
Ateşe 7 apma I -
.Alm&n)•ada atc,c tapma dinine döne.nJer vannıı, ıueteJ 

Ateşe t.apmn. onun yakması kuvvetı:;iz olur, 
Aucık nklı olanlar sana hayretle bakar 
Uir kadın çchrc~inc tap, ki haber , . ermiyere'k 
llcm dı~ardan Jıcm içcrden seni yılJarca yakar! 
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Bayramı Törenle Kutlulandı 

Ulu Onder, Deniz Bayramı dolayııile yapılan deniz yarı§larma onur verdiler ve bulundukları kot
radan yarııı takip ettiler 

Fransada yetge kavgası 
.Eski Fransız Ciimur Batkanıl 

:."1•r<:ın (Le Journa1) gezetesi -
~ yazdıığı bir başyazı ile Franaa

la ı:nm zamanlarda biribiri ardın · 
c.a Buiıon ve Flanden kabineleri· 
,in düt1'lesine sebep olan tam yet · 
ke (ınllihiyet) sorumunu yeniden 
Grtaya allı. Milran geçen yıl için
de ı-ene eski Fransız Cümur Baş· 
kar.-~arından olan Dumerk gibi 
Fransada hükumet buhranlarının 
aııl kaynağını Fransız anayasa · 

da buluyor. Bu anayasanın bu-
ıın d w• • ·1 k .~ .. kil şekli egıflırı ere par a • 
gun d h"'kU t ·· mento kar§ısı.n a . u ~e e mu • 
dafaa 1cuvvetı verılmedıkçe Fran· 

buhranlardan kurtulamıya-
ıanlft b""t"" F .., en sonra u un ranıız u· 
cagını~ 1 
ı korkunç uçurum ara yu
uı1ıfollun 

varlanacağrnı söyledikten sonra 
devlet kurumunun ( te§kilatının) j 
yeğritimirıe (ıslahına) lüzum gös
teriyor. 

Milran en çok iki nokta üzerin· 
de duruyor: 1 

1 - Devlet bütçesinin ağzı 
aaylaTların elindedir. Onlar iste· 
dikleri gibi masrafı artırarak büt· 
çe denkliğini bozuyorlar. Buna 
kar§ı gelmek i~in hükumetin elin
de bir kuvvet yoktur. Bu eksikliği 
ortadan kaldırmak lazımdır. 

2 - Fransız Saylavlar Meclisi 
ile icra kuvveti olan hükumet ara
sında yetke (salahiyet) denkliği 

ASIM US 

(Sonu Sa. 2. Sii. 4) 

Fransa yeniden 124 bin 
tonilitoluk . zırhlı yaptı 
Fransız Deniz Bakanına göre, yakında filoya 
katılacak olan yeni zırhlılar hiç bir ulusun 

harp gemilerinden aşa~1 kalmıgaca k 

Atatürkün diyevi 
Romen gazeteleri 

Bükref, 1 (A. A.) - Oz.cl 
a;·tarımız.dan: 

Romen ıazeteleri, Atatürk'ün 
arsıulusal durum hakkında, bi• 
Amerikalı gazeteciye verdiği 

diyevi, büyük ilgi (alaka) ile 
neıretmektedirler. 

Adverul gazetesi bu ilgi ile 
yazdığı betkede (makalede) 
diyor ki: 

"Türkiye Cümur BQ§kanının 
bu ıöileri biz.ele memnuniyet u
yanclırmı§tır. Çünkü bu sözler. 
ülkenin en canlı aaıflarını 
(menfaatlerini) müdafaa et . 
mek için araıuluıal yöneylerde 
(cephelerde) güttüğü tezlerin 
tamamen haklı olduğunu göı 
termektedir.,, 

Telefon Şirketi aleyhine 
açılan dava 

(Üçüncü sayfada) 

"' .. 
Bir Yunan zabiti cezasını 
çekmek için Yunanistana 

dönüyor! 
<Dördüncü sayfada) 

1 Knrn KUUI! 

~ Bretanya :urhlı1ının önden görünü§iJ 
' -Yazısı 9 uncu sayfada -

\1 

Türk denızciliğinin 
1935 bayramında 

hediyemiz 
Türt denizciliğinin yiğitliği, insan· 
lık, aşk ,.e ihtiras larile dolu olan 
''KARA KART Af,,., çok sc,·ilmiş 

Kadircan Kaflı'nrn eseridir. 

Bugün başladık, 

altıncı sayıfada okuyunuz l 

-

Oıtte: Cümur BQ§kanı Kamiıl Atatürk, himayelerine aldıfı Mo
da'daki yeni Deniz Klübünün kot rasında Ekonomi Bakanı Bay 
Celal Bayar, öğretmen Bayan Af et ve diğer zevatla birlikte. Orta
da: Yapılan derriz yarıılarından bir görünü§. Altta: Denizciler, 

Kurtuluı Anıtına törenle çelenkler koydular 
~-------·~------~ 

Gündüz deniz yarışları, gece büyük 
bir fener alayı yapıldı; Ankara va
purunda Atatürkün de şereflen-

dirdiği bir balo verildi 
Dünkü büyük törene, deniz yarışlarına ait uazı 

ve resimleri 7 nci sayı/ada bulacaksını z 

Gece yapılan şenlikler 

t'1ft .. , 



" Eski müstemlekelerindeki 
yerliler Almanyayı bekliyor!,, 
Bir A·ıman 
Generali 

Müstemleke/erimize 
sahip olacağız, diyor 1 

Berlin, 1 (A. A.) - Alman gc· 
neralletinden Fon Epp, eski Al -
man sömürge (müstemleke) mu . 
haripleri tarafından yapılan bir 
gösterişte verdiği söylevde demiş
tir ki: 
"- Uğursuz V crıay andlaşma· 

sı bizden sömürge sahibi olmak 
haM~ını kaldırmıştı. Fakat F ülırer 
öt,ki meseleler gibi bunu da kota· 
racaktır. Sömürge meselesi Al -
manya, Avrupada yeniden büyük 
ve kuvvetli bir hale geldiği zaman 
olgunlaşacaktır.,, 

Aytaç (hatip) Alman sömürge· 
ciliğini övdükten sonra demişti• 

• 
ki: 

"Güttüğümüz ırk politikası sö 
mürgecilikle bağdanmaz (telif e
dilmez.) bir şey cleğildir. Bizi halci 
beklemekte olan eski Alman sö -

Başbakan ismet lnönü 
Dıqarbekire vardı 

Adana, 1 (A. A.) - Başbakan ismet İnönü, yanlarında Dış ı,. 
Jcri Bakanı B. T cvfik Rüştü Aras \re diğer zatlar olduğu halde dün 
saat 15.35 de ~ehrimizi şereflendi rmişlerdir. Başbakan Yenice dura
ğında ilbay, şarbay ve C. H. P. başkan vekili ve saylavlarımız ta -
rafından karşılanmışlardır. Baş ha kan, tren durur durmaz binlerce 
halk ve karşılayıcıların sürekli al kışları arasında inmişler, asker ve 
bandonun ve yüzlerce karşılayıc1 nm önünden geçerek kendilerini 
güler yüzle selamlamışlardır. Baş hakan ve yanındakiler cfiıraktan 
çıkarak otomobillerle şehre inmİ'i ler, şarbaylık bahçesinde bir müd· 
det rahat etmişlerdir. Sevimli konuğumuz caddeden geçerken hal • 
kın coşkun alkışlarıyla ve yaşa s eslerile karşılanmışlardır. Bahçe -
de yarım saat lcadar kalındıktan sonra durağa dönülmüş ve konuk
larımız burada dn halk tarafından alkışlanmıtlardır. Tren tam saat 
16.35 de bandonun güzel havalar: yla içten kopan alkışlar arasında 
hareket etmiştir. 

Diyarbekir, 1 (A. A.) - Baş hakan ismet lnönü bugün Diyarbe~ 
kire gelmiştir. 

Subaylarımız Viyana 
yarışlarında kazandılar 

mürgelerinJehi yerlilerin, göster• Viyana, 1 (A. A.) - Viyana yüksek atlama şampiyona müsa -
dikleri bağlılık bunu ispate ye - bakasında Saim, Yalçın adındaki atı ile 2 metreyi hatasız atlıyarak 
ter.,, 

Sıyasal suçlular 

hirincilitj almıştır. 27 Haziranda "Prens Ojen kudret müsakasında,, 

Saim, Yaiçın ve F ekan atları ile dördüncü olmu,tur. Bu suretle iki 
miikafat kazanmıştır. 

Ayni gün Site Fefanspam müsabakasında yedinci ile dokuzuncu 
Yeni Yugoslav9a hükiı- mükafatları almıştır. Arkadaşlar müsabakasında Cla Yüzbaşı Cevat 

meti bin suçluyu ı dördüncülüğii almış ve çok alkışlanmışlardır. 

serbest bıraktı 1, M • 
Sclanik, 1 (Kurun) - Belgrat-ı ' um,,o•• ıçüsu•• yerı• ne yenJ 

tarı Sclaniğe verilen haberlere 1 
göre, Estonyanoviç hükumeti, sı- b o 
yasal suçlardan dolayı mahkum ı r ışık ölçüsü bulunacak 
bulunan Hırvatların tahliyesini 
emretmiştir. Bir saat zarfında 

muhtelif hapisanelerdcn 1000 ki
şi serbest bırakılmıştır. 

Yeni Yugoslavya hükumeti, son 
seçme sırasındaki harekattan do • 
layı haklarında takibat yapılmak
ta olan vatandaşlar için de ademi 
mes'uliyet kararı vermiştir. 

Bir maden patladı 
24 amele öldü; 25 
anzele de yaralandı 

Kalküta, 1 (A. A.) - Bihar il 
k&mür madeni patlamıştır. Ölen-

Bedin, 1 (A.A) - Arsıulusal { madıkları hatırlatılmaktadır. Bun 
ışık kongresi, Avrupalı ve Avrupa dan dolayı ı'.enkli ışıkların otomo -
dışındaki 18 devleti oruntayan billerde olduğu gibi uçakların ar
(temsil eden) 418 delegesi hazır kasında da konulması istenecektir. 
bulunduğu halde bugün Rayiştag Bundan başka dağlarda ışıklı işa
salonunda açılmıştır. Çalışma. pro- retler bulundurulması da önerge-
gramındn şunlar vardır: lenecektir. (Teklif edilecektir.) 

l - He.va yolların konulacak 2 - Komisyon, otomobil fener 
ışıklı işaretler hakkında arsıulu - )erinin ışık kuvveti hakkında anı
sal tüzükler (nizamnameler) ya - ulusal bir tüzge yapacaktır. 
pılması, hu ilki ile şimdi uçakla- 3 - Komisyon, "mum,, ölçü -
rın ön taraflarına konulan kırını- sünün yerine geçecek olan yeni bir 
zı ve yeşil ışıklaı •n ayni kuvvette- ışık ölçüsünün kabulü için çalışa
ki beyaz ışıklar kadar göze çarp- caktır. 

lerin sayısı yirmi dört, yaralıların ----·---------"!"'----------------
yirmi beştir. Japonyada şiddetli ı.vanız l'E ITA/,J'A KONUŞ-.., ı · ıllALAR/ JIÜNASEllETIT,E 

Madenin ikinci direktörü yüz yagmur ar 
yarda öteye fırlatılmış ve derha! Tokyo, ı (A.A.) - Japonya 
ölmüştür. Yangın daha söndürüle· batısındaki su taşmalarında dok
memiştir. Başka patlamalardan ve 1 san kişi ölmüştür, yirmi üç kişi 
toprak çökmesinden korkulduğu kaybolmuş ve üç yüz kişi varalan-
için trenlerin maden çevresinde İ§· r 

mıştır. 
lemeleri yasak edilmiştir. 

TitüJesko Londrada 
Londra, 1 (A. A.) - Romanya 

Dış işleri Bakam B. Titulesko'nur 
yarın B. Hoar ile görüşmesi muh· 
temeldir.' 

Görüşmeler günlük işler üzeri· 
ne yapılacaktır. Bununla beraber 
özel görüşmeler yapılmasının dü 
ıünülmediği söylenmektedir. 

Yunan ulusal kur ulu 
Atina, 1 (A.A.) - Ulusal ku .. 

rul huiÜn ilk toplantısını yapmıı
tır. 

1700 ev yıkılmış ve 200.000 evi 
su basmıştır. 

Lavalin kızı nişanlandı 
Paris, 1 (A.A.) - Başbakanın 

kızı bayan Joscc Laval'in Nev -

york barosu avukatlarından Kont 
Rene de Chambrun ile nişanlandı
ğı haber verlimektedir. 

Kont de Chambrun, Lafayyet 
ailesinden general de Chambrun 
ile bayan Nee Longworth'un oğ -

ludur ve eski Cümur başkanı The
odor Roosvelt'in soysopu, şimdiki 

Cümur başkanının da yeğenidir. 

ltal~a - Müsaadenizle parçalayım 
mı'! 

lngiltcrc - Bu, bizim midemizi bo· 
zar, listede ba~ha bir )emek yok mu 
acaba?l 

Bayındırlık Bakanı, Afyon, Aydın, 
Jzmir hatlarını teftiş edecek 

A~kara, 1 (Kurun) - Devlet Demiryolları Genel Direktörü Bay 
lb~ahım .Kemal~ yanında Hareket Direktörü Bay Nüzhet ve birkaç 
muhendı• oldugu halde Aydına gitti. Hattın kat'i tesellümü işini ya
pacaklar ve ayın onunda döneceklerdir. Söylendiğine göre, ayni he· 
yet 1~ Temmuzda, Bay~ndırlık Bakanı Bay Ali Çetinkayanın bCZ§ .. 
kanlıgında Afyon, l:r.mır, Aydın /ı atlarını telti§e gideceklerdir. 

KAYMAKAMLAR ARASINDA 
Ankara 1 (Kurun) - Artvin 

kaymakamlığına lstanhul emniyet 
müdür muavini Hüsnü, Edremit 
kaymakamlığına Atrvin kayma -
kamı Ömer Bedrettin, Kula kay • 
makamlığına vekaletindeki Ce • 
mal, Van vali muavinliğine Ed-
remit kaymakamı Milat Kemal 
yin edilmişlerdir. 

KÜL TÜR BAKANLICI 
MÜSTEŞARI 

Ankara, 1 (Kurun) - Kültür 
Bakanlığı müste,1'.n bay Rıdvan 
Nafizin başka bir ite nakledile -
ceği hakkındaki haber tamamen 
asılsızdır. 

BASIN GENEL DiREKTÖRÜ 
GELtYOR 

Ankara, 1 (Kurun) - Bann ıae
nel direktörü Bay Vedaı Tör ve 
Kültür Bakanlığı genef direktö -
rü Bay Faik Reşit bugün lıtanbu
la gittiler.1Bay Vedat Tör, oradan 
Avrupaya gidecektir. 

F ransada yetge 
kavgası 

(Ba§makaleden devam) 
yoktur. Bµ denkliii elde edebil -
mek için hükumetin Ayandan ka· 
rar almaksızın parlamentoyu da -
ğıtarak yeniden seçim yaptırabil
mesi lazımdır.Milran'a göre Fran· 
sız saylavlarının Buison ve Flan
den kabinelerine kısa bir zaman 
için bile vermek istemedikleri 
"tam yetke" her vakit için hüki'ı· 
metlerin elinde olması lizımge -
len bir şeydir. Fakat kısa bir za
man için bile Saylavlar Meclisinin 
vermediği bu türlü yetkeleri kim 
ve nasıl alacak? Bunun için Fran· 
sa yeni devrimler mi geçirecek? 

Almanyada Rayhıştağ Meclis\ 
bütün yetkelerini Hitler'e vererek 
kendi kendine dağılırken Fransa
da hükumet ile parlamento ara -
smdaki bu yetke kavgası ibretle 
göze çarpan bir hadisedir. 

ASIM US 

Lavalın sözleri 
Kl~rmon Ferran, 1 (A. A.) 

B. Lava) Roya'da Avengen ilinin 
büyük şenliklerini açarak demi,tir 
ki: 

BAYINDIRLIK VE EKONOMi 
BAKANLIKLARINDA YENi 

TAYiNLER 
Ankara, 1 (Kurun) - Ekono. 

mi Bakanlığı maden arama ens· 
titüaü umum müdürlüğüne ma. 
adin genel müdürü Reşit Osman, 
Bayındırlrk Bakanlığı yapı işleri 
geni direktörlüğüne bina işleri 

müdürü başmühendis Kazım, Kon
ya başmühendisliğine Urfa baş • 
mühendisi Mu1ıtar, Kocae1ine 
Konya başmühendisi Adli tayine· 
dilmişlerdir. 

Bayındır1ık Bakanlığı müfet -
tişlerinden 70 lira maaşlı dördün
cü sınıf ba~.mühendis Seyfi 80 li
raya, 45 lira maaşlı Ankara m 'i -
hendiılerinden Besim 55 liraya 
yükae1tilmişlerdir. 

- KADASTRO TATBiKATI -
Ankara, 1 (Kurun) - Öğr,m· 

diğimize göre, pek yakında Be • 
yoğlu mmtakasmda kadastro tat
bikatı haşJıyacaktır. 

Çinli ihtilalciler 
Pekin 1 ·(A.A.) - Tungeliow. 

yakninde yakalanan ihtilalicler a
rasında, bu şehri bombardnnan 
eden zırhlı trene kumanôa eden 
Tunşımşih de bulunmaktadır. 

Kendisinin ölüm cezasına çarpıl
ması çok muhtemeldir. 

Pekinde hüktlmet işyarlan, 
ihtilalciler lideıi Şienvüyü diri 
getirene yinni bin, ölü getirene on 
bin doJardlrk öden (mükafat) a. 
damışlardır. 

Pekin sıyasal konseyi yeni baş
kanı, ihtilali bastırdıklarından do
layı süel ve polis kuvvetlerine ar
mağan olarak yiııni bin dolar 
vermistir. 
Eden, Roma görüşmele

rini anlattı 
Londra, 1 (A. A.) - B. Eden, 

Saylavlar Kurulunda Roma gö -
rüşmelerini anlatarak İngiliz top
raklarından Hahe,iıtana deniz ü
zerine bir çıkıt verilmesini ve Ha
beşistanın ltalyaya bazı ekonomik 
kolaylıklarda bulunmasını ltal 
yan Hükumetine önergelediğini 
(teklif ettiğini), fakat B. Musoli
ni'nin bunu kabul etmediğini söy
lemiştir. 

Avrupa meselelerine gelince, 
bu meselelerin öteki devletlerle 

beraberlikle ve özgür konuşmalar 
la düzeltilmefİ ıçın İngiltere, 
Fransa ve ltalyanın anlatabilecek· 
leri kanaatinde bulunmuştur. 

"- Hükumet genel finansında 
ve u!~sal çahtmada düzeni yeni· 
den kurmak için bütün kuvvetle
rini kullanmaktadır. Fakat bu ça· 
lışmanın ba~arısı bütün Fransız
larm kendisine yardım etmesine 
bağlıdır. Memleketimiz bazı defa ı.-----------....ı.... __ _ 
şüphe yüziinden yolunu şaııracak 
olursa yönetmenlerinin (müdiram 
umur) önayak olması suretiJe, as
lından sahip bulunduğu enerji 
kaynakları ve tetkilat kuvveti ye
niden harekete geçebilir. Biz bun. 
da kusur etmiyeceğiz.,, 

6 cani ölüm cezası yedi 
Moskova, 1 (A.A) - Tahil -

ural hakyeri, Kikova kıyanndan 
(cinayetinden) suçlu olan iki kiti 
ile bunların kıya ortağı olan dört 
kişiyi ölüm ce~asına kasamııtır. 
(Mahkum etmiıtir.) 

•• 

KURUN okurlarına 

Hizmet kuponu 
Hu lrnpon 1 Temmuz 1933 tari· 

hinden ha hyarak 15 gün içinde 
Kt.; Rl N idare ine gö terilirse bir 
J.:üçük ildn'ın bir defalık bir satırı-

_na kar ıhk olarak para )erine alı
nır. 

<IsUl enler, gilnllndc idarede bulun • 
dunılacalt sıırctte bu kuponları p ta a 
verecekleri mektupların içine de kola • 
bilirler. Dört kelime bir satır sayılmalı • 
ılır .. 





4 - XURUN 2 TEMMUZ 19.15 

1 BALKANLARDA 1 
Yunanistanda durum 

nazik bir safhada 
Korente giden Başbakan, telkinlere kaplmıyacağını, 
Tek başına kalan Kondilis ise bugünkü rejimi 

muhafaza etmenin yurtseverlik olmıyacağını söylüyor 

Şehrimizdeki bir Yunan zabiti cezasını 
çekmek için Yunanistana dönüyor 

incelemeler (tetkikat) için Yunan i•tana gelen Alman gazeteciler 
~tinada 

Atina, 1 (Kurun) -Yunan mec kabul edildiği takdirde itirazda 
lisi, bu sabah saat 10,5 da törenle bulunmıyacağmı ıöylemittir. 
(merasimle) ba§bakanın okuduğu 
kısa bir emirname ile açılmıthr. 

Meclis çarşamba gününden baı
lıyarak asıl çalıtmasına batlaya -
cak, hükumetçe meclis batkanlığı 
aday (namzet) gösterilen Be
zik~s ile ba!kan vekillerini katip ve 
idare memurları seçecektir. Çar -
tamba günü öğleden sonra Çalda
ris, kabinenin programını okuya • 
cnk, ve güven oyu (itimat reyi} 
alaC'ııktır. 

Meclis perıembe günü, beş ka -
nun projesi kabul edecektir. Hüku
mete, rejimi tayin için genel oya 
baı vurmağa yetke (salahiyet} ve
recek, hükumetin tatil devresinde 
çıkarmıt olduğu kararnameleri tas 
d;k edecek, meclis nizamnamesini 
değiştirecek, ölecek ıaylavlann 

yerinin nasıl doldurulacağını ta -
yin edecek, meclise toplu olduğu 
zaman lüzum göreceği kar:-rna -
meleri çıkarmak için salahiyet 
verecel.tir. 

BAŞBAKAN NE SÖYLIYOR ? 
MUA VlNl NE FiKiRDE 

Atina, 1 (Kurun) - Baıbakan 

dün Korent şehrine gitmiş ve ora
da parti erkinile gazetecilere, 
başlıca ödevi memlekette ıükün 
ve huzuru şağlamlamak olduğun
dan kralcılarla cümhuriyetcile -
rin telakkilerine kapılmıyacağı -
nı söylemiştir. 

Başbakan muavini ve harbiy~ 
bakanı cenaral Kondilis de son 
isyandan sonra Yunanistanda bu 
günkü rejimi muhafaza etmenin 
yurtseverlik olmıyacağını yeni 
me::liste söyliyeceğini gazetecile -
re söylemi§, krallığı kabul etmek 
istemiyen kendi partisi üyelerine 
partinin dahili zabıt ve raptı me
selesini ortaya atacağını ima et -
miştir. 

KRAL HANEDANI VE YUNAN 
TABUYETI 

Atina, 1 (Kurun) - Atina say
lavlarmdan Merkusis baıbaka -
nın eski kral hanedanı üyelerine 
Yunan tabiiyetinin bir kararname 
ile iadeten ~erilmesini redettiği -

9 
... meclisce böyle bir kanun 

V ~nizelosun bir oyunu : 
Poiitisin mektubu! 

Atina, 1 (Kurun) - Paris Yu
nan elçi.si B. Politisin geçen ki. • 
nunusanide, Cenevreden dönütün
de Yun.an Dı§ siyasasr (siyaseti) 
için hükumetle Venizolos partisi 
arasında mevcut olan ayrılık yü • 
zünden, Yunanistamn siyasa yö • 
nünden yalnız kalmağa mahkum 
olduğuna dair Venizoloıa gönder 
diği ve Atinaika Nea gazetesinin 
aynen netrettiği mektup, bura si· 
yasal çöreninde (mahafilinde) 
çok derin bir tesir uyandırmıttır. 

Politis bu mektubunda, Balkan· 
larda beliren siyasal cerayanlan 
kendi telakkisine göre anlattıktan 
sonra Venizelosa görütünü açıkça 
bildirmeğe ve bu hususta hüku -
metle anlatmağa çağırmakta, so
nunda da Venizolosun Dış mese -
lelerde siyasal zekasını methet -
mektedir. 

Hükumet gazeteleri, bu mek -
tuptan bahsederlerken Venizolo -
sun gizli kalması lazım gelen bu 
mektubu, gazetecilere vermek ve 
neşrettirmek ile son isyan esna • 
11nda, kendisini tiddetle tenkit 
etmit olan Politisten intikam al -
mak istediğini yazıyorlar. 

Venizolosun bu mektubu netr
ettirmekten maksadı her ne olursa 
olsun, şuruı muhakkaktır ki Yu • 
ran, siyaşal çörenleri, bu İşten do
layı, fena halde kızmıtlardır. 

Bunun üzerine Yunan Dıt işleri 
bakanlığı, Politisten telgrafla iza
hat istemiştir. Politisin ne cevap 
verdiği belli değildir. fakat siya
si durumu sarsıldığı muhakkaktır. 
Kendisinin Paris elçiliğinde kal • 
ması rla şüpheli görülüyor . 
KO. JD~LIS tLE PARTiSi AYNI 

FiKiRDE DE<:'alLLERDIR 
Atina, 1 (A.A) - Ayrışık ga -

zetelerin haber verdiğine göre Kon 
diliı partisindeki saylavların ço -
ğu cümhurluk rejimine bağlı kal
maktadırlar. Bu ıaylavlar, krallı -
ğın yeniden kurulmaıma kal'§ı bir 
bildirik imza etmiılerdir. 

Genaral Kondilitin uluaal. ra 

Nark değişmedi! j Hava Kurumu~a 
Ekmek gene 11 kuruştan yardım edenler 

satılacak 
Belediye nark komisyonu dün 

toplanmıf, buğday fiyatları üze • 
rindeki temevvüç, narkı değitti • 
recek derecede olmadığından ek
mek ve francala ayni fiyat üze -
rinde bırakılmııtır, Ekmek gene 
11 kuruttan satılacaktır. Hafta a· 
rası buğday fiyatları üzerinde çok 
fazla dütüklük olursa nark ko • 
misyonu fevkalade surette topla -
narak ekmek fiyatını indirecek -
tir. 

Eczacı mektebi birincisi 
Birkaç gün evelki sayımızda ec

zacı okulundan bu yıl birincilikle 
çıkan gencin adı bayan Semahat 
olarak itcıret edilmitti. Sonradan 
bildirildiğine göre bunda bir yan · 
lıılık olmuştur. Okulu birincilikle 
bitiren bayan Semahat değil, bay 
Semahattindir, düzeltiyoruz. __ ............. --"-·----··-----· --

Hayvan borsası bin lira 
armağan etti 

Hava kurumuna yardım itleri 
günden güne ilerlemekte ve kuru
ma yeni yardım kaynakları bulun
maktadır. 

İyi su ve fıçılarından da hava 
kurumuna yardım ücreti alınacak
tır. Fıçı sularına beş kuruf §İte su· 
}arına da on para yardım makbuzu 
kesilecektir. 

Bundan ba,ka bomonti gazozla
rından da küçük bir miktar alına 
caktır. 

YENi ÜYELER VE ARMA • 
CANLAR 

Ergani bakır madeni sosyetesi 
direktörü Kırımse yılda 300, Mik
sch 150, Refik 196 Bilal Aziz 90 
Sedat 86,40, Rasim 60, Tekin 
43,23 Şerif 40,80, Osman 33,60 li
ra verdiği taahhüt etmişlerdir. Ay
ni sosyeteden Fethi 14,20, Jozef, 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
960, Salahattin 720 kurut vermek 
suretile yardımcı üye olmuşlardır. 

S:ımatyada: Teofilos, Aksarayda: 
Şeref, Karagümrükte: A. Kemal, Şeh 
remininde: Nazım, Fenerde: Arif, Şeh 
zade başında: lsmail Hakkı, Beşik taş
ta: Ali Rıza, Lalelide: Sıtkı, Küçük • 
pazarda: Hüseyin Hüsnü, Cağaloğlun 

Bundan baıka hayvan borsası 
da (1000) lira armağan etmiştir. 

Geçmiş Kurun/ar: -.......................................... 
2 Temmuz 1920 

da: Übeyd, Sirkecide: BC§ir Kemal, •-------------
Gala tada: Hidayet, Beyoğlunda: Kan 
zuk, Güneş, Pangaltıda: Karakin 
Kürkçiyan, Kurtuluşta: Necdet Ek • 
rem, Kasımpaşada: Yeni Turan, Hah
cıoğlunda: Yeni Türkiye. 

dikal partisi dün toplanmıt ve ge
naralin krallıktan yana dönmesi 
hakkındaki izahını dinlemiıtir. 
Parti oruntakları genaral Kondi
lisi istediği gibi hareket etmekte 
özgür bırakmışlar, fakat, rejim 
meselesinin bir baıka toplantıda 
görütülmesini kararlattırmıı • 
)ardır. 

ISTANBULDA BULUNAN 
MAHKOM YUNAN ZABIT CE

ASINI ÇEKME<:'aE RAZI 

Bir ayı müteca,iz bir zamandır 
sabit fiyatlarile hali tenkkufta 
bulunan piyasa son günlerde şaya· 
nı dikkat tahavvülata maruz kal· 
mıştır. Şekerin okkası 60 kuruşa, 
kahve 95 den 90 kuruşa inmiştir. 

Beyaz Edirne peynirleri 90 ku· 
ruştan 120 kuruşa, kaşar peyniri 
120 kuruştan 140 kuruşa fırlamış· 

tır. 

- Atinadan Proiya gazetesinin 
aldığı hususi bir telgrafnameye na· 
zaran Londrada çıkan Morning 
Post gazetesi, bazı Bulgar zabita· 
nı tarafından Vcnizelosa karşı ter· 
tip edilen bir suikastın meydana 
çıktığını :l azı3 or. 

1 Kısa Haberler 1 

HUltUr tleri 

Orta tedrisat genel 
direktörü şerimizde 
Orta tedrisat genel direktörü 

bay Refik dün Ankaradan tehrimi 
ze gelmiştir. 

Bay Refik kendisile gürüten bir 
ınuharririmize tunları söylemittir: 

"- Orta okullarda öğretmen ol
mak istiyenlerin smaçlarında bu .. 
lunmak üzere geldim. 

Bu yıl orta okullar hakkında ya.- ' 
pılacak yenilikler için henüz karar 
laştınlmış bir şey .yoktur. Bunlar 
yakında hazırlanacaktır. tık okul
lardan çıkan çocukların okulsuz 
kalmamasına çalışılacaktır.,, 

Orta kouUarda öğret
menlik için sınaç 

Bu yıl orta okullarda öğretmen lo 
mak istiyenler için dün üniversite
de bir sınaç yapılmı§hr. Smaçta 
üniversite profesörleri ve orta ted 
risat genel direktörü hazır bulun • 
mut tur. 

Smaçlardan Türkçe öğretmen 
liğine elli sekiz süel liselerin birin 
ci kısmına bir, tarih coğrafya, yurt 
bilgisi orta kısmına dört, süel lise
ler kısmına bir, İngilizce için orta 
kısma bet, süel liseler kısmına bir, 
Fransızca için orta kısma on sekiz 
süel liseler kısmına bir, Almanca 
için orta kısma 3 kiti girmiıtir • .tJ 

ilk okuma çağına 
• gelen çocuklar 

ilk tedrisat ispektörleri dün kül· 
tür direktörlüğünde, direktör bay 
Mehmet Eminin batkanhğı altında 
bir toplantı yapmıtlardır. 

Toplantıda önümüzdeki den yı
lı batından itibaren ilk tahsil çağı· 
na gelen çocukların özellere gön • 
derilmesi meselesi etrafında görü
tülmüt ve okullarda daha fazla 
randıman almak için yeni tedbir· 
ler alınmasına karar verilmitti. 

Bütçeler - Lise ve orta okulla .. 
rın yeni yıl bütçesi hazırlanmıttır. 
Bu günlerde bütün okullara bildi
rilecektir. 

RASATHANE - Üniversite 
Atina, 1 (Özel) - Son ihtilal 

hareketi esnasında Türkiyeye ilti
ca eden ve gıyaben iki yıl hapse 
mahkum olan Papa Grigoryo Is -
tanbul Yunan konsoloshanesir.e 
müracaat ederek mahkumiyetini 
geçirmek üzere Yunanistana gön -
derilmesi isteğinde bulunmuştur. 
Bu zabitin dönütü, hakkında la -
zımgelen muameleye batlanmıftır. 
ISMARLANACAK TAYYARE -

ADALARDA _ Bir müddet • bahçesinde yaptırılmakta olan ra
tenberi yapısı devam eden Hey • sathanenin yapıai dün tamanlan • 

LER iÇiN TEKLiFLER 
Atina, 1 (Özel) - Hava neu -

retine, ısmarlanacak tayyareler 
hakkında birçok teklifler yapıl -
mıttır. Yabancı ucak satma fabri
kalarının muhtelif tipte olarak 
yaptıkları bu tekliflerinden han • 
gisinin uygun uyduğu hakkında 
erkinıharbiyece incelemelerde 
(tetkikata) batlanmıştır. 

Krallık istemeyen 
Yunan gazetecisi 

Atina - Burada müstakil ola
rak çıkan Aneksartitos gazetesi • 
nin müdürü Dimitri Purnaras ev -
velki gün Küçük Antant ve Bal -
kan Antantı Hariciye Bakanlarına 
uzun bir telgraf göndererek Yuna
nistanda krallığın tesis edilmesi· 
nin coğru olmıyacağını şahsı na
mına iblağ etmittir. Bu telgrafın 
bir suretini de Kamil Atatürk ile 
İsmet lnönüne ve bütün Küçük 
Antant fırka liderl~rine gönder -
mitlir. 

beliada tur yolu bitmiJtir. Rıhtım
ların beton olarak yapısına ya -
kında başlanacaktır. 

PLAJLAR UCUZLUYOR -
Belediye plajların tarifelerinde 
yüzde yirmi beş niıbetinde indir
me yapmaya karar vermişir. 
EŞEK YARIŞLARI - Yedi 

temmuz pazar günü Büyükadada 
eşek yarıtlan yapılacaktır. Yarış· 

mıştır. 

Yapı 20 bin liraya mal olmuttur. 
Rasathanenin içine lazım olan mo
bilya vesaire ena için kültür ha • 
kanhğmdrr.n tahsisat beklenmekte
dir. 

lara kadın ve erkekler girecektir. 
Birinci gelen eşek sahibine on, i
kinci gelen eşeğin sahibine be! 
lira verilecektir. 

Keresteciler hali açıldı 

Kerestecilerdeki sebze hali dün 
sabah açılmış ve saat be,ten itiba
ren halde satışlara başlanmıştır. 

Eski halde ve Meyvehoıta satı~ 
dünden itibaren yasak edilmittir. 
Halin açılma töreni yakında ilbay 
ve Şarbay Bay Muhittin Oıtündağ 
tarafından yapılacaktır. 

Halde tutulmıyan dükkanlar 
Cuma günü yeniden artırmaya çı· 
karılacaktır. Kabzımallarm bu 
sefer de dükkan tutmıyacaklan 
söyleniyor. 

Yukarıki resim dün halde abn
mıttır. 
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=l=Y=ab~~-c-ı_M~.em~le_k_e_t_le_r_P=~-a-s~•=f ~ı·ı~~~MiZDfll~~ 
Suriye Başvekili ~. ı~ 

Fransa yolunda 
Başvekilin bu gezisi 

Şam, (Özel) - Suriye Baıve -
kili Tacettin Hüseyni, Suriyeye a
it i§Jeri Fransız ricalile konutmak 

üzere Parise gitmeğe karar vermiş 

ve yola çıkmııtır. Baıvekilin bu 
ıezisi Suriyede derin bir hot · 
nuuuzluk uyandırmıt, MiJiiyet

perverler bir beyanname neıred'!
rek baıvekilin bu gezisini mem -
leke~ için zararlı gördüğünü an · 
latmıttır. 

Baıvekil lskenderiyeye uğra · 
nııf, Fransız general konsolosu, 
konsolosluk yüksek memurları ve 
Fransız tebaasının ileri gelenleri 
tarafından kctrtılanmıftır. 

Şaında toplanan 1 
tıp kongresi 

Şam, (Özel) - Mısır doktorla
rı bu seneki Tıp kongrelerini bu· 

rada açınıılar, kongreye Mısır 
doktorlarından baıka Şam dok -
torlan da ittirak elmitlerdir. 

Kongre M111r Tıp Fakültesi 
Bafkanr Ali İbrahim Patanın baş
kanlıiında top!anmı§, açılma tö· 
reıtinde Suriyedeki Fransız dele -

Suriye BCJ.§veküi 

gesi Bay dö Martel, Suriye Cümur 
Baıkanr, Baıvekili ve ıair zatler 
bulunmuılar, Fransa Fevkalade 
Komit.'!ri bu münasebetle bir söy
lev söylediği gibi Suriye Batvekili, 

Suriye Üniversitesi Rektörü Rıza 
Sait bey birer söylevle kongreyi 

selamlnmıılar, daha sonra Musta
fa Şahap bir konferans vererek il

mi ıstılahların arapçaya nasıl çev· 
rildiğini anlatmı§tır. 

Bir pul koleksiyonu-173 
bin sterline satıldı! 

Londra, (Deyli Ekspres) - Bir 
pul koleksiyonu bir yıldanberi pİ· 
yasadaydı. Bugün (173,000) Ster· 
line ıatılciı. Birço~ları bu kolek -
·yondan yalnız bırkaç pul ala -

sı • b" l s ı· bilmek içın ın erce ter m ver • 

mişlerse de koleksiyonun toptan 
satılması istenildiği için, huna im
kan verilmem~~, nihayet koleksi . 
yon bu fiyatı bularak satılmııtır. 

Koleksiyon Mister Artur Hind 
namında birine aitti. 

Mısırda sonbahara kadar 
bir şey yapılamıyacak 

Kahire, (Deyli Telgraf) -VefJ 
Fırkası bir beyanname çıkar 

kaıı Nesim Patanın temel yaıaaını 
iade için çalıımakta devam etme· 
sini istemektedir. ve bu beyannamede, mutediJ 

ınıt f ·1 • M bir Jisanla, ngı terenın, ısır te-
nıle yasasının iadesine karşı gel • 
diğini, Mısır ~r~lını~v!923 temel 
yasasını iadeyı ıstedıgı ve Baıve
kil Netim Patanın bu dileği yerine 
retirınefe çalıştığı halde yalnn: 
Jngilterenin buna mu halef et gös
terdi~ini anlatmııtır. (Vefd) Fır-

Iran hükumeti çorak 
yerleri imar ediyor 

Tahran, - İran Hükumeti A • 
zerhayean mıntakasındaki Mo · 

ğan' daki çorak araziyi ıslaha ka -

rar vermit ve buralara su yetiı • 
tirmek için bir kanal yaphrmaja 

baılamııtır. Bu araziyi işletmek i· 
çin büyük bir sosyete kurulmuf • 

tur. Sosyete bu araziyi hükumet

ten kiralıyarak imar edecektir. 

Iranda şapka 
Tahran, (Elbelağ) -Halk şap• 

ka giymeğe çok büyük bir rağbet 

Bununla beraber gelecek son -
bahara kadar Mısırda yeni bir ha
dise vukubulmıyacağı anlaııhyor 

Nahhaı PQfa evleniyor 
Kahire, (Özel) -Vefd Fırkası 

Lideri Nahhas Paıa, fırkası erka
nından Baıvekilin kızı ile evlen -
mittir. 

I Hürriyet veya ölün gaze
tesini diriltmek istediler! 

Sof yalan Meıaje d' Aten 611· 

zetesine bildiliyor: 

19 Mayıs 1933 de kapatılmıt o· 

lan Svoboda lli Smart "Özgen -

lik (hürriyet) yahut ölüm,, adın -

daki gazete Makedonya Komitesi 

tarafından yeniden çıkarılmak iı

tenilmiıtir. Hatta hunun ilk nüı

hası basılmı§, fakat hükUınet tara

fından toplattırılarak, basanlar 

yakalanmıttır. Bunlar hakkında 

hükfımet baysallığı (emniyeti) 

kanununa göre ceza verilecektir. 
göstermektedir. Tahran ile diğer====~~==~===::-:=:===~= 

· A keklMin şapka giymesi Iranın 
büyük ıehirlerde §apka ile vru-
pat giyim, eski giyimin yerini ta· manzarasını tamamile değiıtir -

mamile tutmuı gibidir. Kadınla - miş, ona tam asri bir §ekil vermiı
rın açık yüzle sokağa çıkması, er• tir. 

Akşehirde 
Çocuk bahçe8inin 
gapılmaaı sona erdi 
Akıebir, (Özel) - Çocuk Esir· 

geme Kurumu tarafından yaptırı
lan çocuk bahçe.inin yapılıtı so · 
na erdi. Bahçe her gün akıam geç 
vakte kadar açılmakta, her haf ta 
Pazar akpmları San'atkirlar id
man Yurdunun bandosu tarafın · 
dan güzel parçalar çalınma!lta, bu 
suretle halkımız ve çocuklar bu ~ 
rada güzel ve nete1i saatler yaıa
maktadır. 

Sıvastan Erzuruma 
Demiryolunun qapılması 

940 da bitecek 
Sıvaa - Erzurum hattının yapıl

maaına büyük bir faaliyetle de -
vam ediliyor. Hattın yapılmasına 

bu senenin iptidalarında baılan
mı§h. Şimdi Sıvutan itibaren 112 
kilometre dahilinde inıaata de -
vanı ediliyor. 

Hattın uzunluiu 553 kilometre 
olacaktır. Divrik, Kemah, Erzin . 
can gibi mühim kaaabalardan ıe
çecektir. 

Divrik 177 inci kilometredir. 

Hat bundan sonra 31 kilometre 
kadar Çaltı suyunu takip edecek. 
sonra Fıratın sol sahiline geçerek 
bu nehri takip edecektir. 

Çaltı auyundan itibaren 24 tü
nel, 14 köprü yapılacaktır. 

2eB inci kilometrede Fıra.tın 
üzerinde 'büyük bir köprü buluna· 
eaktır. Bundan sonra hattın ge -
çeeeği Pinıan boğazı çok sarptır. 
Sekiz buçuk kilometre kadar tu -
tan bu boğazın ekseri yerleri ta .. 
kuU kayalardan ibarettir. Bura -
farda yarmalar ve tüneller yapıla
caktır. 

221 inci kilometrede Ba~ı,daş 
köyünden sonra arazi açılmakta • 

Samsundaki miting 
Kültür direktörü, bir öğretmen ve Samsun saylavı 
söylev verdiler; herkes hava kurumuna üye yazılıyor 

Samsun llbayı, Komutan, Parti Baılranı ve ıaylavlar mitingde 

Samsun, (Özel) - Hava teh • j ve yardımcı üyeler yazılmasına 
likesini önlemek amacile yurdun başlanmıştır. Ayrıca bütün ilbay• 
birçok yerlerinde olduğu gibi şch- Iık İfyarları ve öğretmenleri aylık· 
riımizde de büyük bir miting ya - )arının yüzde ikisini her ay hava 
pıldı. O gün Cümuriyet alanında kurumuna bırakmayı kabul et • 
binlerce hnlk önünde söylevler ve- mişlerdir. 
rildi. Erginlik ve Cümuriyet marş 

"" Çanakkalede - Çanakkale, 
ları bir ağrzdan söylendi. 

(Özel) - Uçak Kurumuna yar• 
Toplantıda Kültür direktörü 

dımcı üye yazılmak için gerekli o
Cemal Gültekin, öğretmen Sup -
biye Varol, Samsun sayla vı Ruşe- lan çalışmaları yürütmek üzere 
ni birer değerli söylev verdiler. Bu ilbayhk urununda toplanan ko -
savaşta da Samsunluların kendile· misyon kestirmeler yapmış ve öi
rine yakışır büyük varlıklar gös' _ leden sonra üye yazma işine bat -
tereceklerini söylediler. lanmııtır. Ay sonuna kadar farı • 

Hava kurumunda açılan def • mızda bu it bitiriler~k hesabı ve• 
tere hava tehlikesini bi1en üyeler rilec~ktir. 

Yoksul çocuklara 
verilen şölen 

Yamanlar suyu 
nihayet akıtılıyor 

lzmirde Yamanlardan Karıı • 
yakaya getirilen 'kaynak suları te
sisatının muvakkat kabul ketfi 
bitirilmiştir. Bütün kaynaklardaki 
sular ana hatta bağ~nnmış ve mu
vakkat kabul komisyonunun \'erdi 
ği rapor şarbaylık daimi kurulun• 
ra ttaııdik edilmi§tir. 

dır. ı L 
Sıvas - Erzurum hattının 42 mil· 

yon liraya yapılabileceği anlatıl· I \ 

Bu suretle Kar§ıyakada tesisatı
m ikmal ettir:mi~ ve saatlerini tak· 
lırmıt olanlanrı evlerine suyun 
verilmesi için hiçbir noksan kal • 
mamııtır. Şarbayhkça yaphrılad 
son tahlillerde suyun tenıiz old~ 
ğu görülmü§, en sağlık verici Ya• 
mantar suyunun medihlerle dolu 
olan tahlil raporları ~arbaylıkça 
·sağlık ve 50ysal yardım ve bayın-

maktadır. Hattın uzunluğu 553 1 
kilometre olduğuna göre kilomet
re masrafı 76 bin lirayı bulacak -
bt. 

Rey korunası 935 sonunda 112 
ind kilometredeki Çetinkaya is· 
tasycnuna kadar bitecektir. 936 
da 177 inci kilometred~ki Divrik, 
937 de 234 üncü kilometredeki 
1liç, 938 de 338 inci kilometre 
deki Erzincan, 940 da Erzurum 
istasyonuna varılacaktır. 

Sıvas - Erzurum hattile bera -
ber Malatya iltisak hattına dı. 
bqlanmııtır. Bu hat, 140 kilomet· 
re uzunliığundadır. 

Sıvaa - Erzurum hattının 112 in· 
ci kilometreıindeki Çetinkaya ia· 

tasyonunda bu hatla birletmekte
dir. Bu suretle F evzipa§a - Diyar· 
hekir hattı, Malatya yolu ile Sı 

vas • Erzurum hattı ile birleımiş 
oluyor. 

Malatya iltiHk hattı da ihale e
dilmiıtir. Hat 9 milyon liraya mal 
olacak ve 937 senesinde bitecek -
tir. 

"'Sıvaı bülteni - Sıvas, (Özel) 
- Mektupçu Fahrettin Batal Sı
vasın ve etrafının iktısadi, ilmi, iç
timai, idari cephelerini aydınlatır 
resimli, bir bülten hazırlamakta · 
dır. Bülten burada Kamil matba -
asında basılacaktır. Bu eser için 
fazla uğratılıyor. 

İzmir Şehir gazinosunda ga 
zinonun kiracısı Bay Murat tara
fından yoknul ve kısmen anasız 

babasız olan 250 yavruya bir şö · 
len (ziyafet) verlidiğini yazmıf· 

tık. Rccmimiz, bu şölenden bir gÖ· 
rünüştür. 

Bay Murat, fakir yavrular için 
bu şöleni her ay tekrarlıyacağını 
vadetmiştir. Hareketi takdirlr 
karşılanmır.tır.' 

"" Eıhi bir mczart~ı b:ılundu -
Balıkesirde park haline getiril · 
mekte olan llyaslar mezarlığmdn 

toprak altında büyük bir mezar· 
lafı çıkmıttır. Bu laf iki metre u · 
zunluğunda ve yarım metre enin· 

dedir. Bir tarafında haç ve çiçeJ; 
nüsleri bulunmaktadır. 

Bizans devrine ait olduğu ~anı 
lan bu mezartaşı Halkevine ko · 
nulmuttur. 

• Adanada sebze hali. - Ada -

dırlık Bakanlıklarına gönderil • 
mittir. 

Yamanlar suyu en temiz ve İ9' 
meye çok yarıyan bir sudur. Bu 
hafta içinde su akıtılacaktır. Şim
diye kadar tesisatım yaptırmış o
lanların mikdarı (80) dir.Fakatlu 
akmağa ba,layınca abone adedi 
artacaktır. 

Adanada buğday 
figatLarı 

Adana, 1 ( A. A.) - lki üç 
gündenberi buğday fiyatlarında 

hitsedilir bir dü§künlük vardır. 
Dün borsada buğdaylarımızın ki
losu 3.25 - 3.5 kuruştan aahlmıt
tır. Dündenberi ekmek fiyatları 

kiloda yirmi para indirilmit ve 8 
kuruıtan aatılmağa ha§lanmıttır. 

Arpanın kilosu 3.25 - 3.85 kurut • 
tur. 

~ Elişi şergisi - Sıvasta ilk 
kulların bir yıl içinde yaptıkla 

eliti, resim sergileri toplu olarak 
Ziya Gökalp okulunda açıldı . Ser• 
gi on gün devam edecektir. 

na, 1 (A. A.) - Şarbayhk tara· ~~~~~~~~~~~~91 
fmdan yaptırılan yeni sebze hal! lar kiraya verilmiştir. Hal 2 Tem 
tamamen bitmiı, içindeki dükkan· muzda törenle açılacaktır. 
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HiltlAYE 
lvişanlılar 
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Tel~ral adresi: lltanbul - (KURUN) Yazan. Kadircan Katlı 1 efrıka No. 7 
Poata kutuau No. t6 

ı Gazetemize gönderilen ya.zrlar, gazete· 
) ye girmek lçln lııe , zarfmm köşeıılne (ga-

Yeni taşındığımız eve karşı idiler. { 
Arasıra akşam üstleri evden çıkar -
lar, Suadiye caddesinde birlikte do • 
laşırlardı. Her ikisi de genç, her ikisi 
de güzeldi. Kız on sekiz, erkek de yir· 
mi beş yaşlarında tahmin edilebilir -

ı :ı:ote ) kelimeııi ya:ı:ılmalrdrr. 
"Acaba başka birisi olmasın?,, dedim. 
Yanımda mahallemizin dedikoducµ • j 
başı diye tanınmış olan bizim dayı U. 

K&rıılrk l.stiyen okurlar, mektuplarına 
10 lruru§luk pul koymalıdırlar. 

Henüz Akdeniz bir Türk gölü olmadan 
Kara Veli Reisin kumandasındaki 

Türk gemilerinin akınları 

di. Daha kendini ilk görüşte hüküm 
vermiştim ki bu iki genç ancak biri· 
birlerine nişanlı olabilirlerdi. Cadde 
üstünde kolkola gidişleri, biribirleri -
ne sokuluşları, fiskoslu konuşuşları 
bunu açıkça gösteriyordu. Onun için 
olmalı ki, mahallede herkes onlar • 
dan bahsederken "Nişanhlar,, diyor -
du. 

-Fakat hiç kimse bu nişanlıları, 

Macit ile Fatmayı, benim kadar ya -
kından tanıyamazdı. Evimiz onların 

evine pek yakın bir komşu olduktan 
başka benim odamın penceresi de Fat· 
manın yatak odasına bakıyordu. Her 
gün sabahları erkenden Macidin ka · 
pıya geldiğini, doğruca Fatmanın ya· 
tak odasına çıktığını, orada iki nişan· 
Jının mahremane konuştuklarını, gü • 
lüştüklerini görüyordum. Ba7.ı sabah
lar olurdu ki Macit yatak odasına gir 
diği zaman Fatma henüz uykudan u -
yanmamış bulunurdu. O vakit Macit 
odanın bir köşesinde duran kemanı c· 

vardı. İşaret ederek ona gösterdim: 
- Fatma nişanlısı ile evlendi mi?,, 

Diye sordum. Dayı bey: 
- Hangi nişanlı?,, 

Diye yüzüme baktı. Anlattım. Ma· 
citten bahsettim. O vakit bizim dayt 

bey -galiba benim saf derunluğuma 
karşı- gülerek izah etti: 

- Anlaşılan sen bu dünyada yaşa· 
mıyorsun. Macidin paraları artık su· 
yu çekmiş. Nişanhhğa mahal ve ma
na kalmamış. Şimdi sıra yeni nişaalr 
sının paralannı çekmeğe gelmiş! işte 

Şimdi Fatmanın yanındaki genç de 
bu yeni nişanlıdır.,, 

Ben bütün bu izahata rağmen yine 
,·aziyeti bir türlü kavrayamıyordum. 
Dayı beyden yeni yeni izahat isti -

yordum. Neticede öğrendim ki meğer 
bizim komşu Fatma paralı gençler i· 
le nişanlanıp ayrılmağı kendine adeta 
san'at yapmışmış. Yanında en son gör· 
düğüm genç bu nişanlıların sekizin -
cisi imiş! 

• • 

]ine ahr, Fatmanın yatağına yakla · R A D y Q 
şır, keman çalarak nişanlısını uyan· -..::-------------....:..
dırırdı. Sonra Fatma uykudan gözle· 
rini açar açmaz kemanı yine bir kö -
şe}e atar, onun boynuna sarılırdı. 

Bu türlü manzaraları, münasebet
leri gördüğüm için iki nişanlı arasın· 

daki hağlılrğın hatta biraz da nişan· 

)ılıktan fazla bir şey olduğunu dü -
şünüyordum. Belki de düğün merasi· 
minin gecikmesi maddi bazı sebepler· 
den ileri geliyor, diyordum. 

Bu iki nişanlı arasındaki münase· 
!:ıetin hu derecesini ben bildikten son· 
ra evin i"eri inde olan ana ile baba • 
nın bi !r.ıemesi hatıra gelir mi? Elbet· 
te füi ::;enci hirgün enel haşgöz et -
r.1eleri i<;in ~alışacakları şüphesiz de
ğil mi? 

Bu sıralarda ben bir A nupa geıi 
(seyaha t) s ine çıktım. Bu gezi birkaç 
ay sürdü. A vrupada iken e\'İ ve ma -
halle} i düşündükçe hatıralarım ara • 
sında hu iki gencin siması da haya -
lime ~lirdi. Kendi kendime "Artık 
evlenmişlerdir.,, derdim. Bundan baş· 
ka hir ihtimali asla zihnime getire -
mezdim. 

Anupa dönüşünden sonra bir za· 
man nişanlı gençleri göremedim. iş· 
]erim arasında kimseye sormak için 
bir fırsat çıkmadı. Günler, haftalar 
geldi, geçti. Bir gün bir de ne gö -
~yim :Bizim genç komşumuz Fatma es 
ki nişanlısından yaabncı bir genç ile,fa 
kat yine tıpkı nişanlı turu Suadiye 
caddesi üstünde gezmez mi? 

Birdenbire gözlerime inanamadım. 
• 

Bu gUn 
lSTANBUL: 
l !!.30: Almanca derıı. 18.11-0 : Danıı muai • 

kiııi (plAk) 19.40: Haberler. 19.45: Ege caz:, 
Türkçe ııözlU eserler. 20.15: Konferan11. 
20.30 : Stüdyo Orkeatra.sı. 21. - Radyo caz 
ve Tango Orkestraları. Çadırcı. Türkçe llÖZ -

IUeaerler. 21.30 : Son Haberler Borııalar. 

21.40: Bayan ll.r.rl Oakan. Piyano Solo. 
22. - PlAk neşriyatı. 

BÜKREŞ: 13. 1~ : PIO.k ve duyumlar. 18: 
PIAk. 19: Duyumlar. 19.115: PIAk. 20 : Sözler. 

20.20: PIAk. (Chopln ), 20.11-0: Sözler. 21.15: 
Senfonik orkestra konseri. 22 : Sözler. 22.115: 
Konserin .Ure#f. 22.45 : Duyumlar. 23.05: 

Konser. (Röle). 23.15: Yabancı dillerle du • 
yumlar. 23.35: MUzlğnl ıUreğl. 

VARŞO\'A: 20. 30: Keman mllziğl. 20.ro: 
AktUalıte 21 : Sözler. 21.10: Piyano ile "Mo -
zart konseri .. 21.45 : Duyumlar. 21.515: "BU -

ytik piyango., adlı W. Haull8mann'm opereti. 
23: PIAk. 23.30 : Spor duyumları. 23.40: KU -
çUk radyo orkestrası. 

PARIS: 21 .45: Hafif müzik. Duyumlar. 
Kar1,ık orkestra konaert. 

MtiNlH: 21 : Duyumlar. 21.111: Ululıuı 
yayım. 22: "Madam Baeurin,. adlı radyo pi -
yeat. 23: Duyumlar. 23.20 : Program aruı. 

23.30: Halk mUzl#f. 

MOSKOVA: 18.30: Franaız operetlerin -
den parçalar. 19.30: PIAk. 22: Almanca ya -
ynn. 24.05: Felemenkçe yayım. 23.015: Fran -
sızça yayım. 

BUDABEŞTE: 20.30: S6zler. 21: Re • 
portaj. 22.25: Duyumlar. 22.45 : Opera or -
kestra.ııının konııeri . 24 : Çingene mUzlğl. 

ROMA: 20.15: PIAk. 20. 45: Sözler. 21.1~ : 

Duyumlar. 21.30 : S6zler. 21.40: Rumca ya • 
yım. (MUzlkll) 21.40. lııteğe göre Campari? 

prog-ramı. 22.55 : Piyano - Keman konaeri. 
24 : Duyumlar • 

~Kadıköyı•_nla ı••
•ı ı ı ı~umuB O Dl a., ı I 

Tefrika numarası: 43 Yazan: Safiye Erol 
Diye teselli etti. Öyle ya ..• ln - 1 ne yıkıldı. 

san sıkılır, erir, çaresiz kalır. Fa - - içim yanıyor Necdet, dedi, 
kat eninde sonunda o dert neyse ah ölüyorum dayanamıyacajım, 

: ı Buılmıyan yazılan geri göndermekten, 
kıymetsiz yoU&nmlf mektupların içine 
konulan paraların kaybolmaamdan, llAn 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • 
IUk, üstüne soru 80rgu almaz. 

Gazetemlı:de çıkan yazılarla re.lmlerln 
ber lıakkı ..ıt kendl•I lçtndlr. _J ._ _______________ iiiiiiiiii _____ , 

SAtl Çarşamba 

Takvim ~ Temmuz !l Temmuz 
ı ~. Ahır 'l lil. Ahı r 

======I 
GUn do~uşo 4.ai! 4.32 

Giln batısı I Q •• ~ 19.4~ 

Sabah nam11. 3.'18 ~ . 2 1'1 

rıııe oımazı li. J7 l'l.18 

ikindi n1maı• 16.1'1 16.111 

Ak$ım umu IQ,4~ IQ,4-4 

Yatsı namaz• 21.47 "l? l4i 
lm~ık '13 ~.14 

Yılırı uçen ı!i n ler · 18? 111.l 
Tıhn kılın ııll n l erl 174 l:'J 

~BORSA~ 
l lı1.1ıarınd. vııdı ı. şare ıı 'llanlaı u,c. [ 

rinde 1 7-9~5 <le n uamele ı;örcnleı ı 

dir. I Ha ı amlar it .ıpanış Hat larını ~österir ı' 

rtukut (Sabf) 
* Londrı ı,.o • Vluoa ~3. 'o 
• r\eYyor~ 12 ~. - * Matlrı ı ~ 6 -
• Parfs 168. f o • Berlln ·~. --
• MilAnıı i Ot, - • Var~ovı .4, so 
• Rrüt~e 8:l, - • Budıpe,ır ... -
• Atlna Y4. - • 8ükres 16, -

• CtDtVr• • 18 •• • Relgrıı ='~- -
• ~o rva i 4 ! O • YoLohanııı 3~. -

ı • Am!ıtrJw 8:\, - • Aluıı Q4l , -

• Prıı 100, - * Meclıll yr l\9, -
l'..!,!rnt ho m "·· .. .. R,nlı:nnr •:ln. -

Çekler (kap. ••• 18) 
• Londra 610 - * Stokhl ıı• J. ıa~o 

• l'\eY)nr~ 0.7992~ • \1fyanıı 4.'4169 

.,.. Pa ıs ı2.(•3 • !\hdrtı !l.80~ 

ı . "'"" 
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s H A M 1 1 E 
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1 
Anadohı 'J!l.7)> • (,'lmeoto •• ın.ıo 

1 
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1 
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KURUN' a abone 
olunuz 

-

-1-

Akın dönüşü 
1478 yılı Ağustos ayının ortaların· 

da idi. lstanbul Türklerin ellerine 1ı:e· 
çeli çeyrek asırdan çok olmuştu. 

Karada Türk akıncıları, Türk sı • 
nrrları Delgrada dayandıktan 

sonra Macar ovalarına, Moldavya ve 
lstin·a içleıine dalıyorlar, hütün Av· 
rupayı korkudan titretiyorlardı. 

Fakat daha sonraları olduğu gibi 
henüz Akdeniz bir Türk gölü haline 
gelmemişti. 

Türklerin denizciliği, karadaki za· 
ferler l'e akınlarla haşhaşa değildi. 

Bununla beraber son birkaç yıl i· 
çinde Türk denizcileri arasında da 
henüz Venediklilerin ellerinde bulu -
nan bazı More kalelerine, Girit. Kıb • 
rıs, Rado:oı gibi adalara akın yapan -
lar vardı. 

Bunların araınnda Kara Veli Reis 
hepsinden ileriye varıyor, Apolya de· 
niten ve ltalyanrn şarkında bulunan 
sahillere, Bari, Ankona, Otranto gibi 
büyük kalelere kadar akınlar yapıyor· 
du. 

Kara Veli Reis gene bir akından 
dönüyordu. 

Bu kırk Jaşlarında, iriyarı, dinç 
ve palabıyıkh, esmer bir yiğitti. Saç • 
ları, kaşları, gözleri hep kara idi. 

Bunun için küçüklüktenberi Kara 
Yeli diye anrlmağa başlamıştı. 

Geminin kıç kasarı üstünde, büyü· 
cek bir kurt postu üzerine oturmu~ -
tu. 

Başrnda kenarları ince saçaklı bir 
Anadolu çevresi nrdı. Ayaklarına 

da uçları kalkık Anadolu yemenileri 
giymişti. Kıllı bacakları, ditlerine ka· 
dar çıplaktı ,.e onları iki çam yarma· 
sı gibi biribirine çaorazl:ımış, bağdaş 
kurmuştu. 

Beline kırmızı bir kuşak sarmış • 
tr. Yollu ketenden bir gömlek üsti~-ıe, 
dar bir yelek geçirmişti. Gömleğin 

kollarını dit'seklerine kadar sıyırmış· 
tr. Yumruklarını sıkmış ,.e dizlerinin 
füıtüne koymuştu. 

Geniş bağrı, bütün vücudünden da· 
ha kıllı idi ve bir arslan göğsünü an· 
dırıyordu. · 

iki aydanberi dolaştığı ve al·lan -
dığı ltalya kıyılarından, oldukça sert 
bir karayel rüzgarı esiyordu. 

Rüzgar arkad:tn geliyordu. Fakat 
kıç kasaranın girinti ,.e çıkıntılarına 
çarptıkça Kara Yeli Reisin bağnna 

da vuruyordu. 
Kara Veli Reis o zaman geniş göğ· 

sünü şişiriyor, bu rüzgarı bol bol ci
ğerlerine dolduruyordu. 

Deminaenberi dalgın görünüyor • 
du. 

Bir ara Irk başını çevirdi ve etrafı • 
na bakındı. . . 

lşte, başlıca, leventlerı de yanı • 
başında oturuyorlar, yahut geminin 
bordasına dayanarak ufukları göz • 
den geçiriyorlardı. 

Bunlardan birisi daha kenarda idi; 
İki yumrufunu şakaklarına dayamış· 
tı. Henüz yirmi dört yaşlarında trğ gi· 
bi bir delikanlı id i. Beyaz Ye yadın • 
lık bir yüzü, temiz ve derin ela gözle· 
ri vardı. 

Dalgındı ve küçük ela gözlerini ge
minin iskele tarafında kalan Korf u 
ada.~ının yeşil dağlarına, güzel kıyı· 
larına dikmiıti. • 

Kara \'eli Reis onu gördü ve gü· 
lilmsedi: 

- Ne düşünüyorsun el'lat •• Baktı
ğın yerde bir sevgilin var gibi .. 

Dalgın delikanlı dofruldu. 
Bu, Burak adında bir Anadolu ço· 

cuğu idi. Ancak bir Ylldanberi Kara 
Veli Reisin yanında bulunuyordu. Bu· 
ralara Yanya sancak beyinin Azapla· 
rı arasında ve iki yıl önce lstanbuldan 
gelmişti. 

Genç Burak, burada sık sık deniz 
savaşları olacağını, denizde de kara -
daki akıncı yoldaşları gibi dünyaya 
ün salmak için sık sık seferler yapıla· 
cağını sanmr§tı. 

Halbuki devlet gemileri ancak kom 
şu devlethı:e savaş açıldığı zaman ,.e 
lstanbuldan gelecek olan donanma i· 
le birlikte limandan demir kaldırı • 
yorlardı. 

Genç Burak buralara &'eleli bir yrl 
olduiu halde, gemisinin limana demir 
atmış olarak durduğunu görmüştü. 

Halbuki Kara Veli Reisin dört 
yana yaptığı akınları da duyuyordu. 

Bir gün Avlonyadan çıktı l'e Par -
ga·ya geldi. 

Ogırada buraya gelen Kara Veli 
Reisin gemisine lnent yazrldı. Artık 
dileğine kavuşmuştu. 

Akınlarda bir kaplan Çe\' ikliğile 
dövüşüyor. Reisin hoşuna gidiyordu. 
Hele geçen yıl Venedik korsanı Jak 
Armenyo'nun gemisini büyük bir ce -
saretle ateşe \'ererek Kara Veli Reisin 
gemisini besbelJi bir ölümden kurtar· 
mış, herkes tarafından se,·ilmişti. 

Fakat son günlerde pek dalgındı. 
Bunun elbet bir s~bebi vardı. 

Burak başını kaldırdı: 
- Herkes başkalarınr da kendisi 

gibi sanırmış •.• Benim Rum dilberleri· 
le bir ilişiğim yoktur ve olamaz... Fa· 
kat-

( A rkaaı var) 

Necdetin kartıaında dikildi. Fa • Kotuyoluna Mükerremin kötküne zünden geriye ııyrılmı§. Kendiıi, 
kat Necdet, artık bütün bağları gitmişler. Oğlan evde yokmuı. sırtını arka.lığa vermit, elleri vo • 
koparmı§, yuvadan botanmı§b. Büyükler, divanhanede çay içer • lana kayıuızca kumanda ederek 
Orhanın üıtüne atıldı, parçalar ken Nearin sıvıtmıı. Mükerremin öyle ıüzülüp ıidiyormUf. Bağdat 
aibi bir iki ıantı. odasına çıkmıt, orada niıanlısının caddesinde makineye en fazla ıü· 

- Söyle, diyordu, ıöyle kim öl- metin caketinden garajın anah • ratini vemıit. Gören bir arabacı, 
dü? Orhan aöyle. tarını aıımııf. Büyük hanımefen· tİJntek ıibi çaktı ıeçti, diyordu. 
• Sonra yalvarır gibi, kırık, ayni di ile Nimet teyze garajdan oto - Sonra .•• 
zamanda korkunç ve karanlık bir mobilin çıkarıldığını, motorun it· Ehli vukufun. ifadeıi: Direksi
tive iie ilave etti: lediğini duymuılar, umursama· yon bozulmuı. Mihveri kırılan vo

- Elimden bir kaza çıkacak, mıtlar. Çocuklar bahçede bulut· lan botalarak fır fır dönmiif. Ne1-
aöyle. tu, gezmeğe çıkıyor aanmıtlar • rin derhal fren yapmıf. Fa1-- ·ı ara· 

kendi kendine savulur. Her der • Necdet. Sen de mi cenazeye gidi - K' h KA 
O vakit Or'han irkildi. Gözleri ımse atırına getirmemi1 ki ba yoldan ı'nhı·raf etmı· • bulunuyor· 

din dermanı gelir, yalnız ölüme ? 3" 
b yorsun taze bir parıltı ile canle.narak Nesrin tek batma yollara dütüyor. 

,.are yok N d " " l hl'k • · mut, hızlı hendeğe kapanlanmı•, 11 2' • ec et, anı ö üm te 1 eıı gö • Necdetin bileklerini tuttu. Dedi Nesrin orta bir ıüratle lbrahima • x 

,_ Dükkandan ayrıldı. Y okut aıa- ren bir insan gibi, birdenbire ke- ki: ... · · H d bir takla atmıt veyan yuvarlan • 
x.. Mühürdar caddesine indi. Kı' - tıla•ıp gerildi. Çene kemı'klerı'nı' gaya ınmıt. ay arpafa çayırını mıf. On kıımı tamamile harap ol• 
•• x - Evvela yakamı bırak. Bana geçmif. Ayrılıkçqmeıi yanından 
1. d nd Orh l k k k k b' l mUf. Nesrinin batı ezilmit, der • ııe mey anı a ana rast a • ıı ara , tı anı ır ıeı e: ne diye a,aldırıyoraun? Ben ıeni mezarlık arasından Acıbadem yo- hal ölmüt. 

, ~r. - Ne cenazesi? Kim? Kimin? biliyor sandım. Sokak ortasında luna çıkmıf. Kurbağalıya sapmıf. 
Bu hikayemizde patavauızlık Dedi. rezalet mi çıkaracaktın? Gel, Ka- Kızıltopraktan Bağdat caddesine Bugün defnedilecek. Ayılmak 

rolü Orhanındır. Bqtan sona Orhanda ne bir ses kaldı, ne bir rabetin dükkanına girelim. Ken • ıürmüt. Yolda her görenin gözü • bayılmak para etmez. Son hizmeti 

İ~ kadar bütün gafları o yaptı, çam- hareket. Demek Necdetin henüz dini tut. Ben .•. Şey ..• Necdet, ken· ne çarpıyormuf. Sekiz silindirli yapmak için onu hürmet ve matem 
~ lar devirdi, ortalıiı karma karıtık haberi yok. Eyvah ..• Şimdi ne dine ıcl. Ah aöyliyemiyeceğim. bir lüks otomobili kullanan genç. le ıötürüp mezarına yatırmalı. Bu 
\' ttti. itte gene hakm, plonjon ya- yapmalı? Ağızdan çıkan sözleri Sen ••. itte dün... güzel bir kız. Batı açık; ıiyah saç· acı yutulmaz, Ne.rin de unutul • 
fcc~ bir futbol kalecisi ıibi, ti. u• naııl ıeri almalı? Kııık dudaklar, , • • • lan, rüzgarda direkten kurtulmak maz. Fakat ne çare? Gitti gitti. 

•11 •~•-tan••' •cl•ik•le•m-e,_N•ec•d•et-in-iize••"•. ··-il<•i•cam--b•il•7•e•ı•ib•ı•· •d•ur•an-.;.ıo.··zı_er.le--Ollliııı;;.Wı.· -N·i•m•et-t~ey~ze~y-le_N_•_nn_· ..;.~iç;..in..:,ç_ırp,:_ın_an_b_i_r_ba..:,yr_ak_;::,ıi_b_:i'..:FI;:..'_· _· ________ __:C...,:A_rkaaı 1JG1').. .. 
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Ulu önderimiz 'Atatürk'ün kotra ile dünkü gezinti•inaen intibalar 

Sularımızda Kabotaj hakkının Türk 
Denizciler bayramı 

biiyük törenle kutlulandı 
Gündüz abideye gidildi, çelenkler kondu gece . 

denizde büyük şenlikler yapıldı 

tir: rurtdaşlar!." Türk Cümuriye· 
,._ .J •• , • 

1,tlJ' <•f'Tll7"ı erı' 
tinİt1 nl 

rsonu Sa. 9 Sü. 4J Deniz yarı§larından bir görünüş 

Bayrağına geçtiği gün 
Dünkü deniz yarış

larının sonuçları 
Ulu Önder Atatür bir kotradan yarışları takip 

ettjJer. Yarışlar çok güzel oldu· 

ray (Bekir, llhan, Gündüz) birin• 
ci gelmiştir. İkinciliği Fenerbah • 
çe (Seyfi, Haydar, Zekai) kazan .. 
mıştır. Üçüncü gelen Beykoz dir .. 
seklisinde ise, Fethi, Seyfi, Ahmet 
bulunuyordu. 

Üç çift kayık yarışına Günef, 
Haliç, Beykoz, Galatasaray Klüp• 
leri i~tirak etmi,tir. 

Burada Güneş Klübü birincili• 
ği almış, fakat kayıkta nizam dıtı 
olarak alınmış iki atlet olduğlı 
hakem heyetince tahakkuk etti • 
ğinden klübün bu yarışa iştiraki 
sayılmamıştır. Böylece, arkasın • 
dan gelen Galatasaray birinci, 
Haliç ikinci, Beykoz üçüncü sa • 
yıldı. 

Galatasaray üç s:\ftind~ Kemal, 
Nezih, Kadri bulunuyordu. Oü "' 
mende Fethi vardı. Haliçte Nüz"' 
het, Mustafa, Halim, Bedri bulun• 
muştur. Beykozun ekipi ise Şük -
rü, Salahattin, Tevfik ve Cihattan 
mürekkepti. 

Bundan sonra iki çifte örnek 
tek stiv yarııları başlamıştır. Bu· 
na giren Beykoz, Güneş, Galata • 
saray, Fener bahçe, Anadoluhisar 
Klüplerinden Beykoz birinci gel• 
di. Ekipi Salahattin, Cevdet, Mus-
tafa, Tevfik Salih ten mürekkepti. 
ikinci Galatasaray gelmiştir. Ga• 
latasarayın ekipini Bedii, Jlhan, 
Cengiz, Bekir, Fethi teşkil ediyor• 
du. Güneş Klübü, Haşim, Kazım, 
Ahmet, Naci, Memduh1tan mürek• 
kep ekiple bu yarışta üçüncülüğü 

almı§tır. 
Daha sonra Yüksek Deniz T e • 

cim okulunun 6 çifte 12 tek filika .. 
larla okulunun birinci ve ikinci sı
nıfları arasındaki yarı§ başlamış · 
tır. Bu yarııta birinci sınıf birinci 
gelmiştir. 

Yarı! çok ilgili, heyecanlı ol • 

(Lütfen sarfa~, çeviriniz) 

Denizciler yürüyüş halinde - Ege süvarisi Sait Kaptan söylevini söylüyor - Deniz. yarııJarından bir görünü§ 
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Fransa yeniden 124 bin 
tonilitoluk zırhlı yaptı 
Yeni zırhlılar 

gemilerinden 
hiçbir ulusun harp 
aşağı kalmıyacak 

Fra.1'Slz Deniz Bakanı Piyetri, 
yüz kadar Fransız harp gemisinin 
yap~~ağı büyük manevralarda ha
zır bulunmak için, ayan ve meb'u
san meclisleri delegeleıile Brest 
limanım ziyaret etmiş ve orada 
Fran.sanın deniz durumu ( vaziye
ti) etrafında bir söylev vermiştir. 
Bakan bu söylevinde demiştir ki: 

"Ağır bir hadise Avrupa de -
niz kuvvetleri dengesini (müva -
zeneı.ini) değiştirmiştir. İngiliz -
Alman anlaımuında bizi hayrete 
düıüren, Almanyanın yeniden si
li.hlanması iti değildir. Bu meıe -
le öncedenJahmin edilseydi, daha 
iyi olacaktı. lngilterenin buna bu 
kadar çabuk kapdıvermesi bizi te
reddüde düıürdü. Bu tereddüdü 
yalnız İngiliz dostluğu için değil, 
onun an'anevi ihtiyatı hakkında 
duyuyoruz. 

!Ben Yenay, Londra, Streza 
planları üzerinde bir söz söyle • 
mek istemiyorum. Bir deniz Ba
kanının rolü, uluslar arasındaki 
ııyual bir teşebbüsü aytıımak 

(münakaıa etmek) değildir. An
cak ona özel (mahsus) olan müs
bet alanda (sahada) soravmm 
"(mes'uliyetinin) emrettiği öğre -
tim1eri ve kararları çıkarmıştır. 

Eğer esas tutulan birlik çalı! -
madan kaçınma gibi bir göriinüı 
varsa, eğer Cenevredeki ruha sa
dık kalarak silahlanmanın yeni -
den tetkiki isteniliyorsa bizim 
daima barıı için en fenni teklif • 
lerde bulunduğumuğu düıünme -
lidir. Bunu münaka!a etmek bi • 
zim başlıca siyasamızdır ve bili • 
yoruz ki bu ınyasa en iyi ellerde 
bulunuyor. Fransamn iyiliği ve §e
refi için bunu idare eden Piyer 
Lava}, metinlere karşı hürmeti ve 

hakikate kartı mümkün olan zev
ki itidal ile birle§tirmeıini bilir. 

Bana ve size gelince; siz ki 
memleketin büyüklüğünün en dik· 
katli hizmetçileri, onun deniz kuv
vetlerinden ayrılamıyan uzuvları
sınız, İ§te ben, sizin kontrolünüz 
altında işlerimi takip ediyorum. 
Boş yere acele etmemekle bera -
her geçiktirmiyecek, ifrat ile ol • 
madığı gibi zaf ile de olmıyarak 
yeni durumu tetkik etmek ve bu -
nun neticelerini hesaplamak öde
vimizdir ( fazifemizdir). 

Alman tonajının birden dört 
misli olacağını bilmez değilim; 

bunun bizim inşaatımıza tabi ol -
mayacağı bildirilmittir. Fakat se
nelerdenberi, dost İngiltere, proğ· 
ramlanmızın ha~mini ve istiabmı 
tetkik etmekten vazgeçmişken şim 
di tonların yüzdeleri için damia 
kabil olan bir endiıe, bunun akıi -
ne olarak, unuttuğumuz bir hesa
bı yeniden ele aldıracak ve takip 
ettirecektir.,, 

"1932, 1934, 1935 de parla -
mentonun kabul ettiği 124000 to
nilatoluk yeni zırhhlar, yalanda, 

hizmete gireceklerdir. Bunlar kud
ret ve keyfiyet itibarile hiçbir u • · 
lusunkilerden a~ağı kalmıyacak • 
lardır. İ§te mevkiimin iftiharı bu
dur. On iki ıenedenberi benden 
evvel gelenlerin başladıkları de • 
niz müdaf aaıının yenilenmesi, bu. 
günlerde büyük bir iman ve fa -
aliyetle ve büyük bir ileriyi görü§• 
le ele alrnmrı ve tamamlanmak Ü· 

zere bulunmuıtur. Şimdiki hadi -
seler, memleketin müdafaası için 
sür'at ve metanetle hareket etme• 
sini bildiğimizden dolayı, hiçbir 
zaman bizi müteessif bırakmıya -
caktır.,, 

Hem fayda, hem zarar \\ OKULLAR 
oldu! -----·----------------~ 

Emet, (Özel) - Emette çok -

tanberi beklenilen yağmur üç gün· 
denberi bu• çiftçisini hele bağ, 
ba:hçe, bostancıları çok sevindir-

Yüksek öğretmen 
okuluna girme şartları . 

Bu yıl okulun edebiyat, tarih coğ 

mittir. Bol ve değerli yağmurlar rafya, riyaziye, fizik kimya, şube. 
yağmııtır. öte yandan zarar da ol- lerine yatılı parasız talebe alma • 
muıtur. 

Eğrigöz dağına yağan dolu ve 
yqmurlardan meydana gelen sel-

ler Emedin çay kıyısına hücum e
derek üç dört bağı pek çok zede
ldmiştir. Emet finans gelilerler sek 

releri fbraim Dürük'ün bağının 
beı altı yüz lirahk, finans direk -

törünün ve öğretmen Mustafa Oz
dilek'inn bağlarının iki yüz elliter 

caktır. 
• 

Bu okula gireceklerin lise mezu· 

nu olmaları ve yaşlarının 25 den 

yukarı olmaması lazımdır. 

Bat vurma fazla olursa müsaba
ka amacı açılacaktır. 

Yazılı zaman iJ~n edilir. Oku-

la girmek için fU belgelerin getiril

mesi gerektir. 

Şehadetname, nüfus kağıdı, a§ı 
liralık zarara uğradığı tahmin e· 
dilmekteclir. kağıdı, sıhhat raporu, fotograf, ta-

Bir talili 
Sıvas {Özel) - Son keşidenin 

büyük ikramiyesi olan 30,000 lira 
burada Hüseyin Avutdokun mağa 
zasında çalıtan tbrahime isabet 
etm'9tir. 

muıtur. Okulun önü, Şeref stad. 
ve denizde birçok vapur ve kayık· 
lar halkfa doluydu. Tecim okulu, 
çağrılılarına ikramlar da etmittir. 

Bando yarı§ ıırasında muhtelif 
hav11.lar çalmııtır. Dünkü ıenlikle

rin yarıı kıımı, çok canlı ve neıe
li ı911'•· 

Yarıılar 1000 metre ile 2000 
metre arasındaydı. Yarışlardan 

ara kupalar dağıtılm11tır. 

ahhütname, iıtida. 

Beyoğlu Dörclüncii Sulh Hukuk 
Mahkemeıinclen: · 

Kaıımpaşada Sinan pa§a camii 
caddesinde 2 - 4 no. lu hanede 

sakin iken 5/ 2/935 de ölen Kadri 

nin terekesine mahkemece el kon
muıtur. ilan gününden baılamak 

üzere alacaklı ve vereceklilerin 
BiR ay ve mirasçıların ÜÇ ay i -

çinde Beyoğlu dördüncü sulh hu -

kuk mahkemesine müracaatları 

ve vaktinde alacaklarını kaydet -
tirmiyenler hakkında medeni ka
nunun 561 ve 569 uncu maddeleri 

hükmü tatbik edileceii ilan olu -
(7935) 

Hava Tehlikesini 
bilen üyeler 

Ankara, 1 (A.A.) - Ham tehlike· 
sini bilen üyeler: 

iSPiRDE 
4333 Fazıl Hunutlu 20, 4334 Sabit 

.Amil 20, 4335 Reşat Amil 20. 

KUŞADASINDA 

4336 Hüseyin Işık 20, 4337 Etem 
Bozkurt 20, 4338 Mehmet Güven 20. 

AN KARADA 

4.139 Ali Halim, 20, 4340 Halil Ha
mamcı 20, 4341 M. Zakir 20, 4342 Şa -
kir biraderler 60. 

4360 Dr. Cevdet Savran 100, 4361 
Kemal Gürol 100, 4362 Zeki 100, 4:::63 
Sabit Sağıroğlu 100. 

ŞIRVANDA 

J:J 4 Vedat Epengin 36, 438:> Hak
kı Uysal 24, 4386 Nail Mehmet 24. 4387 
Fevzi Uçak 24, 4388 Kadri Güney 2·1, 
4389 Şevket Ata Yılmaz 20, 4390 Ta
hir Ilaygün 20, 4.391 Ata Yargıcı 20, 
4392 Mustafa Epönder 20, 4393 Sıtkı 
Ergün 20, 4394 Rauf Ahbaba 20, 439:> 
Kadri Şendur !?O, 4396 İsmail 20, 4397 
Abdürrahman Kızıl 20, 4398 Haydar 
Tan 20, 4399 AbduJJah 20, 4400 Mazhar 
Tarhan 24, 4401 Cemil Atakan 24. 

BOZKIRDA 

4402 Hasan Hliseyin 20, 4403 Abdul 
lah 20, 4404 Mehmet 20, 440:> Sadret· 
tin 20, 4406 lsa 20, 44(}7 Hüseyin Er -
güven 20, 4408 Tahsin 50, 4409 Süley· 
man Hacı Ahmet oğlu 20, 4410 Osman 
Adıgüzel oğlu 20, 4411 Osman 20, 4·112 
Metmet Onbaşı 20, 4413 Mustafa ça
"·uş lsa oğlu 20, 4114 ~fehmet Musa 
oğlu 20, 441:> ehmet Apil oğlu 20, 4U6 
Ilölükemini il üse)in 20. 

ÇAL' DA 
4417 Osman :Kılıç 20, 4418 Musta -

fa Aycan 20, 4419 A. Rıza Özkan 20, 
4420 Fikri Doğan 20, 4421 Hamdi Ar· 
da 20, 4422 Burhan Tüzün 20, 4423 Zi· 
ya Gökalp 27, 4424 Ata Tuvay 20, 442:> 
Ömer 20, 4426 Hilmi 1'öremen 20, 

4-127 Sırrı Yüksel 20, 4428 Mazlum 
Alptekin 20, 4429 Sami lnal 20, 4430 
Ahmet Dikmen 20, 4431 Ekrem Aka 20, 
4432 Fahri Bağadrr 20, 4433 lbrahim 
Tuncer 20, 44.'U Naim Kuzu 20, 4435 
Sadık Başer 2.3, 4-136 Hüseyin Us 2S, 
4437 B. Ahmet Necip 60, 4438 HaJit 
Mehmet oğlu 60, 4439 Kamil 20, 4.440 
İbrahim Çoban 20, 4441 Te,•fik El~i 20. 

ULU KIŞLADA 

·1442 Yakup Ünal 20, 4443 Te"·fik 
Dedikli oğlu 20, 4144 Neşet 20, 4-i45 lb· 
rahim Dikbaşı 20, 4446 Gani Ayakahn 
20, 44-17 Muı:;tafa Nail Tavah 20, 4448 
Ejder Mazmen 20, 44.19 Hamza Ergin 
20, ·14:>0 Hasan Ballı 20, 4451 Ali 'l'uğ·· 
rul 20, 4452 Mustafa Gönenç 20, 4453 
Arif Akrn 20, 4454 Ali Kazım Arkın 
20, 44.3S Mustafa Diler 20, 4456 İsmail 
Yüksel 20, 4457 İbrahim Unal 20, 4458 
Bektaş Dündar 20, 4459 Fehmi Esen 
20, 4.160 Ye\'det Arkun 20, 4461 Nail 
20, 4462 Ha. an Pekel 20. 

PAZARCIKTA 
4463 Ha an Salman oğlu 20, 4J6i 

N. Ali Erken Hamza oğlu 20, 4465 Ve· 
li Çintaş Ali oğlu 20. 

LiCE' DE 

4466 Celal Önen 20, 4467 Razi A -
ras :?O, 4.tGS 'N. Sa it dayı 20, 4469 Sab
ri Kutlu 20, 4170 Fuat Akgül 20, 4171 
S. Aktan 20, 44 2 Kamid Erdoğan 20, 
4473 Davut Erdoğan 20, 4474 M. Ali 
(hatlı 2J, ·147,'l Rıza 20, ı.t76 Kamil 20, · 
,ı,ı77 İbrahim 20, 4478 Memduh 20. 

BARTIN DA 
. tJ79 Slemi Uulus oğlu 20, .14 ~o Meh 

met Çinçin oğlu 20, 4481 Hasan Altın 
ok 20, S 2 Faik lnce Alemdar oğlu 
20. 

U sküdar Hukuk hakimliğinden: 
Saadetin Kocası Kadrköyünde 

Acıbadem Esatpa.§a sokağında 2 
numaralı Fahri aleyhine açtığı bo
şanma davası neticeıinde 25 / 6/ 
935 tarihinde boıanmalarına ka -
rar verilmit ve müddealeyhin ika
metgahı ıtıeçhul olduğundan ilam 
ıureti tehlig edilmediğinden ili -
nen tebligat yapılmaıma karar vea 
rilmit ve tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere ilamın bir aureti mah -
keme divanhanesine talik edilmit 
olduğundan keyfiyet gazete ile de 
ilan olunur. (7927) 

KURUrt'un Romanı : 35 Yazan: A. ismet Ulukut 

Ne derseniz deyiniz; bu adam beni 
gizli kuvvetlere inandıracak 

Polis müdürü söze karı~tı: l 
- Böyle söylemeyiniz, onun ,·azi -

fesi her şeyden şüphe et.nek, n bir ip 
ucu bulunca sonuna kadar gitmektir. 

bir ıki bltat olsun nıgeçin; bakın, ba 
bah~e fena mı? 

- Çok güzel; fakat benim kalma -
mın imkanı yok. 

- 1'~akat ne yaıık ki böylt: IJir ip 
ucu bulayım derken, gözü öniinde du· 
ran ağları görmemi!i'tir; hem ben i -
şaret ettiğim halde! Ne ise; yine ~ö· 
zümü tekrar edeceğim. Bana güH.•ne· 
rek bir hafta sabrediniz; henüz mey
dana çıl~ması hakikat namına caiz ol· 
mryan şeylerle uğraşmaktan pek 
az bir zaman için ' 'azgeçiniz. Bir haf· 
ta sonra, hu teklifimin pek ciddi ıse· 

sebeplere dayandığını anlıyacaksınız. 
Hacı Ya:.ar Ağanın da Taadettiği gi
bi, hastaneyi saran bütiin sırların a· 
nahtarmt size teslim etmediğim hal
de her rnes'uliyete katlanacağım. 

Polis müdürü bu işe bir son ,·er -
mek için dedi ki: 

-Doktor bizim bilmediğimiz bfr ta· 
kım sırlara malik bulunuyor; şimdi· 
Jik bunları açmanın doğru olmıyaca
ğına inanıyor; bir hafta bekleme~izi 
istiyor ve sonunda büyük bir hakkın 
ortaya çıkacağı hissini veriyor. Ye biz 
de kendisine güvenebiliriz. 

Doktor: 
- Süphesiz, dedi: benim aradığım 

da budur. Demek ki anlaştık! Polis 
müdürümüz iyi oluncaya kadar, tah· 
kiknta son ,·erilecek; ondan sonra, u· 
zun uzun konuşuruz. 

Sivil memur cevap verdi: 
- Binnazın menfaati için. 
- Zaten ona ait olanlardan başka 

bir işimiz yok ki •.• Şimdi izin verin 
de hastalarımla uğraşayım. Siz de 
Binnazla görüşürsünüz. 

--23-
CElJ/ILI HA l'RETLERE OtlŞtlREN 

BiR ıl/UV AFF AKIYET 

Binnazı bahçede bulacaklannı tah· 
min ettiler. Cemil :sivil memura de· 
di ki: 

- Pek fazla ısrar ettiniz. 
- Bunu ben de anladım, amma bir 

defa ok yayından çıkmış bulundu. Ne 
yapayım·: Bu iş benim için bir dert 
oldu. 

-O size soracak bir şey bırakma -
mıştr. Bütün tahkikatınızı biliyor; hep 
sini tasdik etti. Artık onun dediğini 
kabul ile sabretmek lazımdı. Siz bu -
na razı olmaymca tehdidini yapıver· 
di. 

- Fikri müdahale ile düşünceleri -
mizi altüst edecekmiş; çocukça bir 
tehdit. 

- Öyle demeyiniz; . doktorun bu 
yolda neler yaptığını az mı gördük? 
Bu adam namuslu olmasaydı, kor -
kunç bir insan olacaktı ... 

Binnaz her ikisini de görünce ko· 
şarak yanlarına geldi: 

- Ooo, sh·il memurumuz burada! 
Safa geldiniz, mutlaka müdürünüzü 
göı·nıeğe gelmişsinizdir 

- Yalnrz onu mu? Görüyorsunuz 
ki sizi aramağa çıktık. 

- Teşekkür ederim, teşekkür ede -
rim. 

- Nasıbrnız bakalım? 
- İyiyim, ~ok iyiyim. 
Cemil iJa,·e etti: 
- Yalnız o kadar değil, size Te· 

rilecek müjdeleri de "'ar. 
- Aman, ne gibi? 
Binnaz cevap verdi: 

- Beni utandırmak istiyorlar; hiç 
liyakatim olmadığı halde, beni dokto· 
ra yardımcı yaptılv. 

- Ya öyle mi? Cidden çok sevin -
dim. Nasıl Jiyakatiniz yokmuş? Polis 
müdürümüz daha ilk günü sizde bu 
liyakati gördüler de burada şifa ve 
saadet bulacağınızı temin ettiler. 
Hem .• Durun bakalım! Biz sizin sa -
adetinizi tamamlanmış görmek istiyo· 
ruz 

Binnaz sözü değiştirmek istedi: 
- Tabii yemekten enel ıitmezsi -

niz; değil mi? 
- Bugün ~ok işim var; izin verir -

seni7..h 

-Aman . izin bu işleriniz! Canım, 
şu hırsızlarla, kr•Hterle uğraşmaktan 

- Hiç dinlemem . .Mutlak kalacak • 
·ınız. 

Cemil şaka etti: 
- l tiraz etmeyin; Binnaz, nıuavin

liği şerefine size şölen (ziyafet) ~ek· 
mek istiyor. 

Binnaz yapmacıktan öfkelendi: 
- Aman, siz de ... 
- Kıırm, gücenme! SiYil memuru • 

muzu kandırmak isin o yolda söyle -
mek lazımdı. 

- Haydi sizi kameriyeme götüre • 
yim. Sonra bana beş dakika izin \'e
l"irsiniz, değil mi? 

Cemil yine şaka etti: 
- 'l'abii, tabii! ~ıuavinimiıin veri• 

lecek emirleri var! 
- Vallahi size güceneceğim!., 
PoJis müdürü ile Hüsnü kahka • 

halarla gülerken, Binnaz ko§UP gitti. 
Hüsnü dedi ki: 

- Doktorun ustalığına diyecek yok I 
lşte mezardan çıkan birkaç kemik par
~asına hayat ,·erdi gitti. Fakat ne ya
zık, ki bu iktidar kendisile beraber 
kaybolup gidecek. 

- Xe derseniz deyiniz; bu adam be
ni ı:izli kuvvetlere inandıracak gali • 
bar Ne iJAç veriyor, ne de sizin de -
diğiniz gıbi manyatize ediyor. Kim bi· 
lir nasıl bir kunetle tedu·isini ya • 
pıyor. 

- Öyle mi zannediyorsunuz? içti
ğiniz çaylardan, şerbetlerden şüphe 
etmediniz mi? Yemeklerinizin nasıl 
yapıldığım biliyor musunuz? Sizi 
manyatize ederken haber verecek mi 
sanıyorsunuz? Eğer bugün şekerde 

bir eksiklik görürseniz hem manya -
tizenin, hem de yemekleriniz.in. tesir 
gösterdiğini muhakkak biliniz. 

- Peki amma, dündenberi manya -
tir.masını yapmak için fırsat bulama
mıştır. 

- Siz Ö):le deyiniz! Onun Hindi& • 
tanda boş durmadığını biliyoruz. Bin· 
nazı da manyatize etmedi mi diye • 
cek~iniz? O halde bu değişiklik ne • 
den? 

- Bilir miyim ben? 
- Halbuki krza sorunuz;; hiçbir 

şeyden haberi olmadığını anlıyacak • 
~ruz • ı 

Binnaz gülerek geldi: 
- Gördünüz mü? Sizi uzun mliddet 

yalnız bırakmak istemedim. Dedi. 
Hüsnü ce\•ap ,·erdi: 

- Çok naziksiniz! Şimdi biraz be
nim yanımda oturmaz mısınız? 

- Niçin olmasın? 
- Ha şöyle ı Biliyoreunuz ki be• 

polis hafiyesi~im; bot durmadan ca • 
nım sıkılır; şimdi sizi sorıuya çeke -
ceğim 

Cemil: 
- Amma yaptınız, dedi. Binnazın 

polisle ne işi \'ar? 
- Var, yok? Neme lazım; ben so • 

rarım. 

Binnaz dedi ki: 
- Ben Biliyorum, evvelki ha!ll • 

taneden nasıl çıktığımı soracak . 
- O değil amma, ne ise; mademki 

hatırlattınız. anlatın bakalım. 
- tşte dünyada akıl erdiremiyece· 

fim bir şey! 
- Canım, ne demek? Siz şu ayak-

larınızla çrkmadınız mı? 
- Yoook? •• 
-Ya? 
- Uyanınca, kendimi sokakta bul • 

dum. 
- Böyle şeye inanılır mı? 
- lnnmlmaz, dofru fakat.. Bu, bor 

le işte! 
- Siz doktoru önceden tanır mi)'· 

dınız? 

- Hayır, ismini de sizlerden öi • 
rendim. 
-Her halde babanızın tanıdıkla • 

rrndan biri olacak. Bakınız, mesela 
sizin hildiğiniz şarkıları ı.:ahyor •. 

- Ay, o mu çalıyor'! 
(Arkaaı var) 





Kebaplarınızı, puta lerinızi v.t sair leuetli y~melderini.z 
için koku ve dumand i 

Ele rik 
KULLANINIZ. 

Harareti daimi ve arzuya göre ayarı kabildir. Ti,P ve cimine ıö
re bütün fıruıların fi.ıatlarınciCL mjhiqı tenzilat vardır. 

Elektrik fırını alan her müt\ariye hususi tenzilatlı tarife tatb?ic 
edilir. 

Sabf maiazalanndatt talfıilit iıfeyiniz • 

İaksimdeki sergiyi ziyaret diniz. 

afta Bakanlı~ından : 
Oerincede V2'gon içinde teslim ıartiyle muhammen bedeli 1350( 

1:1.1 .. :"'n JOt>O ton madell ltddıti'rti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 

Qkanac-'1 
en güzel kitaplar 

Dün ve Y ann Külliylılidd4Ulır. 

Okunacak 
en fay dalı kitaplar 

Dün ve Yarın KülliyahrvlaJır. 

n bUyUk kolaylıkle 
alınabilecek kitaplar 

Dün ve Yarın KülliyatınJaJu. 

Otuz beş cildi çıktı. Her ay üç cilt 
çıkar. 

Satı9 yeri: 
YAKIT Matbaaıı - lstanbul 

Denizyolları 
•ŞLETMESI 

centeleri: Karaköy - Köprflbaş. 

t•I. 42.162 . Sirkeci Mühürdar zade 
..-- Han telefon: 22740 --

1 rabzon Yelu 
VAT AN vapuru 2 Temm;ı 

.\ LI günü 20 de Rizeye kadaı 
(3654) 

~en' ~ılrtt 

Epikür' 
Un 

Ahlikiyab 
~r~e 13 Temuz 935 cumar teai günü ı;aat 11 de Ankarada Btı Fiatı 30 Kuruş 

kaalık malz~me müdütlilğünde ytpılacaktır. 

1 
btel.lilerin tektiflerini Tıcaret Odaıı veıika11 ve 1012,50 liralı\. Jst. Levazım Amlrllll Satan 

muvakkat ~minatları ıle birlikte 13 Tt!ml'n\JZ 935 cumartesi gün AlmaKomlavo11• Hlnliiirı 
ıaat 10 a kadar malzeme müc:lürltiğüne tevdi etmeleri IAzımdır. Bu Bir numaralı o· im eYI için 13 
hmustaki fartnameler paruız olarak ıAnkarada BakaJJlık malzeme binmetretela4 Temmuz/ 935per· 
müdürlüpn"'1 alıq.t>Uir. (3560) tembe günü saat 15 te nümuneai Iİ 

bi pazarlıkla alınacaktır. ihale ıü-

1 ıstanbul B'eledlyes• ı lanları 1 nü eıya anbanna tealim t*rtile ah-
L. _____ _....._ . ......, . ...,._...-., ____________ --:: nacatmdan isteklilerin belli saatte 

ltlrnNfltlıat 
Terninatı 

10,80 

2,25 

~,70 

Senelilı muham· 
men Kirtuı 

144 

30 

36 

Rumeli Hiaarında 88 numaralı 2 
katlı 3 odalı Haymana mektebi 
Erenköyünde Sahrayi Ceditte iki 
odalı Ziver bey mektebi 
Anadolu Hisarında set üstünde 
l\fuhani Sinan mektebi 

Yakanda semti, Üalan ve muvakkat teminatı yazılı mahalleT 
936 aene1i Mayıs ıonuna kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. istek· 
li ulular teraiti anlamak iizere Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Paurlıia ıirmek için de hizalarında yazılı muvakkat te
miq,t maJWus veya melttubu ile beraber 16 - 7 - 935 Salı günü 
.. t 15 de Daimi Encümend,e bulunmalıdır. {l) (3681). 

Beyojlu Çukurcuma Dıahall~si Cami sokağında 31 No. lı ev 
maili inhidam olmakla yapılmıt olan te:bligata rağmen mahzur, 
mal lahip'eri tarafından kaldırıl mamııtır. 15 gün ;ıarfmda sakath
lı kaldmlmadıiı takdirde JJeledi yece yıktırılacağı ilin olunur. (8) 

(3680) 

Yapılmakta olan kalli>lizaayo n yapııı dolayııile 1 Temmuz 935 
inden bqlamak üzere Cihan ıirde Cihangir caddesinin bütün 

• Ylaıtalanna kapalı bulunacaiı ilin olunur. (B) (3678) 

...... ··-arlar U. MOdürlüOünden:j 

Tophanede Satnialma Komisyonu
na ıehneletj. "t8,, u3991,, 

• • • 
iki numaralı Dikim m için 100 

kilo 16 nuntara t»Obin keten ipliği 
4/T.emmuz 935 Perıembe günü 
saat 14,30 da nüawneıim: göre pa· 
zarbkla alınacaktır. ihale günü ef
ya anbarına teslim ıartile ahnaca
ğmdan iıteklilertp bellı saatte Top 
hanede Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. "20,, "3692,, 

• • • 
Harbiye ve merbutu mektepler 

için 12000 kilo bbak, 7000 kilo 
taze cah fuulya ma iıtekli çıkma
dığından tekrar açı\'. ekıillmeıi 
8 7 935 Pazarte~i günü saat 14,30 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1470 liradır. Şartnanieaini görmek 
üzere her gün ve eksiltmesi için de 
110 lira 25 kurut ilk teminatlarile 
belli ıaattearTO)>hanede-Satınalma 
Komiıyonul!a ıelmeleri. "19,, 

"8689,, 
••• 

Harbıye ve merbutu mektepler 
için 25 ton patates, on ton kuru so
ğan, 11000 adet limon ekıiltmeai
ne istekli §ıkmadıi~an tekrar ek 
siltmeıı 8 7 93!; Pazartesi sünü 
aaat 14 de açık eksiltme ile alma· 
caktır. Tahmin bedeli 3210 liradır. 
Şartnamesi her pn ıörülebilit. ilk 
teminatı 240 lira 75 kuruftur. latek 
lilerin belli saatte Tophanede Sa -
bnaaa Komi91onuna ıelmeleri. 

"21,, "3690,, 

• 

lluva k:kRJaane .cadde si, Telef on: 60790 

BOYOKADA: 
23 Nisan ('8Nesı Telefon: 56-128 

OSKODAR: 
Şlrkfff Hayriye 18ke 11111. Telef on: 60.'112 

4786 ton lavamarin köm..ürü 
1~5 ton l<rıp e kömürü 

Askeri Fabr.ikalu U. Müdürlüğ .. nden: · 
Tahmin edilen ~deli (641t7J lira olan yukarda miktarı Ye cinıj 

yazılı malzeme Aıll~ri FabrilEala r Umum 'Nİitdüri'iitü Sabnalma le. 
mlayonunca 16 -Temmuz - 93 S tar"binde Salı ıünü eaat 15 de 
kapafı zarf ile iWe ecli'Tecektir. Şartname (3) lira (24) ku111t mu· 
kabilinde komlıyo elan verilir. Tahplerin muva~t teminat olan 
(4485) lira (85) kuruıu havı le'rc lif mektu~larını mezkGr aünde aa
at 14 e kadar komisyona vermele rı ve kenCIOerinin de 24so mana • 
ralı bnunu'n 2 ve 3 biaddeterinde ki vesaikle mezkür sün Ye .. tte 
komisyona aür~&n. (3112) 

Akhisar Şarbaylıfının 60 - 75 lira ücretli Elektrik Fabribtı 
Direklörlüiü açıktır. Otuz bet ya tından Yukarı olmamak 'Y• uker • 
likçe ilit1ii bulunmamd prtiyle en az lıtanbul San'atlar )fekteM 
veyahut Ticaret Ltariye makine kısmından mezun veyahut da orta 
derecede tabıil 1iSrmüt ve orau V eaaır ~evJet VC' izeJ Niie~erde 
elektrik e makine itlerinde çaht mıt ve muva{f a o\muı buluaJDak 
ve muhasebe i9lerinden anlamak ve diier lc&nunl evsafı haiz bulun· 
mak ıartiyle bir iıyar alınacatın dan isteklilerin vea;blari •eya ör
nekleri ile beraber yazı ile Akhiı ar Şarbaylığına baıvura:alan 111 
olunur. (3694) 

a.Jolfa Bethzt Not,,,ı~ 1 Istanbul 5 inci icra ı::ccurlu.~n 
Zirde "tlziulimsa hqlerden Kir- dan: 

yako oflu Yora'i Kiıryakidiı, lı - Serope oğlu .Vahr~ hirilid ~ 
tanhalda Malunutpapda Sultan recede ipotekh ~O lıra kıyaetın. 
mektelti lebim.. 3 • IS DUma· de, Kuımpaıada Sirkeci M .. 

tında 3 ve 4 numaralı dairelerin · çe hir bap hane 2230 n r 
de jene ve trikotaj fahrikumda· kanuna aöre açık arttırmaya çıka· 
ki trikotaj •• jene ..ısm.ı.n '" nlmıı iken, yürie. 75 i bulmam•· 
yedek aluam1111 ye ...,,.._tı Ye ıı dolayııile 5 seae tecil edilmif!i. 
maliyet ruM&tnameai11i Be1oilu Bu kere borçlu taahhiiclünü ifa · 
befinci Noterlijiace 111111addak 29 mediiinden 20CM aa11h kanuna 
Haziran 935 tarih •• l02'll/1358 ıöre tellrar açık arttırmaya çıka • 
nummalı aabf eenetli . ..-W•• nlmıt olup 15 temmuz 935 tıuilüa.. 
Miltiyadi HaJ&I otlaaar devr ve den itibaren prtname lmkelia 
ferai eyleditim cibetle mezkUr görebilmesi için dan diftnba • 
mub•elenamenin 2 inci maddea; nesine asdacak ve .S 8/935 • 
muciltince eatıı tarihine kadar ne müaadif pazartesi IÜDÜ saat 
meaktr miet1e1enin bilcümle den 16 ya ka4IP latanbul S iMi 
matlumt ye dü111natmm "tabak· ra dairesinde satılacaktır. 
kuk etmit 'Ye edecek ppnif HD• maya iftirak için ~· 't. 
fere ait ftl'li Ye'riİRllnla--...-aİt teminat akçeıi alDUL 
oldufunu ye devir tarihinden iti • deli muhammen la,metba 
baren yapılacak muamelelerden yüsde 75 i bulduju takdirde aatıla
ve tahakkuk edecek vergilerden caıktır. Aksi halde eD IClll arım
Miltiyadi Hayal oilunun mea'61 taalmüdü ~i k••k iiwe Ş 
ve muatap 61ac:lalı allkaclatadce sün daha temdit adilerek ». !&" 
malfbn olmak üzere ilinmı dUe • 935 tarihine müaadif alı slati &J
rim. nı aaatte en çok arttarana u.le .. 

BeyoflanJa C~inle lmıir • dil~tir. 2QJ)4 ~yılı İci'• Ye ~ 
;,ala No. 4 tloi.rainJe Y or;i far· ltanıw~W!l 126 cı maddeaim t"'1 
yalriJi.. kan ipotell sahibi alecakbwiJe di 

Beyofla Firmafa Ht111111111 '° · ier alakadarların ve ~ ~ • 
kalı Şer.I 0pertmamnıa No. • ılaJ kı ~.h. p}e11~kı clfhi iaiıtla ~i 
irainie llUtiyaılt Htıydldfla. kul&\eki 1Wr'ı.R9• ve .ı.-ila 

Dairede inahfuz ifibh1aya muta Ye m•Wif~ QiJ ,,.... t4f!Ur.! 
bık olan hu nınmme 11etaJi n9'ir e~ JRiiJ.Wtt:le.dJ~ 
ve ilin Kurun ı~e inal lı- de- icra daireeiae' • clir" lllelıert 
lmdı. l Temmuz 935 z dır. Akai Wde 11\kl•flc,..... • .-.-

Be)'f>fla B~ Not•lip erile aa'bit olm~~ 

B~ iqP. tltıi•rin..4'11: 
BiK bQrÇ\ta •'4l1J ı.lıt.ı ı,.cw 

alınıp "blmaaına karar v~ilen ~ 
lıon ıramofonu otuz pllk ve beyaz 
t,ake kmstal aynası 13 7 935 tari· n 
hine müaadif çarıamba aünii aut 
14 den 16 ya kadar lleledife reeu • 
mu pul ve dellaliye mlıtterisO. ait 
olmak üzere Beyoil~ ... oz 
aokaimda 28 No. lu hanede atıla· 

.Mjl.fclınl*'qldp haril b 

caimdan talip ol8nlarm mtalaa1Jin- r _ _.:._::;,:,:.;;:.:..~.;;....------
d• hazır 1N1Un&W memuruna mt;. 1a1ı11ı1: AIDI t111 - VAJaT ....,. 
n:aatlan ilb olunur. (7918) x~ dlrektartl: Reftk A1aM& •• .., 


