiri şöyle diyor: 
"Hitler'in propaganda nazırı dok

tor Goebbels, tayyare ile Venediğe gi
derek Mussolininin propaganda nazırı 
Alfieri'yi gördü. 

Bunun neticesi olarak Hitler'in İ· 
talyada gizli bir istasyona tayyare 
ile giderek Mussoliniyi ziyaret edece
ği ileri sürülmüştür. 

Evvelce de yazıldığı gibi Mussolini 
nin Hitleri ziyaret edeceği haberi cid
di sayılmıyor. Çünkü Mussolininin 1-
talyan toprağından aynlmamağı iti
yat ettiğine göre böyle bir seyahat va
rit olamaz.,, 

1TAL YA lLE ALMANY.k. 
ANLAŞAMAZ! 

Diğer taraftan Mussolininin Ber
line gideceği haberleri üzerine Fran
sızca. L'lntransigeant gazetesinde Gal
lus şöyle diyGr: 

İnkar edi:mez bir hakikat vardır: 
Habeş meselısinden sonra İtalya Al
manyaya sıl<ı bir surette yaklaşmış 
bulunuyordu. Fakat son haftalar zar
fında Roma hükumeti istiklalini ele 
almağa baş:adığını gösterdi. Çünkü, 
İtalya siyasasını başkasının eline ver
mek istemez. Bundan başka, İtalya 
bir Avrupa harbine girmeği de hiç ar
zu etmiyor. Onun şimdiki halde tek 
arzusu Afrikada aldığı yerleri teşki
latlandırmak ve Akdenizdeki vaziyeti
ni kuvvetlendirmektir. Alman Başve
kilinin arzusu ise bambaşkadır. Onun 
için, bu iki arzunun birleşebileceği hiç 
zannedilmiyordu. 

Hakikaten, bir İtalyan - Alman bir
leşmesi bu iki milletin cmföshrdvgb 
kabil değildir. Böyle bir anlaşma o
lursa her iki taraf için fenalığı doku
nur. Bu da ancak bizim ve tngilterenin 
hatası yüzünden doğabilir . 

Bu anlaşmanın önüne· geçmek icirı 
henüz zaman vardır. Fakat ne istedi
ğimizi bilmemiz ve bizim de sivasa
mızı başkasının eline vermememiz la
zımdır. 

Vekillerimizin Şark 
seyahatleri 

Haber aldığımıza göre dün gece 

... ı ... ,,,,, ..... ı ::::::::::ı::::: 

Yeni Adliye taqinleri 
Ankara, 2 (1'et@tonla) - Yeni ad

liye tayinledıti ayı\eft bildiriyorum: 
Muğla mahkemesi reisliğine Ba

lıkesir ihtisas hakimliğinden açıkta 

bulunan Süleyman Mesut, Kastamo. 
nu ağır ceza reisliğine Adana ihtisas 
hakimliğinden açlkta bulunan Meh
met Nuri, Muğla hakimliğine Rize a
ğrr ceza mahkemesi reisi Abdüssamet, 
Rize ağrı ceza mahkemesi reisliğine 
terfian baş müddeiumumi muavinle. 
l'indcn Hasan, tstanbul sulh mahke
mesi reisliğine adliye müfettişlerin
den Ahmet Emin, Denizli sulh mah. 
kemesi reisliğine lzmir ihtisas mah· 
kemesi sorgu hakimliğinden açıkta 

bulunan F~yzi, Elbistan mahkeme 
si reisliğine Adana ihtisas mahkeme. 
sinden açıkta bulunan Mehmet Şev
ket, baş müddeiumumi muavinliğine 

Adliye müfettişlerinden Mehmet Şev
ki, Cebeliberekt müddeiumumiliğine 

Muğla ihtisas mahkemesi sorgu ha. 
kimliğinden açıkta bulunan Mehmet 
Fahrettin, Kocaeli mahkemesi azalı-

ğma Kocaeli sulh hakimi Ali Rıza, 
Kocaeli Sulh hakimliğine adliye mü
fettişlerinden Mehmet Feyzi, Jzmir 
mahkemesi azalığına Denizli sulh ha.. 
kimi Feyzullah, İstanbul müddeiumu
mi muavinliğine Sivas sorgu hakimli
ğinden açıkta bulunan Yusuf Cemal, 
lzmir mahkemesi azalığına Alaşehir 
müddeiumumisi Mehmet 1''azif, Yu
sufeli hfıkimliğine Gönen ceza haki
mi Halil Fahri, Kırklareli sulh hi. 
kimliğine Bürhaniye ihtisas mahke
mesi sorgu hakimliğinden açıkta bu
Junan Kemalettin, Oı·gün müddeiu 
mumiliğine Niğde müddeiumumi mu
avini Abdülmecit Sabit, Afyonkarahi
sar sulh hakimliğine Afyonkarahisar 
ceza hakimi Sadri, Çanakkale mahke. 
mesi azalığına Aydın ceza hakimi 
Mahmut Suat, İstanbul mahkeme a
za muavinliğine Ödemiş aza muavini 
Ihsan, Ödemiş aza muavinliğine Si
verek sorgu hakimi Ahmet çelebi ta~ 
yin edilmiş ve tayinleri yüksek.tasdi
ke iktiran eylemiştir. 

ücretli bir vazifede çalışan tekaütler 

Maafiyet hükümleri hakkındaki izahname 
Ankara, 2 (Telefonla) - Eski ve 

yeni tekaüt kanunu hükümlerine gö
re kendilerine tekaüt maaşl tahsis e. 
dilmiş olanlardan aynı zamanda üc
retli bir vazifede çahşanlai hakkında 
1890 numaralı kanunda yazılı muafi
yet hükümlerinin yanlış tatbik edil. 
mekte olduğu l\faliye Vekaletince ya 
pılan tetkiklerden anlaşılmıştır. Bu 
yanlışlrklarm önüne geçmek üzere 
Maliye Vekaletince yapılıp vilayetle 
re tamim edilen izahnameye gi_ire: 

1 - Eski tekaüt kanununa göre 
kendilerine maaş bağlanmış olanların 
ayrıca ücretli bir vazifede istihdam. 
Jarı halinde: 

A) Tekaüt maaşı, 1890 numaralı 
kanunun 2 nci .maddesinin D fıkra 
sında yazılı muafiyet haddinden faz
la ise tekaüt maaşının tamamı bu ka. 
nunun aynı maddesinin A fıkrası mu
cibince iktisadi buhran vergisinden is
tisna edilecek, fakat diğer cihetten O

lan istihkakı, muafiyet tenzilatrna 
tabi tutulmaksızın kazanç vergis; tev· 
diatmdan bakiye kalan miktarı üze
rinden buhran vergisi kesilecektir. 

Mesela eski tekaüt kanununa gö. 
re 45 lira tekaüt maaşı alan ve ayrıca 
80 lira i.icretle müstahdem bu1unan 
bir mükellefin (Ankara haricinde) 
45 lirndan ibaret tekaüt maaşı tama
men bu vergiden istisna edilecek ve 
80 liralık ücretin kazanç vergisi tev
kifatın dan bakiye kalan miktarı üze. 
rinden buhran vergisi kesilecektir. 

B) Tekaüt maaşı iktisadi buhran 
vergisi kanununda yazılı muafiyet 
haddinden aşağı olanların ücretli bir 
vazifede çalışmaları halinde, tekaüt 
maaşı ile diğer cihetten olan !stih
kakları yekunundan 30 liralık mua
fiyet haddi tnezil edildikten sonra ge. 
ri kalan üzerinden buhran vergisi ke
silecektir. 

Mesela 20 lira tekaüt maaşı ve 
70 lira ücreti olan bir mükellefin 
(Ankara hariç) 20 liradan ibaret te
kaüt maaşr tamamen buhran vergisin. 
den :stisna edildikten sonra, 30 lira-

hk muafiyet haddinin bakiyesi olan 
10 lira da, 70 liralık ücretinin, kb.7 • . nç 
vergisi tevkifatından bakiye kalan 
kısmmdan tenzil edilecek ve geri ka
landan buhran vergisi kesilecektir. 

2 - Yeni tekaüt kanununa göre 
tahsis edilmiş tekaüt maaşı almakta 
bulunanların ücretle istihdamı halin. 
de tekaüt maaşı ile diğer cihetten °"' 
lan istihkakları yekun edilecek ve 
muafiyet haddi bu yekun üzerinden 
tenzil olunacaktır. 

Mesela 60 lira tekaüt maaşı ve 
80 lira ücreti olan bir mütekaidin 60 
liralık tekaüt maaş:ndan 30 liralık 

buhran muafiyeti tenzil edildikten 
sonra geri kalan tekaüt maaşı üzetin
den buhran vergisi ke..<11ilecek ve 80 
liralık ücret de muafiyet tenzilatına 
tabi tutulmryacaktır. 

inhisarlar Vekilımizin 
seyahatı 

Ankara, 2 (Telefonla) - Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili B. Ali Rana Tar. 
han, şark vilayetlerimizde yapacağı 
tefti;ı seyahatine yarın (bugün) çıka
caktlr. B, Vekile bu seyahatinde re
fakat edecek olan inhisarlar Umum 
Müdürü B. Mithat yarın (bugün) 
şehrimize gelecektir. 

Hatanda ile temaslara 
qecilecek 

Ankara, 2 (Telefonla) - Hollan. 
da ile aramızda ticaret anlaşmasının 
tatbikatında bazı zorluklara tesadüf 
edilmektedir. Tki mem 1eketin ticari 
münasebetlerine tesir edecek mahiyet 
te görülen bu zorlukların bertaraf e
dilmesi için Hollanda hükumetiyle te
masa geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

iktisat Vekaleti müsteşarı B. Kur 
doğlonun Londra dönüşünde Hollan
daya uğraması Vekfdet tarafından 
muvafık görülmüş ve bu husus kendi
sine bildirilmiştir. 

Ankara stadqumu 
açılu; or 

şehrimire dönen İktisat vekili B. Ce- --------------
Yunanistanda Faş · st 

partisi kıuu'uyor 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ankara 
stadyomunun inşası Birincitcşrin so. 
nuncla bitmiş bulunacak ve açılma tö
reni Cumhuriyet bayramında yapıla .. 
caktır. -

lal Bavar ile Maliye vekili B. Fua.t Ağ
rah bir kaç güne kadar Şark vilayet
lerinde bir tetkik gezisine çıkacaklar
dır. Bakanlar Erzurum ve Vana kadar 
gideceklerdir. 

Eden hasta 
Londra, 2 (A.A.) - Hariciye neza

reti tarafından neşredilmiş olan sıhhi 
bir bültende B. Eden'in rahatsız oldu
ğu bildirilmektedir. Mumaileyhin dok 
toru, kendisine bir ka<; gün yatakta 
kalmasını tavsiye etmistir. 

Öğrenildiğine göre B. Eden'in ra
hatsızlığı kızamıktır. 

Romanya elcileri istifa 
etme miş!erdir 

İstanbul, 2 <A.A.) - Romanyanm 
Ankara elçiliği, Romanyanm ecnebi 
memleketlerdek: bir çok elçilerinin is -
tifa etmiş olduklarına ve hariciye nazı -
rının da istifası muhtetne] bulunduğuna 
dair gazetelerde inti§ar etmiş olan ha -

Londradan gelen haberlere göre 
Başvekil Metaksas memleketle yeni 
bir parti kurmağa karar vermiştir 
Bu yeni parti tamamile ltalyadaki fa
şist ve Almanyadaki nazi partilerine 
benziyeccktir. 

Diğer taraftan Başvekil Metaksas, 
A tina gazetrler.:ne verdiği beyanatta 
ezcümle demiştir ki: 

"- Almak istediğimiz tedbirlerin 
henüz başınd~ bulunuyoruz. Bir tek 
faşist partisi bulunan 1talyada ve bu
na benzer memleketlerde olduğu gibi 
kuvvetini Yunan milletinden alan yal· 
nız tek bir milli hükumet cephesi ola· 
caktır ... 

Yunan milletinin milli ülküsüne 
yardım etmek için her ~areyc baş vu
racağız.,, 

'Wlmft.IUM ..... ttıl'UIHtlt .... ll•ffftrltlff9'""ttltll--'"lıt'l•1tt""I"""""''""""""'"""~ 

berleri kat'i surette tekzip etmektedir. 
Bu haberler, asıl ve esastan aridir. 

Hamallık iş 'erinın 
tanzimi 

Ankara, 2 (Telefonla) - iktisat 
Vekaleti hamallık i~lcrini esaslı bir 
surette tanzim ve hıımmaliye tarife .. 
leriııi daimi bir mürakabe alt•nda bu
lundurmak için te~kilat ) apacaktır. 
Bunun için te~ebbüslere başlanılmış. 
tır. 

ANKARA. G(]C(J S.HISUNDA 
~ Samsun muhteliti ile yapbğı i· 

kinci maçta 3 - 1 mağlftp olmuştur. 
+ Devlet Demir~ olht~·r \'e Liman 

işletme umum müdürlüğü veni te.. 
kaüt sandığı nizamnamesi dünden iti· 
baren mer'iyete geçmiştir. 
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Yazan: Sadri ER1EM 

yarısı iki hayalet Fabrikatorlar hile.l Küçük san'atlar 
k d 1 •• bb ı· mi yapıyorlar? Elektrik işlerinde müte-

Gece 
•• •• 
uşuyen a ın a cu e ı . . 

· · 'k,,. tı .. , tle hassıs ecnebıierın çalış· 
papasın 

Kasketli bir adam güvertede gemi 
boyunca yürüyor, kasketi alnının üs • 
tüne düşmü~ olan bu adamın sırtında 

kırçıl bir ı:alto var. Paltonun kalkık 
yakası ardından büyük bacanın kenarı
nı siper edinerek kfilı kaptan köprüsü • 
nün altındcıkileri süzüyor, kah beni... 1 

Kalkık yaka, kaşların üstüne inmiş 1 

bir kasket insana enternasyonal bir za -
>ıta film kahramanı ile karşılaştığı hissini 
hiç düşünmeden veriyor. 

Yüzüne karanlığı siper eden adam 
gölge gibi içinde türlü türlü ihtimaller 
taşıyor. Dimyanın seri, seri halketti -
ği, kih ekranda, kah hayatta örneklerile 
kar§Jlaştığmuz adam için düşünüyo • 
rum: Bel!<i bu çiftleri uzaktan koru • 
yan bir silfilışör. Belki onları tarassut 
eden bir hafiye. 

Sinemalar ve hayat bizi bu tip adam
lar karşısında daima tetik olmaya mec
bur etmi§tir. 

insan bu adamların loş köşelerden 
ellerinde kf!lepçelerle çıkıverecek yahut 
bir tabancanın şarjörünü doldurarak bir 
dram sahnesi haJkedecektir sanır. Bu 
hisler bir fılm gibi kafamızda döner du
rur ... Adan: sola doğru döndü, ilerledi. 
Solda uzaktan kurşuni renkte bir yığın 
göze çarpıyordu. Adam iğildi. 

Bulutlar aralanır gibi oldu. Sert, kes
kin ay ışığı birden güverteyi kapladı. 

Adamın dişleri arasında kıpkırmızı 
bir domateıi sallanıp duruyordu. 

Işrk altmda boydan boya uzanan ka
mış sepetler içindeki domates yığınları 
iskenderiycli bir Arabın sırıt ile ufka 
dalmışlardı. 

Renk, renk valizlere denk, denk eş
yalar hendesenin henüz keşfedemediği 
bisiml,.ri yığınlaştırmışlar, bu acayip 
denk, valiz, dolu çuval kaosu ilzerine 
serilmiş bir yorgan, çplak bir tabanı 
gizliyemiyor. Eşyalar üstilne serpilmiş 
insanların çoğu yorgunlukla boğaz bo • 
ğaza kavga eder, ondan intikam a • 

1 oprakların talii 
Yalnız insanların değil, toprakla

rın ?a da ayrı ayrı talihleri olduğu · 
~a .~nanmış gibiyim. Toprak var ki 
ustu Şerefli eserler, içi değerli hatı • 
r~larla doludur. Toprak vardır; üs· 
~u ebedi sularla kaplı. bambaşka bir 
?leme ~ataklık eder. Toprak vardır; 
ınsanlı~ en büyük ıztıraplarmı or· 
~aya doken korkunç bir sahneye 
ban

1
ze:·. Bu korkunç sahnede belli 

ş ı ıkı aktör vardır: 
İnsan ve tabiat. 
lıkinin başı tahlil edilemez bir 

~~~m~a ile doludur. Sahnede sık sık 
gorunur ve göründüğü sıralarda de
kor; balta ateş ve Yan ındı 

Ö k" · b g r. te mın aşı yoktur. Şu tarafta 
yüz b~nlerce. i~sanı boğup sürükle • 
yen bır sel gıbı göriınürken, öte ta • 
r~.ft~ ateş kuyu~aı:ını boşaltıp yer yü
zunu yakmak ıstıyen 'bir ifrit halin· 
de ortaya çıkabilir. . 

* * * Bu satırları yazarken ne üzerin -
de~ kan dereleri akan "Arzı mev' -
u? u. ve Uzak Şarkın Mavi, Sarı ne 
hır kıyılanm ne Japon adalarını dü -
şünüyorum. 

.., D?rt tarafını Sierra'ların kuşat -
tı~ hır ~vrupa yaylası gözlerimin öM 
~~:ı~edır. Bir yayla ki üzerinde işit· 
t~gın~z ~astanyet şakırtılarının yerini 
şım~ sı~ah şakırtıları tutmuştur. Bir 
~ayla kı asxrlardanberi betbaht bo -
gaların ··w .• l · 1 

k l 
gogus erıne, sırtlarına sapa· 

ndan 1 ıçların şimdi bir Habil • Kabil 
avası · · .. ıçın parıldamaya başladığını 

gormektedir. 

l Artık; bu yaylalar üzerinde, asır 
~rın Yarattığı Endülüs medeniyeti · 

nln eserleri günün birinde nicin yok 
0 muştu diye düşünmüyorum: 

A. SIRRI UZELLi 

h·k- • ışçı şı age er sura 
1 ayes: t hk., d ., masına müsaade edildi 

Q . Li( e ı 1 yor Küçük san'at işlerinin ecnebi tabi-
hr gibi nizamsız bir horultu ile san -
ki inliyorlar. Makinelerin karanlığa ka -
rışan uğultusu, yerde horlayan insanla
rın inleyişi sessizliğin havuzuna fırla -
tılmış bir taş gibi, evvela, bir ses çıka
rıyor. Sonra dalga, dalga izler halinde 
kayboluyor. Sonra yeniden bir taş fır
lıyor. Biraz sonra onu da aç sessizlik 
bir lokına gibi yutuyor. 

Eşyalarının üc;tüne yaslanamıyan, 
yani bir kaç denge sahip olmıyan in • 
sanlar, gecenin bu saatlerinde ya çö • 
melerek sırtlarını mukavim bir şeye da
yıyorlar, yahut da vapurun kenarlarına 
yaslanarak uyku kestiriyorlar. 

Gece oldukça serin. Battaniyelerine 
harmanlar, yahut paltolarının yakaları
m kaldıranlar kendilerini bahtiyar sa
yabilirler. Çünkü güneş onların üstünde 
henüz gözleri kapalı iken dolaşmaya 
başhyacaktır. 

* ıft • 

Horlayan, çömelen insanların ara -
sında iki hayalet durmadan dolaşıyor. 

Bunlar, dar güvertede biribirlerile 
mütemadiyen karşdaşıyorlar, sonra 
turlarına devam edebilmek için sırtları
m biribirlerine dönüyorlar. 

Hızlı, hızlı tur yapanlardan biri, str· 
tında incecik bir krep elbise ile dola • 
şan soluk benizli, zayıf bir kadındır. Bu 
kadın turunu yaparken karşısındaki a
damın önüne gelince yolunu bir adım 
la değiştiriyor. 

Karşrlaştığı adam ona sürtünme • 
mek için bir adım geriliyor. Bu adam 
siyah uzun cübbeli, tepesi başa girdiği 
yerden daha geniş şapkalı bir papazdır. 
Suratı eğer, yüzünden fırbyan ve göbe
ğine kadar uzayan gilr kumral sakalla

n kesilecek olursa, sevimli bir sinema 
yıldızı olacak bir erkek güzeliğini sak • 
la maktadır. 

Onun geniş omuzlan, uzun boyu, 
canlı parlıyan ela gözleri vardır. 

Kadının suratında artık kabalaşan, 
ve bir su oluğu gibi yer eden hatlar 
vardır Bu hatlar ~dını olduğundan 

daha fazla gösteriyor. Dudaklarının ke
narları mufassı;.l bir tarih kitabı yahut 
bir macera romanı kadar ifadeli idi. 

tJst ve alt dudakların birleştikleri 

yerler, gözlerini çerçeveliyen kirpikleri, 
ve göz çukurları oksijenli saçları, ve ni
hayet yüzündeki çizgiler, yürürken kal
çalarının çalkamşı insana seneler ve cins 
cins insanlar hatırlatıyor.Bu kadın herke 
sin hayatında bir hayli tesadüf ettiği 

kadınlardan biri olduğuna şüphe yok. 

Papas yaklaşıyor, O papasın cübbe
sinin altına girer gibi bir adım daha at
tı. Papaz, kafasını denize çevirdi. Dik
kat ettim bir istavroz çıkardı; sonra bir 
acayip söz mmldandı. 

Kadın bir yılan gibi kıvrılarak yo • 
ıuna devam etti. Papaz yürüyüş isti -
kametini değiştirdi. Şimdi artık papaz 
önden gidiyor, kadın arkasından, 

Bu defa kadın papazın yanından geç
ti ve vücudunu papazın cübbesine oldu
ğu gibi yasladı. 

Papaz soluk kadını kollarile öyle 
sert bir şekilde itti ki kadın sendeledi. 

P az yine istavroz çıkardı. Kadın ka-
ap bi 1 b. ~1 ~ 

tın, kaba küflil r ses e ır çıg ıga 

benzer laflar mırıldandı. 
O aralık dolaşmakta olan gemi za

bitlerinden biri gürültüye karıştı .. A • 
kendi halinde etrafı kontrol edıyor

dam Fakat papaz zabiti yakaladı. Dert 
du, ikA t • z b' 

d Tecavüzden ş aye ettı. a ıt, yan ı. 

kadına döndü: 
.. _ Niçin bu papaza sataşıyorsun, 

burası gemidir, namuslu yerdi. 
hem b k"fı·· b' 1 k !{adın sert, ka a, u u ır ses e ı-

kırdadı: 
"- :Ben Polonyaya gidiyorum. Hu -

harici edildim. Isınayım diye ak • 
dut . . F k t .... 

danberi votka ıçtım. a a uşuyo -
şam Donuyorum, güvertede koştum, 
ruın.... k . 

tmı ısınamadım, yataca yenm ... 
dolaş .. .. ok 
örtünecek orturn y ... 

p azın cübbesi koskocaman, hem 
. ap ok ısıtır diye düşündüm. 

0 ınsanı Ç 
Papazın gözleri acayip hislerle pa-

!ş kanunun neşrinden sonra bazı iyetinde olanlara verilmiyeceği hakkın 
müesseseler kanunun tatbikinde mec- da çıkan kanun tatbik edilmektedir. 
bur kalacakları taahhütleri şimdiden Yalnız elektrik tenvir işleiinde şim
tedbirler alarak hafifletme yollarına dilik mütehassıs olan ecnebilerin de 
sapmışlardı. Bu mesele etraf mda ya- çalışmasına müsaade edilmiştir. Bun
pılan şikayetler, fabrika sahiplerinin ların nafia müdürlüklerinden veya mü
bazı işçileri çıkarmaları, yevmiyeleri hendisliklerinden birer vesika almala
azaltmaları ve aylık alan işc;ileri de rı lazımdır. 
gündelikle çalıştırmağa başlamaları 
yolunda idi. Bu münasebetle Sanayi 
müf etişliğine yapılan şikayet üzerine 
tahkikata başlanmıştı. Salahiyettar 
bir zat, fabrika sahiplerinin iş kanu
nunun tatbikinden önce alman tedbir
leri bir kastı mahsusla yaptıkları an
alşılır ve tahakkuk ederse hükfu:netin 
bunları cezalandıracağını s~lemiştir. 

Dün Ankara iş dairesi başkanı E· 
nis Behiç de şehrimize gelmiştir. Baş
kanın yapılan şikayetlerle yakından 
alakadar olacağı umulmaktadır. 

MAZOT YOKLO VAPURUN 
DiBi DELiNDi 

Evvelki gün Romanyadan limanı
mıza gelen mazot yüklü bir Norveç 
vapurunun kazanı delinmiş ve mazot 
sızmağa başlamıştı. Vapur, dün Kum
kapı açıklarına götürülerek tamirine 
başlanmıştır. Denize indirilen dalgıç
lar, kazanın deHğini bulmuşlar ve ka
patmak için 18.znn gelen tamire başla
mışlardır. Vpaurun ancak bir haftaya 
kadar tamir edileceği tahmin edilmek
tedir. Mazotlar, her ihtimale karşı i
kinci bir kazaya uğramaması !için baş
ka bir kazana alınmaktadır. 

üç aylıklar 
Tediye ve yoklama 

şekilleri değişti 
.Maliye vekaleti bir kararla üç ay

lık mütekait, yetim ve dul maa§ları
nm tediye ve bağlanma şeklinde yeni 
bir değişilcHk yapmıştır. Bu ay başın
dan itibaren tatbikine geçilen yeni şe
kille yeniden maaş bağla.nacak veya 
tahvili yapılacak mütekait, dul ve ye
~~ maaşları için sahipleri on beş gün 
ıçınde haberdar edileceklerdir. Sahibi 
bulunmadığı takdirde vekalete haber 
v_~rilecektir. Maaş tevziatı yirmi gün 
surecek ve sonra istihkaklarmı alma
mış olanlar üç ay içinde istediği za
man merkezlerden paralarını alabile
ceklerdir. Yalnız mazeretlerini bildir
me~ mecburiyetindedirler. Muayene 
vesikalarında malftliyetin sabit old'llt:,<Tu 
veya tekrar muayeneye lüzum olma
dığı: işaret edilmiş olan maIUllerden 
başka bütün diğer maltlller üç senede 
bir muayene edilerek maIUliyet dere
celerini yeniden tesbit ettireceklerdir. 
Vkalet bilhassa aylık sahiplerine iyi 
muamele edilmesini esas tutmuştur. 

rıldar gibi oldu. Fakat kadının yüzüne 
bakmadı. 

- Kaptan dedi, ben Kudüsten geli • 
yorum. Şeytan ekseriya insana kadın 
şeklinde görünür. Allahım beni şeytan 
şerrinden korusun! ... Papaz bir kere da
ha istavroz çıkardı. Hızlı, hızlı ilerle • 
di. 

Zabit çeneleri zangır, zangır titri -
yen kadının yanından uzaklaştı, fakat 
biraz sonra elinde bir battaniye ile gel
di. 

"-Al dedi, buna sarın. Yarın sabah 
senden alırım. Zabit hızlı, hızlı ilerledi. 
Kadın battaniyeyi aldı. Fakat yüzünde 
hiddet ve yeis alametlerine benzer hare
ketler oldu. Gecenin bu saatinde bir 
battaniye şeklinde gözüken merhamet
ten ürktü. Isınmak için merhamete il . 
tica ona hazin geldi. Bu merhamette 
kendi mesleğine karş.ı bir hakaret, ve 
hayatında acayip bir talihsizliğin baş • 
langıcıru sezdi. 

Eski eserler 
1 ahrip edenler şiddetle 

cezalandırılacak 
Türbe, medrese, cami gibi eski e

serlerin son zamanlarda tahrip edil
diği görülmektedir. Bu durumla ya
kından alakadar olan belediye dün 
bütün şubelere bir tamim gönderek 
bu gibi eserlerin bozulmamasına ve 
aza.mı dikkatle muhafaza edilmesi i
çin şubelere icap eden tedbirleri al
malarını bildirmiştir. Bundan sonra 
bütün bekçiler ve mahalle mümessille
rile diğer mümessiller bu gibi asan 
sıkı bir kontrol altında bulunduracak
lardır. Eski eserleri bozanlar ve tah
rip edenler ağır cezalandırılacaktır. 

Sovqet elçiliğindeki 
çay ziyafeti 

Dün akşam BüyUkderede Sovyet el
çiliğinde bir çay ziyafeti verilmiştir. Zi
yafette Türk tarih kurumu asbaşkanı 

Profesör Bayan Afet, maarif vekili B. 
Saffet Arıkan, saylavlardan B. Recep 

Peker, Necip Ali Küçüka ve daha birçok 
zevat bulunmuş, samimi bir şekilde va
kit geçirilmiştir. 

I;KONOMi 
ihracatı mürakabe 
Bu ;şı e çalışmak için 
30 kontrolör alınıyor 

Hususi teftişler ve ihracatın müra
kabesi ve korunması için alınan ted
birler çok iyi neticeler vermektedir. 
Yalnız bu işte kullanılacak memurla
rın azlığı göz önünde tutularak otuz 
kadar kontrolör yetiştirilmesine ka
rar verilmiştir. 

Vekalet kontrolör olmak istiyenler 
için bir ihtisas kursu açarak burada 
yetiştirecektir. Bu memurlar vazifele
rine başladıktan sonra 150-250 lira 
kadar aylık alacaklardır. 

IRAKTAJKIYENIBANKA 
AÇILDI 

Irak hükumetile ticari münaseba
tımızın arttırılması için çalışılmakta 
idi. öğrendiğimize göre Irak hükume
ti mühim bir sennaye ile iki banka 
kurmuştur. Milli ve Ziraat adlarını ta
şıyan bu bankalar, Irakla ticari mü
nascbatı olan memleketlerle teması te
min için bir çok kolaylıklar gösterecek 
tir. 

JAPON MENŞEi PAMUK 
iPLiKLERi 

26, 7, 934 ten önce Japonyadan yo
la çıkarılarak gümrüğe gelmiş bulu
nan ve 19.9.935 de c;ıkarılan kararna
meden istifade edemiyen Jajon men
şeli pamuk ipliklerinin miktar ve vazi
yetleri hakkında tetkikata başlanmış 
tır. Gümrük idaresi malsahiplerinden 
evrakı istemektedir. Bu evrak hafta 
içinde tctki edilerek kontenjana ko
nacaktır. 

Battaniyeyi açmadı bile, üstüne otur-_ Geçmiş Kurun/ar_ 
du. üşüye üşüye, vinçte çalışan vücu -1 
du vıcık, vıcık terli tayfanın karşısına 3 Eyllı.l 1923 
geçti. Gözlerini gözlerine dikti. Tayfa J APONy ADA HAREKET 
gülümsedi ve ona kısrağa hakan aygır Oıwı~riesi giüıii. Japonyada beş 
gibi baktı. Kadın teselli bulmuştu; altı dal.:ıka devam eden milthis bir 
neş'esinden şunları anlıyordum: hareketi a:z ~ydcdilmi§tir. Dfrçol• 

- Hala bir erkeği ıneşgul edebili _ Japon şclıırlerrnde, bilhassa Tok110 
ve Yukahamada hasarat fevkalMe 
mühimdir. Münakale ve muhabere 
hatları bn hareket neticesinde bo
zulmuşlıtr. 1855 senesinde vu7ı."1ta ge
len bir harekette Tn1.-yo şehrinde 
100,000 cu yık·lmı~tı. 

rim. 
. . . 

Vinç işliyor. 
Papaz vapurun !>aşına doğru koşa -

rak ilerliyor. 
(Arkası var) 

( Güzel Sanatlar 
akademisinde 

Eski sanatıar için yeni 
eieil}eler açıldı 

Güzel San'atlar akademisinde bu· 
luna.n Şark tezyint san'atlar şubesin
de bazı yenilikler yapılacağını yazmış 
tık. Kültür Bakanlığı bu şubede yapı
lacak değişmeleri tesbit ederek alaka
darlara bildirmiştir. Yapılan değişme
lere göre ciltcilik, oymacılık, ve sair 
eski ::ıan'at işleri için atelyeler, açı
lacak ve a.telyelerde bu işle uzun za. 
mandanberi uğraşan san'atkarlar top
lanarak çalıştırılacaktır. San'atkarlar 
bu işleri talebelere göstereceklerdir. 

Şark tezyini san'atlar şubesine ha
riçten yabancı profesör getirileceği 
hakkında çıkan şayialar asılsızdır. 

Universitede dünkü 
toplantı 

Hukuk fakültesinin dört yıla çıka
rılma işile meşgul olmak üzere dün 
üniversitede yüksek tedrisat direktö
rü Bay Cevadm başkanlığı altında ü
niversite rektörü Bay Cemil Bilsel, 
hukuk fakültesi dekanı Bay Sıddık 
Sami, ve bazı profesörlerin iştirakile 
bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda İstanbul üniversitesi 
profesörler meclisinin verdiği rapor 
tetkik edilmiştir. 

Bu arada Ankara hukuk fakülte
sinin bu dilek etraf mda verdiği cevap 
da gözden geçirilmiştir. Netice bir iki 
güne kadar anlaşılacaktır. 

Öğrendiğimiı.e göre bu kararın tat
bik hazırlıklan yeni ders yılı başına 
kadar yetiştirilemiyeceği için gelecek 
yıla bırakılacaktır. 

Yol programı 

Bu sene lıangi gol/ar 
tamir edilecek? 

Şehrimizin muhtelif yerlerinde bil
hassa son yağmurlardan sonra tahribe 
uğrıyan yolların tamiri için belediyeye 
yapılan müracaatlar çoğalmıştır. Fa
kat bunları inşa edebilmek için mev
cut tahsisat bulunmadığından belediye 
937 senesi nihayetinde bitecek olan 
kanalizasyon inşaatmı beklemekte ve 
yolları bu tahsisatla yapmayı düşün
mekte idi. Fakat yol inşaatı zarureti 
günden güne ehemmiyet kesbettiğin
den bu programın daha evvel tatbiki 
ile tahsisatın bir miktar arttırılması 
ve asıl programın 937 senesinden iti· 
baren mer'iyete konması muvafık ~ö
rülmüştür. Diğer taraftan öğrendiği
mize göre bu yıl yeni gelen bütçe ile 
Perapalas arkasındaki Tozkoparan 
caddesile, Şişhane, Bebek - Rurnelihi
sarr yolu, ve tstinye yolu tamir edi
lecektir. 

TUZ BUHRAN/ YOK 

Son yağmurların açıkta kalan tuz 
stoklarını yok etmesi yüzünden Aııa
dolunun bazı yerlerinde tuz buhranı 
baş gösterdiği haber verilmektedir. 

Diğer taraftan gene yağmurlar y!l
zünden istihsal nisbeti de azdır . Bu
nunla beraber yaptığımız tahkikata 
göre umumi bir tuz buhranının zuhur 
etmesine sebep yoktur. Yağmurlar yü 
zünden tuz buhranı baş gösteren yer
lere inhisarlar idaresi kafi derecede 
tuz sevketmiş ve buhranı önlemistir. 
Ayrıca fiyatlarda yükseklik de olmı
yacaktır. 

ŞARK DEMIRYOLLARINDA 

Şark Dcmiryollarmm satın alınma 
müzakerelerine devam etmek üzere 
şehrimize gelecek olan şirketin ikinci 
reisi Devinin riyasetindeki heyet ayın 
on beşine doğru beklenmektedir. Di· 
ğer taraftan demiryollan baş müfet· 
tişi Salfthattin ile iki mühendis kücük 
bir lokomotifle Edirneye kadar 
hatları teftişe c;ıkmışlardır. Başmü
fettiş bütün istasyonlarda durmakta 
ve belli başlı levazımatı gözden ge
çirmektedir. 

YEN/GELECEK GôÇMENLF.R 

Romanya ve Bulgaristandan önü
müzdeki aylarda memleketimizie gele
cek olan göGmenlcrin nakli işi etrafın
da deniz ticaret müdürlüğü Kalkavan
za.delerle yeni bir mukavele akdetmiş
tir. Munkvele ahkamı Sıhhat Bakan
lığının tasdikinden geçer geçmez Na
zım ve Hisar vanuriarı Ifö:otcnceye 
hareket edeceklerdir. Sonbahar 
içerisinde 13 bin göçmen naklolunacak 
tır. 
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Hergün bir hikaye 

Tun eldeki 111 öpücük 
Alman hıklyesi 

Gezintiye, gayet güzel bir yaz gü
nünde çrkılmı§tı. Herkes şendi. Gezip 
tozulmuş, yenip içilmişti. Şimdi ev~ 

dönülüyordu. 
Kompartımanın bir bölmesindeı 

hep haşhaşa oturuyorlardı. Yalını 

Klay, tek başına, pencereye dayanmtı;t · 

tı. O, yapyalnızdı. ötekiler hep bir a. 
rada t Belediye reisinin kızı llze Troy, 
Kavfman Zasın yanında; Brunk, d!· 
rektörün kızı Cilli Ralin yanında; 
Kün de, Vilmin kızı Lenanın yanın 
da ..• 

Hepsinin de yüzleri gülüyordu; 
Lakin, yorgundular, sıcak havadan 
bunalnııştılar. Sıcak havadan, şark1 
söylemekten, dansetmekten, gezip 
tozmaktan ve .. şarap içmekten. Ar. 
tık, şarkı söylemek şöyle dursun, la · 
kırdı etmeğe bile üşeniyorlardı. lçl~
rinde yalmz Klay, yanında hiç bir ka. 
dın bulunmıyan, pencereye dayanmı~ 
duran, şimdi de taptaze, neşıo...si yeriı1-
deydi; o, gezintiye yeniden başlıyab;. 

lecek kadar zindeydi. 
Katar, dumanını akşamın uçuk 

maviliğine savuruyordu. Güneş, dahıı 
renk renk bulutlar arasınpa .~zü. 

yordu. 

Ansıztn karanlık bastı. Katar, biı.· 
tlınele girdi. Ve tüneldeki derin ses 
sizlik içerisinde, gayetle hafif, güç işi
tilebilecek derecede usul üç öpücük 
aksi duyuldu. Üç öpücükl 

Katar, tekrar aydınlığa çıktığı 

zaman, çiftler; artık evvelce olduğu 

Yazan: Alfred Semerav 

delikanlıları kızlariyle evlenmek hu
susunda zorlamağa girişmişlerdi. La
kin, bu bakımdan gi.\çlük çekilmedi. 
Gerçi tüneldeki öpüşmelerle hangı 

çiftin alakalı olduğu kestirilemiyor 
du, fakat bu çiftlerin birbirlerine ka ". 
şı temayülJeri yok değildi; doJayısiy

le, bu vesile bir nevi fırsat teşkil et
ti, nişanlapıverdiler 1 

Tam o sırada, Klay, seyah~tte:"." 

döndü ve kendisi seyahatte iken olan 
biten şeyleri araştınnca, her yerdt' 
tüneldeki üç .öpücüğü dinledi. Bunu ... 
üzedne de, ~I bol güldü. 

- Demek bunlar öpüşmüşler. ha., 
Herkes, başka başka kız ve de' ; 

kanlıların öpüştiiğünü anlatıp dunı 

yordu. Acaba, hakikatte öpüşenler b" 
üç çiftten hangileriydi? 

Kendisine tuneldeki üç öpücill1 

hikayesin den en son bahseden arka 
daşı, başını salladı: 

- Ne ise işte, gene fena olmad 
Sonu hayırlı; çünkü, öpüşenleri ni
şan yüzükleri takip etti 1 

Klay, el!yle dizine vurdu: 
- OJur şey değil doğrusu! He~ 

üç çift de, bu neticeyi bana borçludur 
Jar. Biliyor musun, sahiden kimin ki 
mi öptüğünü? .. Üç çift de, tenbel ten. 
bel oturuyorlar, bir türlü cesaretlenf:'
miyor, harekete geçemiyorlardı. Du 
hallerine daha fazla dayanamadım. 
Onları harekete getirmek istedim 
Ben de bu niyetle ... Tiınelde üç defa 
ağzımt şapırdattım ! 

Alfred Sen;,eı·m· 

gibi sımsıkı oturuş vaziyetlerini de. ---------------

ğiştirmişlerdi. Kadınların yüzleri kt ifü 1 s p Q R 
zarmıştı; erkeklerin yüzlerinde huzur- m: 
suzluk izleri belirmişti. Yalnız Klay, iSE!r.._ ------------""' 
bu hale gülüyordu. 

Erkekler, ona sert sert baktılar 
Bu sert sert bakışlariyle, ortada gii. 
1 iinecek bir şey olmadığını ihtar et
mek istiyorlardı. Kadınlar da, can· 
larr sıkılmış ve utanmış bir haldt-, 
başlarım kımıJdatıyor1ardr. Her üç 
çift de, üzücü bir vaziyetin tesiri at 
tındaydılar. Nihayet Daydelsbaha 
vannca, rahat bir nefes aldılar. 

Kendilerinin haline gülen Klay · 
dan, soğuk tavırlarla veda ederek, ay 
:nldılar. 

Erkekler, kadınları- tabii- ev. 
lerine kadar götürdüler. Yolda, tii 
neldeki öpücüklerden bahsedildi. 

Cilll, Brunka bu öpücüklerin Zal
Ja tize arasında geçtiğini söylüyo!' 
du; ona göre, Zaz, llzeyi öpmüşti.i 
Açıktan açığa olmasa bile, şöyle git: 
lice, yani hemen hemen nişanlanmT~ 
gibiydiler. 

Buna karşı Brunk, şöyle diyor
odu: 

- Yaa, öyle mi? O halde öyle o!. 
sa gerek? 

Cilli, refakatindeki erkeğe söyle· 
'diği sözlere şöyle devam ediyordu: 

- Klayrn bizim le nasıl alay eW 
ğini fatkettiniz mi? Mutlaka bi:zde'!l 
şüpheleniyordur. Ben onu iyi bilirim. 
·Şimdi nereye giderse, bundan bahse. 
der! 

Brunk, gözlerini ona dikti: 
- Fakat .•. Nasıl olar, canım ... 

Ondan böyle bir şey umulur mu hiç?. 
Bu bir rezalet olur t 

Cillf, şu mukabelede bulunuyor
du: 

- Siz onu bilmeı..siniz, ne dediko
ducudur of 

- Dedikodu yapamıyac.ak. Ben. 
buna mani olacağım! 

Brunk, aynı akşam arkadaşlariy. 
le bu mevzu etrafında görüştü. Fakat, 
şimdi öyle bir vaziyet hasıl olmuştu. 
ki her çift diğer çiftten şüphe ediyor
du. lki gün sonra da, bütün Daydels
bah, tüneldeki üç öpücük hikayesiyle 
çalkanıyordu. Herkes, işi başka tür. 
lü biliyordu. Uç çift de, birbirleriyl~ 
karşılaştıkları vakit, şüpheli şüpheli 
birbirlerine bakıyorlar, müstehzi gü
lümsiyorlardr. 

Günün birinde mesele çatalJaştı. 
Tüneldeki üç öpücük, kızların ailele 
rinin de kulağına aksetmişti ve bunlar 

Cim Londos 
gelmiyor mu? 

Begnelmilel fe d.erasyon
da protesto edilecek 

lstanbulda yapılacak kırk gün, 
kırk gece eğlenceleri arasında Yuna11 
pehlivanı Cim Londosun da lstanbul
da pehJivanlarla iki güreş yapmasr 
uygun görülmüş ve programa kon
muştu. 

Fakat bilindiği gibi, Cim Londo;; 
Rus pehlivanı Kola ile birinci güreşi 
yaptrktan sonra ansrzın Atinaya git. 
miştir. Cim Londos Atinadan bele· 
diye festival heyetine yolladığı bir 
mektupta tekrar geleceğini ve güre5 
gününün tayin edilmesini bildirmi-:· 
ti. 

Bu gün altı eylül olarak kararlaş
t rılmış ve festival heyeti tarafm<1arı 
Cim Londosa telgrnfJa bildirilmiştir. 
Bununla beraber güreş zamanı yak
laştığı halde Cim Londostan henüı 

bir haber gelmemiş bulunuyor. Cim 
Londos burada bulunan menajerine 
yolladığı mektuplarda güreşe gelmeli 
istemediğini yazmaktadır. 

Menajeri Atinaya giderek Cim 
Londosla görüşecek ve güreşe gelme
sini söyliyecektir. Cim Londos geJ. 
memekte israr ettiği takdirde fest!· · 
val heyetine yolladığı mektuplar bey· 
nelmilel güreşçiler federasyonun t 
gönderilerek Cim Londos protesto t:. 
dilecek tir. 

Kürek, yüzme ve 
yelken seçmeleri J 

İstanbul bölgesi Su Sporları A· 
janlığından: 1-Bölgemiz kürek şam . 

piyonası 6 Eylül 936 pazar günü saat 
onda Moda koyunda yapılacaktır. 

Klüplerin yarış vesaiti yarış sahasına 
hususi vasıtalarla cer ettirilecektir. 

2 - Yelken şampiyonası Eylül 4: 
cuma, 5 cumartesi, 6 pazar günler: 
l\loda koyunda yapılacaktır. ı 

3 - Yüzme seçmeleri 5 Eylül cu 
martes~ 6 Eylül pa1.ar günleri l\fodal 
yüzm~ havuzunda yapılacakt•r. 

KJüplerimizin yelken için cum<ı 

günü sa.at onda 1. S. K. klübünde bu
lunacak hakem heyetine ve kürek için 
de müsabaka günü yarıştan evvel ha
kem Jetine müracaatları Jüzumu tel.. 
liğ olunur. 

lzmirin bayramı 
(Ustyanı 1 incide ) 

Bundan sonra iş adamları İzmire ka • 
dar yapacakları bir seyahat ile memle
ketin hangi tarafında ne gibi mahsuller 
yetiştiğini, ne gibi tica.cet ve san'at 
mevzuları bulunduğunu toplu olarak bir 
yerde görebileceklerdir. Bu mahsuller
den, bu san'at ve ticaret mevzularından 
ne şekilde istifade edebileceklerini öğ -
renebileceklerdir. Bu suretle İzmir ser
gisi bir taraftan memleketin ekonomik 
inkişafına yardım edecek, bir taraftan 
da her yıl muhtelif yerlerden İzmire 
bir kaç yüz bin kişinin gelip gitmesi 
doğrudan doğruya İzmir şehrinin ye -

istiklal marşı çalınırken 
ismet lnönü 

niden canlanmasına hizmet edecektir. 
· Büyük izmir yangını güzel İzmir ü -

zerinde kapanmaz bir yara açmıştı. Za
manla bu yangın yerleri serseriler, es -
rarkeşler yatağı olmuştu. Rıhtıma ayak 
basan bir kimsenin en evvel gözüne 

iktisat ve1dlimiz B. Oelal Bayar 
çarpan bu elim manzara seneler geçti
ği halde bir türlü değişmiyordu. Bu 
serseriler ve esrarkeşler yatağı olan yer
lerin yeni binalarla doldurulmasına im
kan görünmüyordu. 

Arsıulusal İzmir Fuarı işte bu geniş 
yangın yerlerinde kurulmuştur. Böyle -
likle bütün bu yerler hem her türlü 
şüpheli unsurlardan temizlenmiş, hem 
de yangın yerleri en güzel bir mamure 
ye çevrilmiştir. Daha doğrusu bugün -

Sıhhiye vekilimiz B. Refik Saydam 

kil şeklinde ve yerinde bir İzmir sergisi 
yapılması bir taşla iki kuş değil, bir 
düzüne kuş vurmak gibi bir şey olmuş
tur. 

Hele serginin nihayet üç aylık bir 
gayret eseri olması elde edilen muvaffa
kiyete bir kat fazla kıymet vermektedir. 
Bundan dolayı İzmir belediyesinin de -
ğerli ve çalışkan belediye reisi Behçet 
Uz'u takdir ve tebrik etmek çok yerin
dedir. 

İzmir sergisine bütün vilayetler iş -
tirak etmiştir. Burada belli başlı büyük 1 
san'at ve ticaret müesseselerinin birer 
pavyonu vardır. Hepsi itina ile hazır -
lanıruştxr. İnhisar idaresinin, Sümer 
Bankm, şeker sanayiinin, devlet demir
yolları idaresinin pavyonları gerçekten 
umumi bir takdiri kazanmıştır. Trakya 
umumi müfettişi Kazım Dirik bütün 
Trakya için ayrı zengin ve iyi hazır -
lanmış bir pavyon kurmuştur. Kazım 
Dirik sergi işinin ilk müteşebbislerin -
den olduğu için tzmir belediyesi kendi
sini davet etmek nezaketinde bulun • 
muştur. 

İzmir sergisi nakkında doğru bir fi
kir edinebilmek i~İn öyle bir iki saatlik 1 
kuşbakışı bir tetkik kafi değildir; adeta 
küçük bir kasaba genişliğinde olan ser· 

KralEdvardbasabah 
Çanakkalede 
(Ustyam l mcıde) 

Büyük misafirimizin bulunduğn 
NahHn yatının saat sekize doğru su
larımıza girmesi muhtemeldir. Tor. 
pitolar: mız sabahleyin erkenden Ça· 
nakkale önünden kalk·p lmrozla Boz 
caada açıklarında yata karşı çıkacak 
lar ve Kral, General Fahrettin tara
fından Atatürk namına karşılanacak
tır. 

Bu sırada Adatepede bulunan do 
nanma bandosu lngiliz ve Lıtikal 
marşlarını çalacak, sonra gı>milerin 

güvertelerine sıralanacak olan balır:
yelilerimiz "Yaşa" sesleriyle Kralı 
scHl.ml ıyacaklardır. 

Kralın yatı, Çanakkaleye i1k ihraı; 
hareketinin yapıldığı Suvla limanının 
sahiıini takiben Seddülbahir onune 
gelecek ve misafir burada karaya a
yak basacali'.:trdır. 

Kral Edvard, Türk, İngiliz ve 
Fransız mezarlıklarınr gezip çelenk 
ler koyduktan sonra yata dönecek ve ı 
öğle yemeğini yatta yedikten ısonra ı 
tekrar karaya çıkacaktır. Kral bu
radan otomobille Kilyeye, oradan d;ı 
Conk hayır na gidip gezecektir. 

Akşam üstü Kral yatına dönecek 
ve yat lstanbula doğru hareket ede· 
cektir. 

Nahlin yatı, cuma sahahı l-;;tan 
bula varmış olacak ve Haydarpaşa 
önünde bulunacak olan filoınaz tara· 
fından selflmlanacaktır. 

Büyük misafirimizin lstanbulda 
üç gün kalması ve pazar akşamı Ata. 
türkün hususi treniyle Viyanaya ha. 
reket etmesi muhtemeldir. 

Kral mütenekkiren seyahat et
mekte olduğundan Lıtanbulda kaldığı 
müddet zarfındaki geziş programı ha
zırlanmış değildir. Yaln:z sanrı dığı. 
na gere, Modada yapılacak deniz ve 
yelken yarışlarında Krala, Atatürk 
refakat edecektir. 

Kral, hususi şekilde memleketi· 
mizi z:yaı-et etmekle beraber misafiri . 
miz şerefine büyük tenvirat yapıla. 

cak ve her taraf Ingiliz bayraklariyJe 
süslenecek tir. 

Kralın yatma refakat eden iki 
lngiliz torpito muhribinin Boğazlar 
geçişi Boğazlar anlaşmasmm Boğaz 

!ardan geçecek ecnebi harp gemileri
ne dair olan kaydının ilk hadisesint 

gi içinde günlerce dolaşmak lazımdır. 
Vilayetler sergisini gezerken Deniz· 

li pavyonunda bana deriden yapılmış 

bir lastik ayakkabı gösterdiler. Bu şe
kil itibarile tıpkı kışın herkesin kullan
dığı siyah lastiklerden farksız bir şey -
di. Bu lastikleri Denizlide İsmail Hakkı 
isminde bir usta rugandan yapıyormuş 
ve aletade lastiklerden daha çok daya -
mklı olan bu ayakkaplanrun küçükleri
ni yüz yirmi ile yüz elli, büyüklerini de 
iki yüz kuruşa kadar satıyormuş. 

Sergiyi gezerken İzmir Üzüm Kuru
mu müdürü Bay İsmail Hakkı gelip ge
çenlere bardaklarla "üzüm suyu,, ismin
de yeni cins bir içki ikram ediyordu. Bu 
halis ve pastörize edilmiş üzüm suyu -
dur. Bir bardağı bir kilo üzüm kuvve -
tinde olan bu üzüm suyu nefaseti ile 
memleketin her tarafmda, bilhassa İs -
tanbul ve Ankara gibi şehirlerde bü · 
yük rağbet bulacak mahiyettedir. Bu 
suretle memlekette üzüm istihlaki art· 
mış olacaktır. 

Yabancı ~emleketlere ait pavyonlar 
arasmda Sovyet Rusyanmki birinci de
recede mükemmeliyeti haizdi. Burada 
kısa bir tetkik dost memleketin sanayi
leşme yolunda ne kadar ilerlemiş oldu -
ğunu gösteriyordu. İnce bir zevkle ha
zırlanmış olan Yunan pavyonu da tak -
dir edildi. Mısır pavyonu şeklen basit -
tir. Ortasında geni§ bir camekan içinde 
yerleştirilmiş olan pamuk bu pavyonu 
manalandırmaktadır. 

Başvekil İsmet İnönünün sergiyi 
k~ndi eli ile açması bütün İzmirde bü -
yük bir sevinç uyandırmıştır. Bütün 
İzmirlilerle beraber sergi için her ta -
raftan gelen halk yıldızlı ve mehtaplı 

gece ile kar;şan elektrik ziyalan içinde 
bir bayram yapmışlardır. Unutmam.:.k 
lazımdır ki İzmir sergisinin açrlması ile 
başlıyan bu sevinç ve neş'e günleri ay
nı zamanda bir kurtuluş bavramıdır. 

ASIM US 

teşkil etmektedir. Bundan evvel Ka~ 
radenizden bir Romanya torpıtoçeke· 
ri gelmi~ti. lngiliz muhripleri Akde
nizden gelen ilk harp gemileridir. 

Yarın akşamdan itibaren Galata 
ve Beyazıt kulelerinde elektrikle bü. 
yük olarak muhterem misafirimizin 
ismLlin İIK harfi (E) yazılacakt:r. 
KRAL SOFYAYA GiDECEK MI? 

Sofya, 2 (Hususi) - lngiliz Kralı 
VIII inci Edvard'ın lstanbulu ziyare
tindan sonra Karadeniz tarikiyle Rul
garfatana geleceği şayi olmuştur. Ilu 
hususta resmi mahafi1de henüz kat'i 
bir malumat yoksa da Kralm bu zi. 
yareti muhtemel görülmektedir. 

KRAL, KAYIK YARIŞLARINDA 
BULUNACAK 

Muhterem misafirimiz lngiltere 
Krah Sa Majeste Sekizinci Edvard'm 
şehrimizi ziyaret edeceği son gür: Mo. 
da deniz klübü tarfmdan tertip edilen 
dehiz yarışlarının ve Türkiye birinci· 
liğinin yapılacağı güne tesadüf etmek . 
tedir. Bu münasebetle birincisi ge. 
çen ayın dokuzunda yapılan ı;;:u s:>or
ların:n daha geniş bir tezahür halin· 
de icrasına karar ,-erilr.ıiştir. Haber 
aldığ mıza göre, tezahürü .Başbakan 
lsmet lnönü himayesine almış bulun. 
maktadır 

i>iıi'er taraftan işittiğim!ze göre. 
de gerek sı>onın ' 'e gerek sahanın in
tizamını temin etmek için bir komite 
faaliyete geçmiştir. Bu suretle • arış
lar için zengin bir program tertip edi 
lecek ,.e .s~yirci kitlesinin mü..:;abaka
ları rahat seyredebilmeleri için icap e
den bütün tedbirler ahnacaktrı. Ya. 
rışlara tam saat on dörtte başlanacak 
ve yarış sahası 800 metre üzerinde o
lacaktır. 

Sahan·n bi rtarafında Deniz lş.. 
Jetmesi, Akay, Şirketi Hayriye tara. 
fından seyircilere tahsis edilecek va
purlar su·alanacak; bunların karşısın
da çizilecek müvazi bir hatla saha ta.it.. 
dit <!dilm!ş olacaktır. Deniz yollan 
iki büyük vapurunu, Akay ~renırny, 

Göztepe vapurlarını, Şirketi Harriye 
73 - 74 numaralı vapurlarını yarışlara 
tahs:s etmişlerdir. 

Yarışlara 6 klübün iştirak edeceği 
·'Klasik - Tek, çifte,. müsabaka.ı;:iyle 

başlanacak ve bunu şu yarışlar 1.akip 
edecektir: 

YARIŞ PROGRAMI 
Kiirek: Saat H de birlik klasik 

(klüpler arasında), 14,20 de deniz fi
likaları (Deniz talebeleri}, 14,40 da iki 
çitte klasik (klüpler arasında), 15,10 
da yedi çifte kanca baş. (profesyonel
ler), 15,30 da Pad. Bot. batırma. müs. 
(Amatörler arasında), 16 da dörtlük 
ktas:k (klüpler arasında), 16,20 de tah 
lisiye kürek (TahUsiye U. M. ef.-adı), 
16,45 de can filikaları (Deniz müesse. 
seleri), 17 de dörtlük klasik (klüpler 
arasında), 17,30 da beş çifte alamana
lar (profesyoneller). 17,50 de su ü. 
zerinde kayak (amatörler arasrada). 
18,10 da tahlisiye gösterileri (Tahlisi
ye U. M. efradı). 

Yelken: Saat 15 de 12 M2 şarpi. 
ter (klüpler arasında), 16 da olimpik 
yole dinğiler 25 M2 metre kareye ka
dar (amatörler arasında). 

Bu suretle yarışlar fasılasız bfr 
surette U ten 18;10 a kadar devam e
decek ve aynı akşam Moda Deniz kJü
bünde hir (balo) verilecektir. 

Diğer taraftan muhterem Kral 
şerefine Boğaziçinde bir mehtap ale. 
mi ve fener alayT da yapılacaktır. 

Alaya Deniz yolları idaresi. A
kay, Şirketi Hayriye, Haliç vapurları 
limanda bulunan bütün deniz ve-"ait 
iştirak edecektir. 

Boğazm her tarfında meşalelcr 

yakılacaktır. 

Mehtap alemine, şehrimizde bu. 
lunan festival komitelerinin de iı?t.i

rak edebilmeleri için sureti mahsusa
da bir vapur donatılacak ve bu va)>u. 
run arkasına bir duba eklenecektir. 

Dubada festival grupları bulu
nacak ve türlü eğlenceler yapılacak· 
tır. 

Mehtap alemine istiyen hüti:n 
halk iştirak edebilecektir. Halkı gö. 
türmek üzere akşam•n saat 7 sinden 
itibaren Şirketi Hayriye ve Aka v is· 
kelelerinden mpurlar kaldırılac.1k
tır, 
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Çorap mese!esi 
General Mürsel 
Pek beğenilen bir 

verdi 

Amerikanın çocuk hırsızları metı. 
burdur. Bu haydutlar kunetli 5eb~· 
keler halinde birleşirler. Zengin a 
damların çocuklarını kaçırırlar ve 
babalarına mektup göndererek çocuk . 
larını bırakmak için para istedikleri· 
ni, paray: göndermezse çocuğu öldii· 
receklerini söylerler. 

Meshur tayyareci Lindberg!n ço
<'u 'u b~ suretle kaçırıldı Ye öldürül· 
d ii. Sinema artisti .Marlen Ditrih ci l' 
kızının kaç:rılacağına dair tehdit mel< 

tuplarr aldı. 
Amerika polisi bu haydutl:ırl ,1 

müt~madiyen n şiddetli bir surett<' 
mücadele etmektedir. Fakat ha~·du~. 
lar bir an cesaretlerini kaybetmiyor· 
Jar ve çocuk kaçırmalarında devam e-

G diyorlar. 
eneral Mürsel Baku En son olarak Kanadalı meşhur 

İzmit, (Özel) - İzmitte bu sene besizlerin nasıl kaçırılma tchlik<.'s= 
Zafer ve Tayyare bayramı eşine az rast atl~ttıklarını gene bu sütunlarda an. 
lanır coşkun bir tezahürat ve gönül he- latm:ştrk. Bu teşebbüsün akamC'tlr 
yecanile k:ıtlulandı. Tüm komutanlı · neticelenmesi üzerine Amerikada ÇO· 

ğmın tertip ettiği programa göre Tüm cuk haydutları faaliyetlerini biraz 
komutanlık ve vilayet dairelerinde res· kesmişlerdi. Fakat. son gelen ha her 
mi kabuller yapıldıktan sonra tersane - ıer bize ~imdiye kadar görülmemiş de. 
nin bulunduğu yerde merasim yapıldı. recede .;,ahirane hazırlanmış yeni bır 
Tüm komutanı Tümgeneral Mürsel Ba· ÇO<'UK kaçırma teşebbüsünün meydıı
ku ve vali Hamit Oskay, Tüm amiral nn çıkarıldığını bildirmektedir. 
Mehmet AH Ülke askeri erkan kahra • Hadisenin hikaye.cıi şudur: 
man ordu 1trın bayramını kutluladı ve Young ve Saunders aileleri arka· 
ordunun e:ı kıdemsiz subayı Abdullah sı ar~asına bir çok tehdit mektupları 
tarafından heyecanlı bir •mtukla 30 a · almı~Jardır. Bu mektuplarda hemen 
ğustos Başkuır.andan muharebesi anla- 20_000 dolar göndermeleri, aksi tak 
tıldı. Değerli general Mürsel Bakünun dirde kızlarının kaçırılacağı haber ve 
nutku umı.:mi olarak sürekli alkışlarla riliyordu. 

sonsuz heyE"canm ifadesi olmuştur. Şim- -------mı:---=----=---• 
diye kadar İzmitte bu derece güzel bir 
nutuk dinlE"nilmemiş denilse pek de 
mübalağa olmaz. 

Geçit ::-esmi Türk askerinin mehabet 
ve cetadetinin parlak bir örneği gibiy
di.Dik ve yavuz bakışlı Mehmet<iik uzun 
~ . 

uzun alkı~lar topluyordu. Bu arada 
1 .,. ' l . mek cpler "e bılhassa tzmitin iki genç-

lik teşekkülü olan Akyeıil ile idman 
yurdu tam bir kadro ile ve tertemiz spor 
elbiseleri ;ıe dikkati ilzerlerine topla -
mışlardır. <iece balo verildi ve fener a
layları yapıldı. 

Sebebi neymiş? 
Alman lktısat Nazırının 

sepahati etrafında 
Pariaten "Deyli Herald,, gazetesine 

yazılan bir yazıda deniyor ki: 
"Alman iktisat nazırı doktor Şahtın 

Parla seyahati hakkında türlü sebep 
ler gösterilmişse de bugün anlaşılıyor 
ki, bu ziyaretin asıl maksadı Fransa 
ile Sovyet Rusyanın arasını açmak İm· 
kanlarını araştırmaktı. 

Fakat, doktor Şaht, Hitlere, böyle 
bir işe muvaffak olmanın imkanı bu

r . ·.1!11 

.Mektupların altında Fantoma inı vardı. Tarif edilen yere kadar ilerledi 
zası vardı ve parayı Nevyork civarın. ve durdu. İçindeki adam beyaz bir 
daki Long Island yolu üzerinde tarif mendil salladı. Bu, mektupta haber 
ettiği yere yalnız B. Young'un getir· verilen işaretti: Fantomaya işaret ve. 
mesi söyleniyordu. riliyordu. 

fehdit edilenler hemen polise Komedinin bütün eşhası henüz 
müracaat ettiler ve polis derhal faa· sahneye çıkmış değildi. Dördüncü şa
liyete geçti. hıs bir sarhoştur. Yolun iki tarafına 

Korkunç vakanın biraz komik o. gidip gelerk zikzaklar çizen sarhoş. 
lan tarafı şöyle başlıyor: birdenbire yolun ortasına yıkılıverdi .. 

Haydudun tayin ettiği yerde bir Sonra güç halle doğrulabildi ve yo
otomohil durdu. Hu otomobilde genç lun kenarına çekilerek yüksekçe bir 
bir adamla bir genç kız vardı. Birbir- topnik sırtının üzerine yaslanarak 
terinin kolların atılmak için frrs:ıt sızdı kaldı. 
bekledikleri görülüyordu. Beşinci şahıs da çıkagelmekte ge-

Bu sırada aynı yere ikinci bir oto cikmedi. Bu adam, otomobilden \.'e· 
mobil geldi. Bunun içinde bir kiş! ri1en işareti görmUş olan Fantoma idi. 

Yarışa hazırlanan 
kadın 

Fantoma, yavaş yavaş işaret ve_ 
rilen otomobile doğru ilerledi. Bura
da kendisini B. Young'an beklediğini 
ve parayı vereceğini düşünüyordu. 

Hakikaten, otomobildeki adam, 
hayduda parayı uzattı. Fakat •.. 

• . . Bu sırada acı acı düdük ses
leri duyuldu. Yolun kenarında sızan 
sarhoş birdenbire yerinden sıçradı. J_ 
ki aşık birbirlerinin kollarından ay
rıldılar ve tabancalarına yapıştılar: 

Bunların ikisi aşık, biri de sarhoş ro· 
lüne çıkmış Uç polisten başka kimse 
değildiler". Hemen yerlerinden fırlı. 
yarak haydudun üzerine atıldılar ,.e 
yakaladılar .. 

Fantoma suçunu hemen itiraf et
ti. Bu haydudun adı Vilyam Butler
dir ve 18 yaşında olmasına rağmen bu 
gibi suçlarda bir çok sabıkası vardır. 

BEBEK ECLENCESI 
YAPILMIYACAK 

Festival şenlikleri milnasebetile Be
bekte yapılacak mehtap gezisi şehri
mize gelecek olan İngiliz kralı şerefi-

Lindberg'in Amerikadan Avrupa. ne yapılacak mehtap eğlencesine rast-
ya ilk defa geçme.sinin 10 uncu yıldö- Jadığmdan o akşam ayrıca bir eflence 
nümü olan gelecek mayıs ayında böy- yapılmıyacaktır. 

le bir sefer için müsabaka açılacağını ••••••••••••••••! 
yazmıştık. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Bu müsabakaya girecek olan tay_ 
yareciler şimdiden hazırlanmağa baş
lamışlardır. Bunların arasında Eve , 
Blixen Finicke isminde bir de kadın 1 

tayyareci vardır. ı Acenteleri: Karaköy - Köprilbat 
Tel 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

Bu kadın tayyareci lsnçli bir a.--
Baronadır. Han telefon: 22740 •••il 

Çorap, ancak bugün gaz.ete 
lerJe biı mesele olabildi. Halk 
arasmJa acı bir dert olu§unun ta 
rihi :se, epey eskidir. "Yerli, li 
ğin, -.:üksek gönül sigortasına Ja 
yanarak sürüme kavuıtuktan, 
güm .. ak •edlerile korunJuk(an 
aonr" çoraplar birdenbire örüm 
cek ağlarına Jöndü. 

S:ıbah ipek düğümlerini çöz 
rek giydiğiniz yepyeni çorap, ak 
ıam iistü, kendiliğinden ajurla 
nıyor. Dııı düzgün, ıçı •akallr 
oluı:arı, sap sap kurtularak ber· 
batl:ışmaları da Ü•tüne caba. 

Hele yıkandıktan •onra giyi!c 
bilen, yamaya gelen bir çora-,,, 
bugüuün :zümrütankcuı sayılsa 
yeridir. Her gece ayaklarımız.da. 
ki. acaip harabelere bakarken 
duyduğumuz. İç •ancınna yerli 
malı merhemini sürerek avunur· 
duk. Fakat yaralarımızın onman 
için, yerli malının her gün bir 
az daha iyiliğe doğru gitmesi,. 
gittiğini gö•terme•i gerekti. Ne 
yazık, ki umulan, bekienen ba 
düz.elif bir türlü belirmiyor. Dün
kü gazetelerde bu çorap iıinin bi~ 
mesele oluıu, beni İ§te bu yüz.den 
Ügiledi. 

Yalnız. Java gene bir tarallı· 
Kadın çorapları bCJ§a geçirilmif, 
Eğer bunlar, gönül tezgahlarınclaı 
örülen o çetrefil düğümlü/erden 
olsal:ırdı diyecek sozum yokta. 
Faka~ bunlar mecazi değü dü~ 
düz gerçek çoraplardır. Neden 
kaclırılarınkiler önce düıünülsün? 
Onla-& •onraya bırakmak için bir 
çok aebepler var: 

1 - Kadın ayakları yumuıalı 
fır, lıaıııları oynaktır. iskarpin
leri ,ftı öyle. Çorap onların altla· 
nntla çabuk yıpranmaz. 

2 - Kadın erkek kadar ağır 
değildir. Bizim gibi •ert yürii 
mez.ler. Bütün gün ayak üstü ya. 
ıamazlar. 

Trakyaı1aki son büyük manevranın 
kıymetli bir uzvu olarak bulunduktan 
sonra, şeh·'mize dönen general Mürsel 
az zam~n içinde, gerek asker ve gerek· 
se halk arAsmda çok sevilen ve çok sa· 
yılan bir değerdir. Tümgeneral Mür • 
sel Baku söz söylerken dikkat ettim; en 
heyecanlı anı gençlik anıldığı zaman · 
larda oluy<ırdu. 

lunduğu gibi bir haber vermeğe hazır- --:-------------- Karadeniz Yolu 
Pe1 şembe postası 

Şu halde erkek çoraplarının 
derdine daha çabuk çare aramak 
gerektir. Cinsleri çok oluıu na•J 
bir engelmiı anlamadım· Oda 
fabrika mümeHilleri yerli malım 
bu çorap lekesinden ne kadar eT'

ken kurtarırlarsa o kadar yerinde 
bir iı görmÜ§ olurlar. Ak yeş:l spor, bu büyük bayrama e

rişilmez bir intizam ve yüksek bir var • 
hkla iştirak etmişti. Ak yeşil sporun 
Bertin olimpiyatlarına gönderdiği ele -
manlardan Recep, Orhan, generale ve 
vali Bay Hamit Oskaya takdim edilir • 
ken general onları ne candan kutlulu -
yordu. 

Cevdet BAYKAL 

1efrıka No. 48 

Janmışsa, muhakkak ki inkisara uğ· 
ram ıştır. 

Kendisinin Fransız Baf2vekili M. 
Bluın'la konuşmasının bariz neticesi 
şu olmuştur: Alman yanın yeni askeri 
kanunu yeni bir Lokarno muahedesi 
akdetmek ve umumi bir Avrupa an
laşması vücuda getirmek yolundaki 
müzakereleri tehlikeye dü§ürmiyecek
tir. 

M. Blum uzlaştırma hususundaki 
faaliyete sükunetle devam etmcğe az
metmiş bulunuyor.,. 

YA7-A N: KADH::\.CAN KAFLI 

- Bir insan için çok büyük bir ek
•ik ... Dil bilmemek gibi hır şey ..• Çiln· 
kü insan bir şeyi çalarken sanki içi dil
lenir ... 

- F~kat; başkaları bu eksiği tamam 
lıyoriar. 

- İnsanın kendi ellerilc çalması baş 
kadır. Başkaları bizim içimizin müh· 
taç olduğu parçalan nereden bilecekler 
de çalacaklar? .. 

.Bu t:enç kız karşısında kimin hisle
l~rıne ve haline göre dil kullanmasını 
bılıniyor, nasıl düşünüyor ve görüyor
~a olduğu gibi söylüyordu. Aziz biraz 
once onunla dostluk ve arkadaşlığının 
pe~. Çabuk ve iyi şartlarla başlıyacağı· 
n.ı ~ınit etmişti. Fakat şimdi o ümitle
rı.~ı kaybetmişti. Çünkü kendisi Gülere 
gore, eksik bir insandı. 

Eksik bir insan? ..• 

Yoksa onu hafifçe baş eğerek tas-
dik edi§Jni gene hafiflik mi saymıştı? 

Eksik bir insan? .• 
.Aziz <'na: 
_ Yazık ki bilmiyorum 1 
Dediği zaman genç kız verecek baş 

ka cevap bulamaz mıydı? 
Bunlar gittikçe Aziziı. yuregıne o· 

turuyordu. 
Geç vakte kadar düşündü ve şu bük 

mü verdi: 
_ Dik kafalı, geçimsiz, saygısız bir 

mahluk... Hali beni eski gözle görü
yor. Hala bana tepeden bakıyor ve a
dam yerine koymuyor. 

Ona karşı duyduğu sarsılmaz aşkın 
yanı başında bir de hınç baş kaldırı· 

du Onun karşısında uysal ve çeyor . 
kingen olmaktansa tıpkı onun gibi her 
ıeyi dobra dobra söyliyen, tepeden 

Yeni Ese1/er 

Çıplaklar 
Refik Ahm"t Sevengilin gazetemiz

de tefrika edilmiş olan ÇIPLAKLAR 
isimli romanı kitap halinde bastırılıp 
çıkarılmıştır. 368 sayıf a, yüz kuruş, 
dağıtma yeri Vakıt kütüphanesidir. 

HOLIVUD ISTANBUL MAGAZiN , 

3 Eylül perıembc günü Ka
radeniz postaıına kalkaca:: 
olan CUMHURiYET vapuru 
yalnız bu ıef ere mahsuı olmak 
üzere PERŞEMBE SAAT 24 
de kalkacak ve YÜKÜNÜ 
HAREKET GONO ALACAK· 
TIR. (866) 

Fiyatını indiren ve haftalık olarak 
intişara başlıyan Holivut İstanbul Ma· 
gazin zen~n yazılar ve güzel resim- ••••••••••••••ııil 
lerle çıkmrntır. Tavsiye ederiz. 

bakan ve his; olmazsa ondan bir par
mak bile aşağıda ve geride görünmi -
yen bir adam olamaz mıydı? Eğer böy
le olursa daha iyi değil miydi? 

Bu sorgulara cevap veremiyor, li
kin aşkının yanı başında bat kaldıran 
hınç, Azizi değiştirmekten bir an kal
mıyordu. 

• • • 
-34-

Aradan üç gün geçmişti. İşinden dön 
müş, salonda hem son gelen almanca 
gazete ve mecmuaları karıştırıyor, hem 
de radyoda bir keman solo konserini din 
liyordu. 

Nevin kapıda göründü. Şen ve dinç·! 
ti. Bir kaç gün içinde, yüzü, boynu. kol
lan, elleri ve çorapsız bacakları güneş
ten yanmaya, kararmaya başlamıştı. Fa
kat Güler yeni ve bambaşka bir güzel
lik alıyordu. Kumral saçlarile lacivert 
gözlerin bu esrııer yüzle bir arada olu -
şu göz alıcı bir tezat yaratıyordu. 

Nevin: 

- Hoş geldin 1 
Diyerek A:ıize ko§tU. Elini sıktı ve 

öpüştüler. 

Geni kız kaçıncı defa olarak gene 
tekrarlıyordu: 

- Gelir gelmez kendini mağazaya 

kapadın 1 Sanki bütün işl•r seni bekli • 
yordu. Henüz alış veriş zamanı bile 
gelmedi. Beraber bulunsan ne iyi olur
du. O icadar güzel gezer ve eğlenirdik 
ki ... 

Gezintileri, plajda ve kırlarda yap -
tıklarını sevinçle anlatıyordu. Her sö
zünün arasında Güleri methediyor, o -
na olan sevgi ve inancını söylüyordu. 
Bir aralık birdenbire durdu ve bir is -
kemleyi Azizin oturduğu koltuğun ya -
nın çekerek daha hafif bir sesle dedi 
ki: 

- Ona senin dediklerini anlattım: 
Önce tuhaf buldu ve hiç ummamış 
gibi yüzüme baka kaldı .. "Sahi mi?,. di
ye sordu. Ben yemin edince çok ho -
şune gittiğini gizliyemedi. 

Aziz de kardeşinin yüzüne baka kal
mıştı. Bu yüzden onun sözünü hemen 
kesmemiş, neden sonra: 

- Neyi anlattın? 
Diye !4erakla sormuştu. 

Yoksa Nevni istemeksizin bir gaf 
mı yapmıştı? 

- Canım, anneme kar§ı senin benim 
tarafımdan çıktığını söyledim. Güleri 
methettiğini, benim onunla, gittiği ye -
re gitmeme engel olmadığını, ona se -
nin her cihetten güvendiğini anlattım. 

S. Gezgin 

lHTtDA 
Türk - Ali mahallesi 1mamzade 

caddesi 114 numaralı evde oturan Ke
ğork kızı Nikter İstanbul müftülüğü
nün 11/ 8/ 936 tarih ve 627 numaralı 
vesikası ile ihtida ederek Fikriye tes
miye edilmiş olmakla keyfiyet ilia 
olunur. 

Bu haber onun hoşuna gitmişti. Hal
buki gerek annesine ve gerek başkasına 
Güler hakkında iyi şeyler söylerken 
bunları Nevin'in ona yetiştireceğini hiç 
aklına getirmemişti. O sözler yüreğin• 
den gelmişti. Çünkü doğru sözlerdi. 

Nevin kendi kendine Azize büyük bir 
iyilik yapmıştı. Fakat Güler buna ne de
receye kadar aldıracaktı? Azize kartı 
daha nazik ve saygılı olsa bile bu hal ne 
kadar sürerdi. 

Nevin devam ediyordu: 
- Bilmiyorum neden, önce bana 

"Halbuki hiç ummuyordum.,, dedi. Ben 
"Niçin?,, der gibi yüzüne bakınca söztl 
hemen tleğiştirdi. Bundan ötürü sana 
ilk fırsatta teşekkür edeceğini söyle • 
di. 

Aziz işlerin hiç ummadığı derecede 
ilerlediğinden haberi yokmuş. Kendi 
kendine şöyle bir dilekte bulundu: 

- Güler tasarladığını bir an yapsa! •• 
Bu, onunla daha yakından konuşmak 
ve arkadaşlığı ilerletmek için ne güzel 
bir bahane! ... Böylelikle onun kalbine 
başka kalplerden geçerek girmeğe lü • 
zum kalmıyacak t... Benden o sözleri 
ummuyormuı. Demek ki vapurda bana 
yaptıklarını her an aklında tutuyor. 

(Arkası ııar) 
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EYLÜLÜN 4 ÜNCÜ CUMA GÜNÜ AKŞAMI FESTl~AL HEYETlNIN 1ŞT1RAKILE 

Bo., aziçinin yakın kısmında çok muazzam E ·p 
Galata: _s_e_s.ıi_H_a_n ___ mlilıl 1 e mu teşem bir Meh a Ge i isı 

• !! yapllacaktır. 
1 ŞiRKETÇE HAZIRLANAN DUBA MÜTENEVVi RENKLi ELEKTRiKLERLE TENVlR ED1 -m LECEK VE BU DUBA ÜZERlNDE MUHTELiF RAKSLAR lCR A KILINACAKTIR. 

L~ ~ ~ Heyeti tertibiye tarafından Boğazın bütün bu kısmı nurlara ga rkedilmiş bir halde ve umumi tenvi -
200 Beher dış lastik tamiri için §'! rat içinde her taraftan atılan binlerce musanna fişeklerle o gece sayın halkımız bu büyük ve müstesna 

10 ,, ıç " " ~ donanma seyrinde görülmemiş bir hayat yaşıyacaklardır. 
Şubat 937 senesi souna kada: belediye vesaitine ait asgari 200 it 

E:a Hareket saatleri: 
dış ve 200 iç lC.!tik yama işi paza' lığa konulmuıtur. Şartnamesi .le- E§ 

1 21,30 da Köprüden 68 ve 7 4 numaralı vapurlar hareket edecektir. Bu vapurlar baştan ha~a elek -
vazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 32 lira 50 kunııluk ilk te- ...:..:::: 
minat makbuz veya mektubiyle 17 - 9- 936 perıembe günü saat 15 ~ trikle tenvir edilmiş olacaktır. 
de daimi encümende bulunmalıdır- (8.) (935) ~ 65 numaralı vapur saat 19,20 de Beykozdan hareketle Üsküdara kadar Anadolu iskelelerine uğn -

1§ yarak Köprüye, 
Müteahhide ihale edilip muk~veleye riayetsizliği yüzünden ihale. 1 66 numaralı vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle Beşiktaşa kadar Rumeli iskelelerine 

si feshedilen ve ketif bedeli 749 lira 98 kuru§ olan vilayet aygır de- 1 uğnyarak Köprüye gelecek ve kafileye iştirak edeceklerdir. 
posu tamiri pazarlığa konulmuş tur. Ke§if evrakı ve şartnamesi le 1 Bu vapurdan bir bandomüzik bulunacaktır. 
vaznn, müdürlüğünde görülür. istekli olanlar Bayındırlık Direktörlü 

FlY ATLAR: Köprüden kalkan iki vapur için gidip gelme ücreti 25 kuruştur. Boğazdan inecek 
ğünden tasdik ettirilmiş fen ehliyet vesika ve kanunda yazılı vesika-

vapur ücretleri gidip 'gelme 3 7 1 /2 kuruştur. 
larla 57 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 17 - 9 - . 

936 b ·· ·· t 14 d d · .. ·· d bul nm 1 d 1 Gezintı bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğnyarak avdet edeceklerdir. - perıem e gunu saa e aımı encumen e u a ı ır. 

(l.) (934) Pasolarla fotoğraflı kartlaı ve karneler muteber değildir. · 

~11ın11111001mınıı~ııı~mıı1•iı~ijı-ııoo~ımllBllllıa•ııın~mımı1~mmınmwııımımı~lllllllllıllllllllll1llll~' Akay işletmesinden: 
1 - işletmemizin Kadıköy ve Kartal iskelelerinde deniz içindt": 

ve deniz dııında yapılacak tamir İ§leri açık eksiltmeye konulmuştu• 
2 - Eksiltme 7 Eylül 1936 pazartesi günü Karaköyde idareme:·· 

kezinde şefler encümeninde saat 16 da yapılacaktır. 

~lllımım~ınıınnı~ıınıı oo ıı ••ıooıı111amınııınm.ınmı111Umııımmııım~lllllllım~~ 
Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona lnhisaı mamulatından 
LlKOR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SiGARA. AV MALZEMESi verilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler (180) lira teminat getirecekler ve it! 
olacak olan bu miktan ihale bedeli üzerinden yüzde on bete iblis 
edecektir. 

4 - Keıif ve §artnameyi gör mck ve izahat almak istiyenlerit1 
idare levazım ~efliğine müracaatları. (869) 

Akyazı askeri kereste fabrikası 

müdürlüğünden: IB 
Akyazı Askeri kereste fahri kasının Kürtkınğı ormanından ~ 

Tokurcundaki şubesine yaptıracağı tomruk ve kereste nakliyatı is- ~ 
teklisine ihale edilmit ise de 2490 sayılı kanunun yedinci madde- ~ 
ıindeki kayıt ve şartlara göre ilanatı yapılmamasından ihalesi bo- I 
zulmuf ve 20 ağustos 936 tarihin den itibaren yirmi gün müddetle 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 11 Eylül 936 cuma günü saat 14 de Adapazarı mali
ye dairesi binası içinde yapılacaktır. 

ikramiyeli 
YENiCE Nakil edilecek tomruk ve kereste (6000) M. 3 dır. Ve beher 

metre mikabının muhammen bedeli (285) iki yüz ıekıen beş kuru,-
tur. Muvakkat teminatı (1?.83) liradır. Ayrıca: hediyelerle l:jeraber alacağınız kur'a numara!aril~ yılbaıında çeklıecek BOYbK YENiCE 

lstekliler istenilen teminat mektup veya makbuzları ile belli el PİYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bfr Fard otomobili veya bunun yerine bir 
günd~ saat 13 de komisyona kapa 1ı zarflarını vermeleri ve şartna- el F ord kamyonu veye. F ord traktörü, ~30 liralık BLA VPUNKT RADYOLARI, REVUE 5AA TLE. 
mesini görmek istiyenler Adapaza rındn askeri kereste fabrikası yol· I RI iÇKi SERViSLERi, SOFRA TAKIMLARI v. ı ... 

lama memurluğuna müracaatları. ( 643) ~~~•ıı~oomırnıııımmı~mmı ııınıııımınmıınııınıııını~~mıoomnınıımınllllll~ 

Eski FE YZI ATI Betonarme kUprii inşası eksilme llAnı 

Nafıa Vekaleti 
• Yatılı O AZiÇİ LİSELERİ Yatısız 

Şose ve Köprüler Reisliğinden : 
Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana, ilk. Orta ve Li•e •ınıllan 

Maraş vilayetinde Kayseri - Maraf yolu· üzerinde 91.500 lira 
ketif bedelli Alikaya - Suçatı ve Tekir köprüleri intaatının kapalı 

rf usulile eksiltmesi 16 - 9 - 936 çartamba günü saat 16 da Na. 
fia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme Komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

Kayıdlar başlamıştır. lstiyenlere melC:tep tarifnameai gönderilir. Kayıd ve tafsilat için her gün mek· 
tebe \le yalnız tafsilat almak için Yenipostane arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesine mü-

racaat edilebilir. Arnavutköy, tramvay caddeai Çilteıaraytar. Telefon: 36.210 d 

Ekı;iltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 457 ,5 kuruş mu 
kabiliode Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isti yen 
er bı: ıartnameleri Maraş Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek gö 

re bilir )er. 
Muvakkat teminat 5825 liradır 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha ZAYİ 

Edirne erkek lisesi birinci sınıfın· 
smda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikası dan 249 mektep numarası ile aldığım 
nı haiz olmaları. tasdiknamevi kaybcttirn. Yenisini ala

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle bera cağımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

ber bu iıe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonarme Edirncdc Mttrcıiliyc mahal1csinde 

İr köprü yapmıı olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. Eınin oqlıt Mehmet 
(V. No. 17945) 

Teklif mektuplarının 16 - 9 - 936 çarşamba günü saat 15 şe =============:=:::::::::::========= 
dar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(624) (750) 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil 
Sahibi: ASIM US - V AKIT :Matbaası 

Yozgat Valiliğinden: 
(16319) lira 28 kuruş keşif tutarlı eksiltmeye konulmuı olan 

Yozgat - Yerköy yoluna talip çıkmadığından eksiltme 7 / 9/ 1936 
pazartesi saat (14) de vilayet er.cümeni odasında gene kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

Ek5iltmeye girebilmek için (123) lira (96) kuruş muvakkat te
minat vermek Bayındırlık Bakanlığı ehliyetini haiz ve ticaret oda· 

sında kayıtlı bulunmak tarttır. (634) (763) 


