
--Bozuk kibritleri--
Sayısı too Para 

Dört taraf doldu bozuk .kibritle
Yoktur eşya arasında ona eş; 
Su "Dolar,, böyle tekerJendikçe 
Alacaktır sanınm şirket ateş! 

Hü•eyin Rılat 
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Meta~~a~cılar, c.ü?1.huri-1 Musolininin hiç yanaşmadığı 
yet re11mıne ant ıçılırken J ·ı· t kJ•f• d • 

gürültü çıkardılar ngı iZ e 1 1 ŞU ur• 
Kondilis taraftarları, yeni parlamento Somali müstemlekesinden Habeşis

üyelerjnden, cümhuriyete 
kalacaklarına dair imza 

sadık 
topluyorlar 

Denizlerimizi 
sevelim 

· Deniz Bayramı her yerde ıen • 
Jikle aeçti. Bu yıldan batlıyarak 
bayranılarımız arasına bir de De· 
niz Günü girmit olmasına gerçek· 
ten ve yürekten sevinmeliyiz. Çün
kü Deniz Bayramı yapmak demek 
bir çiftçinin "topraktan rızıklandı
iı gibi bir ulusun denizden fayda
lanmayı bilmesi, bunun için deni
zi ıevmesi, sevgisini göstermesi 
'demektir. 

Türk .Warmda liapitüliayonlar 
epmen (hakim) oldukça Türkler 
Jmt1anm çevreleyen denizlerde 
~lardı; o devirde deniz
tlen faydalanmamıza imkan da 

~ktu. Fakat limanlarmıızda ka -

Kral Partisi Başkanı lfletaksas 

:Atina özel aytarrrnız (Hususi mu -
habirimiz) rn Yunanistana dair yol -
Jadığı telgraflar, 7 inci sayfamızda -
dır. 

l>otaj liakJCr Türk l>ayrağma geç - -================ 
tikten sonra artık öz yurdumuzu iÇ BAKANLI~I MÜSTEŞARI, 
her yandan ıaran tutsaklık ( euı _ lBRAHIM T ALl'E VEKALET 

rn) bağlan kmlmıtbr; Türk ge _ EDECEK 
milerinin ensin deniz yollan açıl- Ankara, 2 (Kurvn) _ Hasta 

mıftrr. bulunan ve nümıme hastanesinde 
Bir ülkenin deniz •mırlan ile yatmakta olan Bay lbrahim Tali. 

kara ıınrrları arasında büyük bil" in sıhhati iyilepnektedir. iç ba • 

fark vardır. Bu da kara amrrlan - kanhiı mi.isteıan Bay Vehbi, 
nın dailar ve dereler ile kapalı ol- Trakya genel müfettitliii itini ve
ma11na kartı deniz aınırlarmm e- kileten görmek üzere bugünler _ 
l~ik bulunmasıdır. Deniz ımri - de Trakyaya gidecektir. 

ları eliıtik olduğu için su yolları ================= 
ile, ıemiler ile, tekneler ile açılır, 
ıenitler, öz yurdun çevresi de o 
derecede genitlemit, büyümüt o -
lur. Hem de araıuluıal dostluklu 
ve barıılar içinde genitlemit ve 
büyümüı olur. 

Elverir ki bir uluı deniz sınırla
rının bu ıenitleme kapasitesinden 
(lıabiliyetinJen) faydalanmak yo
lunu bilsin. 

T opraklannın dörtte üçü deniz 
ıınırlan ile çevrilmit olan Türk 
yurdu ıerçekten bahtı açık ülke -
)erden biridir Bö"yl b. ··ık . . • · e ır u enın 

aalııbı olınakla Türk ulusu bütün 
dünyaya kartı övünebir T'" k 0 

-d "lk ır. ur ı 
ye e ~ olarak yapılan Deniz 
Bayramı bu haklı 0··v·· ·· .. w .. • uncun gogus· 
lerimizı kabartan bı"r . d w•ı 

eserı egı 

midir? 

ASIM US 

Birinciler 

Hayan Melrilıat Bayan Münevl'<'r 

Lise ve orta okullardan en iyi de· 
recede çıkan gençleri yurtdaşlanmı -
1 . .a tanıtıyoru1~ Heybeliada orta mek· 
tebini en iyi derece ile bitirenler ba
yan Münevverle bayan l\lelahatbr. 
Kutlulanz. 

"Kara Kartal,, romanı
mızı okuyor musunuz? 

Çok sevilen, KADtRCAN KA FLl'nm yazdığı bu eser yı
lrn en kuvvetli, en heyecanlı deniz romanıdır. 
m Eğe~. ~kumaya b~~~ma~ınızs.a derhal başlayın, di.inkü sayı
rzdakı ılk kısının hulasasıle bcra lıer, altıncı sayf amızdadır. 

"' • * 

Türk denizcileri, bu romanda 
yiğitlikleriniz anlaşılıyor 

tana, denize doğru toprak bağışlamak 
İngiliz diplomatı Edenin, Roma ,.e · 

Parfs görüşmeleri üzerinde Anm ka· 
marasında verdiği izahat 8 inci say -
famızdadır. 

Atatürkü.n 
ve Başbakan.ın 
teşkkürleri 

Cümur başkanlığı genel sekretel'· 
liğinden hildirilmi~tir: 

Kabotaj hakkının Türk de -
nizcilerine verilmesinin 10 un
cu yıl dönümünden ötüıü vur • 
dun her tarafından gelen kut -
lama yazılanna teşekhiirlerini 
ilctmeğe, Atatürk, Anadolu A -
jansını memur etmiştir. 

(A.A.) 
••• 

Ankara, 2 ( A.A.) - Doğu 
gezisinde bulunan başbakan ls. 
met lnönii, kıyılarnnızda kabo
taj hakkının Türk bayrağma 

geçmesinin onuncu yı1dönümii 

nayraım münasebetiyle, deniz
cilerimizoon aldıKları tebrikle -
re karşı teşekkürlerinin iletil • 
mesini Anadolu ıajansına emre~ 

Hu resimde, Habeı imparatorunun J/ eni bir makineli tıifrgi tlf!nedi,U.i f1Ö 
rllgnr sımur. · 

-ıni-şıer-dir. _____ _____. Futbolcularımız kazandı 
CimLondos 

yenildi! 

Nilw11c_t sırlı yere f!cicn Cim /..ondos 

Atina, (Özel} - Dünya serbest 
güre.ş şampiyonu Yunanlı Cim Londos 
dün)a serhc~t güreş şampiJonası için 
Amerika şampiyonu l\tak Honey ile 
yaptığı maçta, çetin bir boğuşmadan 
sonra yenilmiştir. Bütün Amerika, bu 
büyük galibiyeti büyük hir seYinçle 
kutlulamaktadır. Çünkü dünya ser -
hest güre~ şampiyonluğu, öz bir Ame· 
rikalının eline geçmiştir. 

l\tak lloney Amerikanın yeni gü -
reş yıldıılarınclan biridir. Şimdiye ka 
dar Cim Londosun elinden şampiyon· 
luğu alncnğı umulmuyordu. 

Pnk:ıt Cim Hradok nasıl beklen -
mcdiği bir anda l\laks Bcarı yenerek 
diin)a ağır ısıklet boks şampiyonlu -
guııu cJin<lcn almış ise Mal.. lloney 
ele lıÖ) le IJl'kll•nmedik lıir 1.amanda., 
Cim Londu::;un ~ırtııu ) ere getirmiştir. 

Fener - Güneş takımı Roman yada 
Yuventüs takımını 2 - 1 yendi 

nükreş, 2 (A.A.) - iki maç yap · ı 
ınak üzere Riikreşe gelen Fenerhnh~e 
- Güneş karışık Türk takımı hugiin 
hinl<'rce seyircinin önünde ilk oyunu· 
ııu Yü,·entüs takımı ile yapmıştır. 

Karışık Türk takımının güzel 03 -

ııamasına rağmen Romenler korner · 
den yaptıkları bir sayı ile ilk dcvre)İ 
galip hitirmi !erdir. 

ikinci haftayımda daha aiır ha -

san Türkler solaçık \e saj'için ayajı 
ile iki gol yaparak oyun~ bire kal'fl 
iki sayı ile kazanmışlardır. 

Karışık Türk takımının yüksek n 
t'entilmen oyunu bütün 8tyird tara • 
fından alkışlanmıştır. 

Türk sporcularının Bükreşe var • 
dıkları günün akşamı Türkiye elflll • 
ğinde onurlarına bir şölen nrilmlt • 
tir. 

Afyon -Antalya yolu 

.Afyon, 2 <Ozel) - Afyon - An · 
tal)a hattınoa ilk tra,·ers \"C ray dö· 
~cnme,;inc başlanmıştır. Bu müna e
hctle hüyük tören (mera~im) yapıl · 
mıştır40 

Afyon 1 ular SC\ inç içindedir. 
Törende Af~Hm ilba) ı, kolordu ko· 

mutanı 'c birçok yurtdaşlar hazırı 
lıulunm~tur. 

Törende:1 sonra yolu yapmakta o· 
!a:1 mühendisler tarafından 200 kişi 
Jik bir şölen (ziyafet) ,·eritmiştir. Şö· 
len çok iyi bir hava içinde geçmiştir. 

İzmir, 2 (A.A.) - Aydın şlmen -
dif er hattı D. D. ) olları yönetimine 
geçmiş Ye bugün ilk tren törenle kalk
mıştır. 



Sovyetler, Japon hükômetini 
şiddetle protesto ettiler 

Bir ayda 
10 hidise 

Notada deniliyor ki: "Sovyet 
hükumeti, Japon • Mançuko ge -
milerinin Sovyet içeri aularmda 
gidip gelmesini her ne suretle o • 
lursa olsun kabul edemez. 

Japon - Mançuko kuvvetle
r~nin bu gibi hareketlerine karşı 
koymak üzere Sovyet hükumeti, 

en tiddetli tedbirleri alacaktır ve 
bunun ıon.uçlarmdan Japon -
Ma~uko ıüel makamlarını soravlı 

tutacaktır. 

Bilindiği gibi, iki Mançu gan -
botu, 27 haziranda Poyarkova kö

yü yakininde Amur nehrinin içe -
risine girerek Sovyet kara sula • 

rına tecavüz etmiş ve gemi ıu • 
bayları oralarda bir takım resim • 
ler çekmiştir. 

eck 
Almanyaya çağırıldı 
Vartova, 2 (A.A.) - Havasa· 

jansı ayları bildiriyor: 
Bay Bec.k, Alman hükumeti -

nin çağırışı üzerine yarın Berli -
ne hareket edecektir. Mareşal Pil 
sudskinin ölümü üzerine Polon -
yanın tuttuğu yas dolayısile ge -
ciken bu gezi, Göring ve Gob -
bels'in Polonyaya yaptıkları göre
te bir kartılıktır. 

Bay Beck, Hitler tarafından ka
bul edilecektir. 

Varşovada ıöylendiğine göre, 
gezinin özel siyasal bir anlamı 

(manaıı) olmamakla beraber, B. 
Beck, iki ülkeyi ilgilendiren me • 
ıeleleri Alman hük\ımet adamh\rı 
ile etraflıca konu§mak fırsatım 
verecektir. 

Türk.- Fınlandiya tecim 
anlaşması 

Ankara, 2 {A.A.) - Bakan • 

lar kurulu, 6 haziran 935 tarihin

de Ankarada imzalanan Türki -
ye • Fenlandiya tecim anlaıması
aı onaylamıftır. 

Anlatma 1 temmn 935 tarihin 
den başlamak üzere yörütülmeye 
baılanmıılır. 

Titüleskonun Londradaki temasları 

Londra, 2 (A.A.) - Romanya Dııarı itleri Bakanı bay Titüles • 
ko, lnailiJ: - Alman anlaJmaıının merkez ve doğu Avrupası dev • 
(etlerinin durumuyla (vaziyetile) olan ilgisi (alakası) üzerine İllli
liz Bakanlarının dikkatini çekmi§, anla!manın bu bölgedeki (mın • 
takadaki) somıtlarının anlatmıı v e Almanyanın diplomatik durumu 
nu kuvvetlendirmit olduğunu ıöyl emittir. 

Küçük antlaıma ve Balkan hü kumetleri, 1nıilterenin Tuna itin
de İtalyayı baılıca hareketlerde ö zgür(serbest) bırakmasından kork 
maktadırlar. Dola§an bir habere g öre, bay Titüleakonun lnıiltereye 
yaptıjı göretin (:ıiyaretin) batlıca ergelerinden biri, Habeı mesele
sinin konuıulmasıdır. 

Hakikatte bu meseleye ancak, J talyanın Habeıiıtandaki hareket -
lerinin Avrupa İJlerindeki elbirliği ni gevıetmeıi korkuau ile temaa 
edilmittir. 

ltalya, orta Avrupada tam bir hareket özgürlüğü vermek iste • 
miyen Küçük antlaıma ve Balkan hükumetleri, Romanın Londra 
ve Paris ile el birliği yapmaaını 1 üzumlu gö,mektedirler. 

Bu ilk görütmenin yaptığı duy Uf (İntiba) ıudur: 
Bay Titüleako, barı§ın bölünme zliği hakkında yeniden hiçbir i -

nanca (teminat) alamamı,tır. 

Italyada manevralar 
Roma, 2 (A.A.) - Bolz.ano v 

Udine belgelerinde (mmtakala -
rında) temmuz ve ağustos ayları 

içinde 500 binden çok askerin 
katımıyla süel (askeri) manevra -
lar yapılmaaı hakkında hükUme • 
ti~ aldığı tedbirleri bütün ltalyan 
kamoyu candan kar§ılamııtır. 

Tribune gazeteıi, bundan ban • 
aederek diyor ki: 

Hükumetin bu kararı da göste • 
riyor ki, sömürgelerde yapılan ıü· 
el hazırlıklar anavatandaki or • 
duyu zayıflatmııtır. İtalyanın ai -
lah kuvveti .Avrupadaki ödevleri 
için olduğu gibi durmaktadır. 

30,000 grevcinin toplan- j Gübelse geniş salahiyet 
tısı nasıl dağıtıldı? Berlin, 2 (A.A.) - 28 haziran 

R · (S k tch ) 2 (A tarihli kanuna söre, propaıanda 
egına as a evan . 

A ) P 1. K d l tJ b. bakanı doktor Göbbels. halk için . - o ıs, ana a ı a ı ır . 
l k 

· d ·ı . k zararlı göreceğı filmleri, film kon 
a ay as enn yar ımı e, ı§ am • .. 

d k
. 

3
000 · · trol of ıaıne danıımadan yasak e • 

pın a ı arevcmın yapmış d b'I k . 
ld .. t 1 t .. d"'k e ı ece tır. o ugu op an ıyı, goz yaıı o • 

türen bombalar atmak suretile Bu tedbire, eski tüzüklerin çok 
karıtık olmasından ve bir filmin 

dağıtmıttır. 

Grevcilerden ikisi ölmü~, yirmi 
kadar kadın ve erkek yaralanmış-
tır. 

Romanya elçimiz 
Bükreş, 2 (A.A.) - Türkiye 

elçisi bay Hamdullah Suphi Tan· 
rıöver ve bayanı ile Sovyetler el -
çisi bugün, kral tarafından öğle 
yemeğine çağırılmıştır. 

Gazete hangarı mı, 
silah deposu mu? 

Beri in, 2 (A.A.) - Eski ra -
dikal ıosyaliıt "\Yorwaerts,, ga -
zetesinin hangarı temizlenirken 
mitralyözler, tüfekler, otomatik 
tabancalar ve on bin fiıek bulun
mu§tur. 

Bu hadiseyi inccliyen "Volkiter 
Beobahter,, gazeleıi naayonal 
- aoıyaliıtliğin ıon dakikada er
keye (iktidar mevkiine) gelmesi 
ile bir ihtilalin önüne geçilmİ§ ol
duğunu yazmaktadır. 

ltalyada sıcaktan ölenler 
Roma, 2 (A.A.) - ltalyada sı

cak dalgası olanca ,iddetile de -
vam etmektedir. Güneş çarpma -
ımdan yirmi kiti ölmütlür. 

yaıak edilmesi için gösterilen se· 
beplerin bazı kere, yeter ol • 
mamasından dolayı müracaat e • 
dilmİ§tir. 

YENi ATlNA TiCARET 
MÜMESSILlMlZ 

Ankara, 2 (Kurun) - Yeni A· 
tina ticaret müme11ilimiz yarın 

lstanbula ıidecek ve oradan ı~ · 
mire geçerek tetkiklerde buluna -
cak, aonra Atinaya hareket ede • 
cektir. 

Eski Atina ticaret müme11ili 
Bay Halil Mitat, Türkofi. bat • 
mü§avirliğine tayin edildi. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
GENEL MÜDÜRÜ 

Ankara, 2 (Kurun) - lzmire 
gitmit bulunan Devlet Demiryol • 
lan genel müdürü Bay lhrahim 
Kemal, cuma günü burada bulu
nacaktır. 

TEMYiZ MAHKEMESlNlN 
YENi BiNASI 

Ankara, 2 (Kurun) - Bu ayın 
20 sinde An1taraya ta~macak olan 
temyiz binasının tesisat ve tefriıat 
iti bitmittir. 

Yunanistan 63 tayyare alıyor 
Atina, 2 (Kurun) - Yunan l tayyaresinin Faler fabrikaamda 

hava bakanlığı, §İmdiye kadar / yapılmasını da yakında ekailt -
toplanan ianelerle 63 yeni tayya - meye çıkaracaktır. 
re almağa karar vermiıtir. Yunan hava bakanlığı, yeni a. 

Bunlardan 45 i harp tayyareıi, lınacak harp tayyarelerini kulla • 
18 i de mektep tayyaresi olacak- nabilecek yeni tayyareciler yeli§ • 
trr. tirmeğe de önem (ehemmiyet) 

Hava bakanlığı, bundan batka, vermektedir. 
tayin edilecek tipte 50 mektep 

Zeytinciliğimiz 
Bir nümune zeytinyağı 
fabrikası kurulacak 
Ankara, 2 (Kurun) - Ziraat 

bankasından bir heyet yakında 
zeytin mıntakalannıııı tetkike gİ· 
decektir. 

Heyet, ltaly~ya da giderek 1 -
ta)ya zeytin yağı fabrikalarında. 

tetkikler yapacf.ktır. 
Tetkikler bittikten aonra, he -

yetin muvafık 'Siireccii bir mm • 
takada, ziraat bankasınca bir nü· 
mune zeytin yağı fabrikası kuru -
lacak ve ~eytinciler kooper•tif<" 
Jevredilecektir, 

V1LA YETLER VE NÜFUS 
UMUM MODORLUKLERI 
Ankara, 2 (Kurun) - iç ha -

kanlığı vilayetler umum mü -
dürlüjüne Kastamonu vali veki -
li Fazıl, nüfus umum müdür)üjü • 
ne Kocaeli valiai Faiiin tayinle • 
ri yüksek tasdike gitti. 

ADLiYE BAKANI lZMlRE 
GiDiYOR 

Ankara, 2 (Kurun) - Adliye 
Bakanı, bu hafta içinde l:ımir , 
Odemiı ve Gülcüğe ıidecektil'. 

LiMAN ŞiRKETLERi 
MODORLÜGÜ 

Ankara, 2 (Kurun) - Liman 
tirketleri müdürlüiü vekaletine 
limanlar müdürü Bay Kemalettin 
tayin edilmi,tir. 
DENlZ RES1MLER1 KANUNU 

Ankara, 2 (Kurun) - Ekono
mi Bakanlığı, yeni deniz resimle
ri kanun layihasını hazırlamak • 
tadır. Şimdiki "Rüsumu bahri,, 
kanunu yerine geçecek olan bu 
kanunla deniz resimlerinin daha 
pratik tekilde tahakkuk ve tahsili 
temin edilecektir. 

YOKSEK T ASDIKTEN Ç1KAN 
HUSUSi iDARE BÜTÇE

LERİ 
Ankara, 2 (Kurun) - Yüksek 

tasdike gönderilmit olan hususi İ· 
dareler bütçelerinden Konya, Bur 
ıa, Ankara, Eliziz bütçeleri gel
miıtir; yerlerine gönderilmekte • 
dir. 
YENiDEN HALKEVLERI AÇI· 

LACAK 
Ankara, 2 (Kurun) Bu yıl ye· 

niden bazı yerlerde halkevleri a-
çıbaa11 dijıwwlmekledir. 

!Pekinde çarpışma ----Japonlar şehirde Ö7fi 
idare ilan efttiler 

Berlin, 2 (Özel) - Çindcn bil· 
dirildiğine göre, Van Fu Un or -
dosuna mensup üç yüz kişi ansı -
zın Pekin ıehrine bir akın yap -
mı§l&r ve meıru hül umet asher -
leri tarafından püsl\ürtülmuıler -
dir. 
Çarpışmalar ~&nasında asiler . 

den otuzu öldürülmüt, bir çok ki
§İ de yaralanmı hr. 

Pekin şehrine on iki gülle düş
mü,, fakat haf.arat yapmamı~ -
tır. Pekin civarında iki bin isi bu
lunm~ktadır. 

Pekin şehrinde bulunan Çin as
l<ederinin hadiseler çıkarmasın • 
dan korkulduğundan Japonlar ta
rafından Pekin şehrinde örfi ida • 
re ilan edilmiştir. 

RIHTIMLAR HAKKINDAKi 
PROJELER HAZIRLANDI 

Ankara, 2 (Kurun) - lıtan .. 
bul rıhtımlarının uzatılması, ge -
niıletilmesi ve tanzimine dair pro
je ve haritalar Ekonomi Bakanlı • 
ğmca hazırlanarak Ba!bakanhğa 
verildi. Bakanlar heyetince tetkik 
ve kabulden sonra hemen tatbike 
geçilecektir. 
MUHACiRLERE GÖSTERiLE

CEK KOLAYLIKLAR 

Ankara, 2 (Kurun) - Memle • 
ketimize gelecek muhacirlere göş 
terilecek kolaylıkları tesbit etmek 
üzere Romanya ve Bulgaristanda 
tetkik •eyahati yapan Trakya is -
kan müşaviri Bay Hüsnü, tetkik • 
leri etrafında ilgili makamlara 
malumat vermek i.izcre burnya gc· 
lecektir. 

KURUN okurlan11a 
...................... , .. 
Hizmet kuponu 

Bu kupon 1 Temmuz 1931; taı i· 
hinden baŞlıyarak 15 giin lrindc 
KURUN idaresine gö terilirsc bir 
küçük ilcin'ın bir defalık bir satırı· 

na karşılık olarak para yerine ah· 
ıur. 

(lstlyenlcr, gUntindc idarede bulun • 
durulacak surette bu kuponları postaya 
veı.cekleri mektupların içine dl ...,. -
blltrler. Dört kelime bir satır 11aytlmalı • 
~ .. 

1 ......................... . 



Musiki fre en 
okuluna girme ~tlan 
Okulun bulunduju 7er Anka -

radır. Buraya ıirmek için ilk o • 
kulu en az iyi derece ile bitirmek 
aerektir. 

Buraya ıireceklerin yqlarımn 
on ikiden kijçük, oıı dortten bü -
yük olmaması lazımdır. 

Yazılma zamam yirmi ağua .. 

tostan bir eylüle kadardır. Müaa
baka ımacı 22 ile 29 eylül ara -
amda yapılır. 
- ftliiP-J,aka Uatih-nmda musi. 

ki iltidadmı, telinin güzel oldu -
iunu ı~i li.zmıdır. 

Orta okul •ezunlarile orta o -
kuhm dii• anuflunıdan ıirmek 
iıtiyenler unaçia daha yübek 
ıİnıflara kabul edilir. 

Belediye mem;..
ları şikayetleri 
dinlemiyorlar mı ? 

Belediye zabıtuı memurlann .. 
dan buılarmm halk tarafmdan 
yapılan tiklyetleri dinlemedik -
Jeri anlqılınıfbr. 

Bundan batka teker, tuz, ek -
mek ıibi zaruri rıda maddeleri .. 
ninı aatqlamn da iyi kontrol et • 
medikleri ileri ıürülmÜftÜt". 

Bu, haldan bazılarının, merke • 
ze yapb)dan ilatTmmalardan 
meyHna çrkmııbr. Şilrlyet edi .. 
len memurlar hakkında hliklbt 
yapılacaktır. 

Şimedifer kursunun yirmi 
birinci devresi bitti 

Hayd&rp&f&daki timeiıdifer 
kurıunun yirmi birinci deneai 
bitmit, bitireni-. dipa-ıaa 
Tel'ilmlttir· K1ll'l&8n 81 liti pk .. ...... 

Altmıcı itletmecfen .,. a.ı 
birinci. yedinci itlebnetl- .., 
Memduh Bulu ikinci olarü ~ 
mıılardır. Birinciye altm, ikinci • 
ye ıümüt aaat verilmittir. 

1 Gelenl•, .W..ı. 1 
BAY RAMEY AMER - Japon 

Y&nın iç Bakanbiı müatetar mu • 
avini Bay Rameyamer, dün aa .. 
bab Pireden latanhula aelmit. 
tebri dolattıktan eonra ıelditi va 
Purla Köıtenceye aitmittir. 

Kiateaceden CeneYreJe p .. 
deceldir. 

ALMAN KONSOLOS MUA -
VINI - Alman,anm lstanbul 
komoloa muavini doktor Fon 
Saukea, lllaanen kanıile birlik
te memlelıetme ıitmiıtir. 

AHMET HAN - Afıaniıta· 
:nın Türkiye elçiıi Bay Ahmet 
Han, Anlmıaclaıı t•hrimize ıel .. 
mittir. 

AHMET CABtR HAN _ Ku
tulemmare Emiri Ahmet Cabir 
Han tehriJnize ıelmittir. Bura • 
dan lngiltereye ıiclecektit. Dün 
ıebrimizi dol1tşmı~. 

- Kart dumanlı ho11ayı ıeoerl 
"erler, tlojrutlur ••• 

Taksim 
1ü.rlc Düi 

Araştırma Kurumu 
Diindenberı şelırimi%de 

çalıımaga başladı 
Aüaradan ıelırimize ıeldilini 

yazdılımız Türk Dili Arattırma 
Kurumu üyeleri dün •hah aaat 
onda Dolmabahçe ıaraymdaJd 
dairelerinde toplanmıılardır. 

Kurum Genel Sekreterliii dün
kü toplantıdan ıonra ıu bildirili 
yapm11tır: 

"Türlt Dili ArOfhrmo Kurumu 
Genel SelcTetalifi Büroaıı ile Kı · 
llMU Komiqona ve Genel lfer • 
ita ICıaulanun 6iiyiilı Jn.,,. latan· 
bala fClfUlnuf ve Ulaf Onieriml
:in yülı.elı kayralanyla Dolma • 

bahçe aar•7Ul4• )'el'l...,.lr gel.,
malanna ""'1tımrftar. 

Terim bölüHerine gönderilen 
kaıyılılı listeleri ile derleme oe 
•entalı• anAeti liıleri alüi ri6i 
Ankara Merlıezine göndailecelı
tir. Bunlar lıpnlalıi yazıların 
Dolmabahçe sarayında Türk DUi 
Artıflırma Kurumu Genel Selıre
ferlijine gönderilmesini clilerU.,. 

Polla haberleri : 

Romorkör ile sandal 
arasında bir çarpışma 
Ali <>aman, Huan Ye Ali ine • 

tin id.....mdeki andal Dolma • 
bahçeden geçerken liman ıiıketi • 
nin 1& DUIQU&lı romorkörij ile 

ç&l'MDtM, .11.witl ......... 
tır. 

Sadaltla bal-nlar clmise 
düfllliltlier ite ele brtanhmtlar • .... 

Bir yankesicilik 
Bahçekapı He Emın6nil anam • 

daki caddede dün Eaat iaminde 
birinin Jetmİt lirası yankeeicilik 
ıuret;ile atll'ıbmttu • 
Aıop itminde ltiri, bu iti itle -

mekten nçlu stirülerek, poliaçe 
yakalaıunıı, adliyeye Yerilmittir. 
ZEHiRLENMiŞ MI? - Bey· 

oilunda Çukur eokaimda oturan 
Binnaz Yddız ban ~aki lo • 
kıantacla yemek yedikten eoara 
çıkarken zebirleaae ali.metleri 
duymut, baateiaane,e yatmlmq • 
tır. 

SOPA iLE - Kumkapıda otu
ran Olman oilu Ali, Hakkı ollu 
Ali tarafından ıopa ile batı ya· 
nldıimı iddia etmit. yaralı Cer • 
rabpaıa haatabanaine kaldırıl • 
llllf, auçlu yakalanmqtır. 

DIKKA TSIZLIK - Kaıımpa • 
tada Berber caddesinde oturan 
dojramacı ffiileyin dükklnda a· 
ğ9Ç biçerken Cllldrataizlik tizün • 
den üç parmatmı yaralamıt
tır. 

• •• Balı ıu Japonlwa... 

Yüzde onsuz garsonluk 
yapılması istenmiş 

çıkarılan 

7 ramvay Sosyetesinin 
yaptırmaya mecbur 

olduğu yollar 
Belediye Tramvay Soıyeteıine, 

bozuk yolların on bet gün içinde 
yapılmasını bildirmif, Soıyete bu 
müddet zarfmda ite baflamadıiı 
için belediye bunlan kendisi yap
tırmaia ve paruım 101yeteden 
almaia karar vermİftİ. Bu cümle--

46ıncı 
1 -11Ul1tllılrat - Stiresiz, pçtilta 
ORNEKL.R: 1 - KAada ilk 

sik sik-1& lıtlk6metler karals. 
2 - Bular gepiea tef._dir. 

2 - Rtitlp - Yapk 
llııtubet - Yapldık 
ORNBKLEll: 1 - Yatak .,.-

terde oJuamam, 2 - Balaptle -sa· 
§aklık gittikçe artıyor. 

3 - Batbe - Breee 
ORNBK: Dostum yarbaylık r 

recesindedlr. 
4-Pdlle-Apma 
ORNEK: Juan ..ıa apm· 

larla delil, fikir dlsQlalıı -,a
sekuti ile iitlnmelidir. 

5 - Sdlle - Glzey 
ORNEK: Ancak abia lile1İ -

aizde hu 8f&ID&7• erdim. 

Tabinı belediye 
ballpainde iften 
çıkal'fbın on gar
ıWa cemiyete bq 
vurarak haksiz • 
lİia uğradıkla -
rını ileri sür -
miişler, garson • 
tar cemiyeti de 

den Fatihte yapılan bet yüz lira· Not: Gazetemlze g(lntlerlleeM 
hk :rol bitmittir. Şimdi Topkapr ıanlarda bıı kelimelerin Oımanl&· 
ve Samatyadaki bozuk yollar ya· calannan kııllanaimmn•ııu rica etle 

pılacaktır. Topkapı yolunda yarm riz. --··-----
yapıya baılanacakbr. Bundan ·8--;:k ) • d isticlayl ticaret o

cluma vererek 
t.aJaldkat yapıl • 
masnu istemiş -

bqka her belediye dairesi Tram lU Se sergİSJD e 
vay Soayeteainin yapmuı lizım
ıelen bozuk yolları teıpit ederek 1lal/ Jfecep tir. 
belediyeye bildirecektir. 

Çıkantaa prsealar fUalan siyle· 
mektedlrler: 

- TaUim belediıc ,,,,..,,..e iif Güzel Sanatlar Akade
aıdlr fGlllııloru. Fütıt 6u fGllflllG 
bet ,.,.audır. BiUllOf'llUl"Z ld ,,., -
ıonlar aylık almalar, gizde oııla ge-
çbıirler. Blıı de iiç .,, Wfenia ur 
tirli ifleriıede çalıftualc ......._ • 
,,. • ..,..,.,nı belılefUk. Vf t111 elillliz
delci. IHD'tılll da laert:flllüc. lıun çW& -
nlmanuzın sebebi fudar: 

misi bir sergi açıyor 
Güzel San' atlar Akademisi 

yakında Avrupa müıabakaların • 
da kazanan tablolardan Te yıllık 
çalıpna içinde çıkarılmq en iyi e
serlerden mürekkep bir aerai aça
caktır. 

Bala~ ..,.... Amr,.,_ bir trup 
getirtti. Onlarla """"'"1e .,aptı. Pal- Sergi akademi binaamda açı • 
ron bize de llizde o,..rız garsonlıık lacak ve bir vakit, halka açılt. 
"""'81ftlZI "'fledi. Bfz, gagd Aaklı buhmac:aktır. 
o1ara1c: •ş,_,,.. IMtlar celıiınbdeld Yürükali plajı müsaba-
pcra1an ,,,,,.,. i9n Nreadık, bargin 1 
bizi naaıl ,,.,._,z çalıttırabUirsiniz1,. kasında kazanan ar 
Karıılığını vererek çalıımak iıteme • Büyükadada Yürükalide ya-
dUc. Bunun üzerine bizi çıkardılar.,,' pdacak plaj ve gazino projele · 

Bir m11harrirbniz Ticaret oduln • rinin yapılması müaabakaya kon · 
u aiil:lıldfiili 1ld1i...,..... maıtu. 
6'1...._ ... ra ...,...ıar ~te • Glnct.ilen projelerden Spor 
il .. .._., lıQ ..... JUllanil• ile rumuzlu olan proje birinciliii, 
drllpıtlifıllr.ı Ba7 Reeep de t1llllan 
slyJemlftlr: Cennet rumuzlu olan da ikinci -

•-On arkatlafunız dün bir iıtlda. liii kazanmqtır. Müaabakaya gi-
U. .,.,,.,,,.,,,,,. bepıırarak flklret - ren diğer üç proje beğenilmemif' 
lerfnl lllJJlfedlln. ilen de İlfftlfllll IHI - tir. 
ldt geçirnwbıt ,,,,,, --.u ,,,,.,._ 

Birinci ve ikinci projelerin •
hiplerine para mükifab verile -
cektir. Gelecek yıla kadar plij ve 
ıaziıno yapılmıı olacaktır. 

dün. 
Çı/canlan 11anorıların 1ıe,,._ı cemi -

getimizce ,,,,.,,,,,., N fim""1e karlar 
en gllksek yerlerde ~nlllllftır. 
Ka~nlar kongresinde, parldmentolar !============= 
kongreıind.e, hattd /ran Şalıı geltllll ilfff ade etmiı det1fldtr. 
va/tlt ko111"'""'yonu 6u garsonlar 1Jap Size 4aha acı birf'/11 söyligeglm, polron 
mlfltirdı. IJrııtlfınn At: ag paraız gaz- ,,,,. gar.sonlara Bizin için ~~anç. vergili 
de on alnlM ıpn ~ ...,.. . buhran. ıniHHne ver11ıaı oenyoruz, 
kak olflııluna göre bagiin lliizde on. .U,Orlar. Halbuki g•rlOl1Jarın. mtJaf& 
m •...W:ZanMGll --...ı.n en fazla yirmi lira göaterilmiftir. Yir-
cernigdlınQce plc acı Ue karfllaıumr ml liranın vergisi lifi kuruş ilen kat 
tır. llaldarını aramai ~ cemigeti - tal imla alıyoı lar. Sonra garsonların 
miz ,..,,. ,,.,_ hr ,e,ı 1/f111«tJktır.., aldıltldh ıPUde 011 onlann cetxn. gi-

GARBONLARIN NRDI ri6f1r. Halka bu .. bu tekUde anlatıl -
Bay ıteeep KO.Uofla handan son- ""Itır. Fakat doğrusu ıudur: Gar · 

ra cemiyetlerinin en lnemU dertlerin· Bon aldığı ,,az kuruıun r.ltnuş kuru • 
den birine reçerek tunlan aö7Jemif • ııuau gene patrona veriyor. Yad 
tir: olanılc latanbulda çal1ft111 ilin garson 

' 
- GanOnlann aldlklan yüzda on 

tla 11anona11 delil, patronun cebiM 
•irmerc&dlr. 

BU ,,.,.IOllltınıt 6u Aalckuu korıı -
.- için ,,.Zlanlır ..,,,.,,.""· ftıkat 
6fr ffirli ,,,,,,...,.,.,. CUP,.,.,_,._ 

Ganonlfll'lll ,.,,,. tflllllldlğı lıaltle 
fİllUllP lctıtJar 61r flrf lokiınta, (ltll'IO

"" rniatesna hlçhlr oarson bu haktan 

farzeünek N bunların en a 11ar1111 
Uragı patrona verdiğini kabul eder -
aei ıenede patronlann cebine giren 
lltll'anın mlkdan ortaya çıkar.. Bun· 
lann vergisi de verUmiyor • 

Bıınwala beraber 11anonların hak
kı ~ elimizden geldiği kadar çalı
f'lea.lız ve elbette bir gün bu hakkı 
fcabul <'ttlTl'('('f, : • ., 

YIU'dumu.ııın tabii 
zenfinlikleri de 
göaterilebilirai 
Briilaelde çlu anml-1 

ıersiJi ve oradaki Türk paYJe • 
DUDU da lirmiİf olanlardan 1Nr 
kıımı psyle düfünmelftedirler: 

Memleketimizden Brüksel ser • 
gisine yalnız inhisar maddeleri • 
nin gönderilmiş olması • diPr 
memleketlerin pavyonlanna nil • 
betle bir eksiklik sayılabilir. 

Birkaç aydanberi açık duran ve 
birkaç ay daha açık kalacak o • 
lan Briikael sergisinde şimdi Tür· 
kiyeden yalnız rakı, şarap, tuz ve 
tütün gösterilmektedir. 

Her şeyden önce, b"r sana~ i 
memleketi olan Belçikada, Tfü 
madenlerinin rağbet görebil~" 
ği umulur. Bunun içindir ki Ada· 
na pamuğu, Es~~hir taşı gibi 
memleketimizin diğer tabü zen -
ginliklerinin dıe gösterilmesi iyi 
olurdu. 

Turizm işlerine büyük bir ö • 
nem verildiği şu vakitte, bu yol • 
da da reklam yaptlmasrna imkln 
vardır. 

Bay Vedat Nedım bugün 
Avrupaya gidiyor 

Bum ıenel direktörü Ba.J 
Vedat Nedim Tör, dün ..ı.h A.ır 
karadan ıehrimize ıelmittir. 
8uıün Awupaya ıiclecek, Wr 

buçuk ay muhtelif memleketler • 
de incelemeler (tetkikler) Japa • 

caktır. 

Genel direktör, bu arada Yu • 
naniıtaD, ltalJa. Frana, Alman
yaya ıicleıcektir. 

Marinetti gitti 
ltalyanlarm Fütüritt piri la1 

Marinetti ltalJan Elçilijbacle 991 
lan aerıiden aoma din tekrar 
mem)Metine cl&Btitttir Şair, p 

ne unare1le shmlftlr. 
Elçilik binasındaki sergi kapan 

mı,tır. 

1 

114qGiiUiın-Pfllc ,...._ 
••• Çin a;ıluuı hiicum ettiler- taun, lıö,,.._ lılqtle "81••a •>" 

nana/ 
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Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Ankara, 2 (A.A.) - Hava tehlike
, sini bilen üyeler: , . 

$1klyetler 

Taş yığını 

BARTIN DA. 

4483 Bay Yusuf Topçu Ali 20, 4484 
Halil Hocaoğlu 20, 4485 Ltltfi Hacı 
Balıkoğlu, 4486 .Ahmet Kanbur Hüse· 
yin oğlu 20, 4487 Ahmet Müezzin oğ
lu 20, 4,J88 1. Hakkı ince olğlu 20, 
4489 Ahmt Menteşeoğlu 20, 4490 Mus
tafa Varnah 20, 4491 Mehmet Kasap 
oğlu 20, 4492 Hasan Tosyalı oğlu 20, 
4493 Sezai Ünyeli oğlu 20, 4494 Ali 
Zırtoğlu 20, 4495 Tahsin Cebeci oğlu 
20, 4496 Mehmet Silahçı 20, 4497 Ah 
met Nazir oğlu 20, 4498 Cemal Ha -
cı İbrahim oğlu 20, 4499 Remzi hacı 

Vay sen misin 
çalan? 

{ Hava Kurumuna yardım f Eşi bulunmaz bir 
Bir yu·rtdaşımız bin seyyah şehri 

Beşiktaştaki bir sokağın 
haline dair 

Bir okurumuz, Betiktatta, Türk 
Ali mahallesinde, Sel sokağında 
uzun müddettenberi yığılı duran 

Süleyman oğlu 20, 4500 Ziya Şaban 
oğlu 20, 4501 Feridun 51 - 60, 4502 
Ali Z1 - 60. 4503 Vahdettin 20, 4504 
Mehmet Pamukçu 20, 4505 Ahmet Gül
budaklı oğlu 20, 4506 Mehmet Papuç
çu oğlu 20, 4507 Rüştü 20. 

EZINEDB 

4508 Burgaz köyü Heyeu ..... u ... .ıa 

200, 4509 Aladağ köyü heyeti namına 
40, 4:ilO aKradağ köyü heyeti namına 
40, 4.511 Kestanbolu köyü heyeti na -
mına 120, 4512 Kavaklı köyü heyeti 
namına 80, 4513 Fıranlı köyü heyeti 
namına 40, 4514 Yayacck köyü heye -
ti namrna 30, 4515 Akçakeçili köyü 
heyeti namına 30, 4516 Alemşah köyü 
heyeti namına 25, 4517 Koçalı köyü 
heyeti namına 20, 4518 Pınarbaşı kö-

ı ;yü heyeti namına 40, 4519 Kemal1li kö 
yü heyeti namına 25, 4520 Bozköyü 
heyeti namına 20, 4521 Kumburun kö 
yü heyeti namına 60, 4522 Bozalan 
heyeti namına 40, 4523 Hisaralan kö -
yü heyeti namına 20, 4524 Mecidiye 
köyü heyeti namına 40, 4525 Çamoba 
köyü heyeti namına 40, 4526 Ovicek 
köyü heyeti namına 40, 45227 Mahmu
Giye köyü heyeti namına 30, 4528 Ge
yikli köyü heyeti namma 121, 4529 
iDarı köyü heyeti namına 30, 4530 Kö
seler köyü heyeti namına 40, 4531 Yay 
Ucık köyü namına 40, 4532 Çamlıca 
köyü heyeti namına 60, 4533 Bay Meh 
met Prnar'başı köyü muhtarı 20, 4534 
Rüştü 20, 4535 Hüseyin 20, 4536 Hü -
seyin 20, 4537 Kadri 20. 

MILASTA 

4541 Sadtk oğuz 60, 45-12 Mustafa 
Tenioğlu 200, 4543 Hamdi Nanbant
oğulları ticaret evi müdürü 200, 4544 
Mehmet eÇrecioğlu 50, 4545 Hüsnü 
50, 4546 Sezai yardım 40 ve 20, 4547 
Reşit Ömer 25, 4548 küçük Süleyman 
20, 4549 Bekir Sami Buldanlt oğlu 50, 
4550 Y asef 40, 4551 Yusuf Y atarika 

• 50, 4552 İsa Yıldırım 20, 4553 M. Mus
tafa 100, 4554 Şakir Kelhüseyin oğlu 
80, 4.355 Halil lbrahim Sakarya 20, 
~556 Ahmet Abdüşşeh oğlu 20, 4557 A
li Karadeveci oğlu 20, 4558 Şalon Uayr 
100, 1559 Bohur Elhadef yardım 20 
'Ye !lO. 

·1.)60 Cemal Mehmet Oğlu40, 4561 
l\loiz Klahadef yardım 20 ve 75, 4562 
Osman Kadıkyölü 20, 4563 Osman ö
zer Müftü oğlu 40. 

4.36-i Ali Çakır 20, 4565 Burhan 20, 
4566 Ahmet Çollu 20, 4567 Adil Un -
cu 20, 4568 Naim Misafir 20, 4569 Hü
samettin Şekerağa 50, 4570 Sadık öz
kan 25, 4571 Nazmi Ozkan 25, 4572 
Zihni İbrahim ağa 40, 4573 slmail 
Tavaslı 20, 4574 Zühtü Ozkan 20, 4575 
Refet 'Cnal 20, 4576 Hamdi Helvacı 70. 
~577 Nisim Pizantı yardım 20 ve 20, 

"Çantayı vermek ıçın 
sahibini arıyordum,, 
Unkaparu köprüsü üstünde yan

kesicilik yapmaktan su~lu Şerefin 
durutması, Sultanahmet Birinci 

Sulh Ceza Hakyerinde dün yapıl
mıştır. 

Şeref, kendisinin para çarpma
dığını iler sürerek, şöyle diyor: 

- Köprüden geçerken, uzaktan 
bir kalabalık gördüm. Birçok kiıi, 
kofUJUYOrdu. Ben de merakla kof

tum ve kalabalık armından lırlı
yan bir çocukla göğüs göğse gel· 
dim. Çocuk, bu sırada elindeki pa· 

ra çanta.mı yere atıp kaçtı. Çan 
tayı yerden alıp vermek üzere sa· 
hibini ararken "vay, sen misin ça· 
lan?,, diye beni çalyaka ettiler!,, 

Duru§ma şahitlere ve suçlunun 
sabıkası olup olmadığının öğrenil 
mesine kaldı. 

Mari ile Gül nasıl 
dövüşmüşler ? 

Mari isminde bir kadının Gül 

isminde bir kız aleyhine açtığJ 
dövmek ve sövmek davasına, Sul-

tanahmel ikinci Sulh Ceza Hakye
rinde dün bakılmıştır. 

Dinlenilen bir ıahit, iki komıu 
arasında aradaki yolu süpürmek-

ten kavga çıktığını, "Sen ıüpüre
ceksin, ... Hayır, sen!,, yollu bath

yan kavga sırasında, Gül kızın 
· Mari kadının üzerine atılıp yüzü

nü tırmaladığını ve sövüp saydığı

m anlalmı§tır. 

Duruıma, daha şahit çağırıl -
ması için başka güne bırakılmıt -

tır. 

lira armağan etti 
Hava kurumu -

na yeniden üye ya
zılan ve armağan 
\"eren vatandaşlar 

şunlardır: 

"- Tütün teci -
meri bay Hasan 
Kozluca 1000 lira ar 
mağan etmiş ve yıl
da 20 lira taahhüt 
etmiştir. Bay Ha -
sanın eşi bayan Fat 

Hasan KozluctJ- ma 200 lira arma -
ğan 20 lira da taahhüt etmiştir. Bay 
Hasanın çocukları bay Şevket ve Bay 
Saffet de yılda 20 şer lira taahhüt 
etmişlerdir. 

Kuyumcu Antranik 30, Ohannes 
30, Leon 20, Mığırdıç 20, Yervant 20, 
Artin 20, Kereste sosyetesi direktö
rü 60, Nurettin 48, Sadi 28,80, Kadri 
24, Mike 21,60, AJrutamir 31,20, Ha -
lit tsa 24, Şakir Abdüssamet 28, lira 
vermeği taahhüt etmişlerdir. 

Kereste sosyetesinden Sadi 12, Mus 
taf a 16,80, Ali 14.,40, Fahri Can 12, 
Mustafa 8,40, Saffet 14,40 Haşim 12,40, 
lbrahim 960, kuruş vermek suretile 
yardımcı üye yazılmışlardır. 

Bundan başka Bedros 15, Mesruy 
10, Dikran 10, İbrahim 10, Torkım 10, 
Tatyos 10, Artin 10, Haçik 10, l\filli 
sigorta sosyetesi 100 lira armağan 
etmişlerdir. . 

KUltür ;,ıeri 

Talebe için süel kamplar 
bugün açılıyor 

Liselerin süel kampları bu-
günden itibaren baıhyacak-
tır. 

Kamplar on beı gün ıürecek, 
kamp sonunda bir sınaç yapıla -
caktır. Smaçta muvaffak olamı • 
yan talebe diğer derslerden mu • 
vaff ak olsa bile sınıfta kalacak -
tır. 

Erkek kılığında gezen Galatasaray ve Iıık liseleri ya· 

Melekzadın davası tılı , diğer liseler de gündüz 

Erkek kılığında gezen Melek kampları yapacaklardır. 
zad tarafından Remziye aleyhine Kültür memurları haziran, 
açılan tehdit mektubu göndermek temmuz aylıklarını 
davasına ait durufmaya, lstanbu! alıyorlar 
Üçüncü Ceza Hakyerinde dün sa- Kültür memurlarının maaıları 
hah kapalı celsede devam edilmİ§· il bütçesinden Bakanlık bütçesi -
tir. ne nakledildiği için bu memurla. 

Bu davadan ayrı olarak, geçen· rın haziran maatları henüz veril -
de ikisi arasında baıka bir dava memişti. 

ortaya çıkmıftı. Remziye, Müddei- Bakanlık bütçesinin Kamu~a~ 
umumiliğe Melekzad aleyhinde tarafından onaylanması üzerine 
bir istida vermiı, dövmek ve söv- dünden itibaren memurlara ha -
mek iddiasında bulunmuştu. Fa- ziran, temmuz maa§ları bir arada 

olarak verilmeğe başlanmıştır. 
kat, bunun bir muhakemeye mev 
zu teşkil etmesine lüzum kalma -
mıf, Melekzad Müddeiumumiliğe 

müracaatla, açtığı davadan vaz 
geçmif, dolayısile bu dava orta 

dan kalkmııtır. 

İLK OKUL BİNALARl - ilk 
okullal"In binaları Kültür direk -
törlüğü tarafından incelenmek • 
tedir. 

4578 lsmail Süvari oğlu 35, 4578 Meh- --------------1""' 
met Ferhat 20, 4580 Ali Rıza Mahmut ı· Kısa Haberler 1 

Bu binalarda açılabilecek sınıf
lar ve okula alınabilecek talebe 
sayısı tesbit edilecektir. 

ağa oğlu 2:), 4581 Levi 20, 4582 Ahmet _. ____________ ..... 
Çuhadar oğlu 20. 

11:>83 lsak Levi 20, 4584 llya Pilas 
80, 4:>85 Mustafa Gümüş oğlu 20, 4586 
Yako r\apolote 20, 4587 Terzioğlu 20, 
4588 Hasan 20, 4589 Fevzi 20, 4.390 Bo
hor lsrail yardım 60 ve 40, ,1591 Bodur 
oğlu Lutf i 20, 4592 Hilmi Boduı· oğ -
Ju 20, 4593 Hayim Plas 100, 4594 Emin 
Hehacı oğlu 20, 4:>95 Mehmet Habip 
oğlu 20, 4;)96 Mehmet Zeki 20, 4597 
Mehmet 20, 4600 Yaşuva müsafir 20, 
4601 Fuat Teksan 45, 4602 Servet 20, 
4603 Şurnoal Elhadef 50, 4604 Hacı 

Raşit 20, 460:> llya Elhadef 75, 4606 
Mehmet 20, 4607 Hasan 20, 4608 Meh
met 20, 4609 Ahmet 20, 4610 Avni 20, 
·1611 Nuri 20. 4612 Tapu ktaibi 20. 4613 
Fahri 20, 4614 Ali 20 

KIZILAYDA - Kızılay haftasının 

verdiği neticeyi tetkik etmek üzere 
bugün saat on beşte Kızılay kuru -
munda bir toplantı yapılacaktır. 

GAZLERDE~ KORUX1\1A - Ev -
velki gün Şark demiryollan askeri 
hat komiseri yüzbaşı bay Etem ta ~ 
rafından Bakırlcöy parti merkezinde 
"gazlerden korunma., mevzulu bir 
ko11f erans verilmiştir. Bu konferans 
ilgi (alaka) uyandlrmıştır. 

YILLIK TOPLANTILAR - Onü -
müzdeki pazar günü saat dokuzda 
Şark demiryolları memur ve müstah-
demleri cemiyeti yıllık toplanhsım 
yapacaktır. Toplantıda yeni yönetim 
(idare) heyeti seçilecek.tir. 

öCRETMENLERlN V AZIYE . 

Ti - llk okul öğretmenlerinin 
çalışma ·vaziyetlerinin tesbiti için 
okul direktörlüklerinden öğret -
menlerin 929 yılından 935 yılrna 

kadar aldıkları raporlar istenmiş
tir. 

iNZiBAT KURUMUNDA -
Kültür inzibat kurumu dün Kül -
tür direktörü Bay Mehmet Emi -
nin baJkanlığı altında bir toplan
tı yaparak kuruma gönderilen 
bazı meseleleri incelemiştir. 

ARKEOLOJi TETKiKLERi -
Arkeoloji profesörü Bassar ya • 
kında ~ursa ve lzmite yer araı -
tırma gezisine çıkacaktır. 

Profesörün Y.anmda tercüman 

Şehrimizdeki /ngiliz tatların ortaya koyduğu güçlük -
gazeteciler ne lerden tiki.yet ederek, şöyle di • 

yor: 
düşünüyorlar ? "Bu tQflar, üç sene kadar et1t1el 

Şehrimizde bulunan İngiliz ga- sokağın tamiri için getirildi. So • 
zetecileri ve lngiliz Motor Soaye· kcığın bir kısmı yapıldı, bir kumı· 
teleri delegeleri dün sabah Suadi- nın yapılman kaldı. lıittiğime gö
ye pıajma gitmitlerdir. İngilizler, re, elde tahıiaat bulunmadığı için, 
lstanbulun modern Florya plaj; ve kalan kııım 0 zamandanberi bü • 
Suadiye plajının eJİ bulunmaz bir tün iıteğe rağmen yapılamıyor • 
seyyah yeri olabileceğine kanaat mu1.Yapıl1114k iıtenildiğine de JÜp· 
getinnitlerdir. he yok. Herhalde yapılama111Mı, 

D~yli Herald, .. Deyli Meyi ve böyle maddi bir çareıizliğe Ja • 
Deylt Ekspres gıbı çok satılan üç yanıa gerek. 
İngiliz gazetesini temsil eden mu- F kat l · L• b• . a , yapı man ımRanının ır 

harrırler, buradan birçok yazılar ... l bul t • • J . an evoe unmaaı emennııı e 
yazmışlardır. Bir kısmı dün git · hir •u'·phe yok k. · -' ,,. Ç" . • B" ll' ll' , ' yerın"eaır. .un• 
mışbr. ır kısmı bugün memleket- k"' b t l b" ~L· L • .• u u Cif ar ırer, uııfer eR-9 
lerıne doneceklerdir. Ü L_!J •• •• b" • .J s e e1ame gunun ınna e or • 

Şark DemiryoJJarında 
yeni indirmeler 

Şark demiryolları tarifelerin -
de yeniden indirmeler yapılmış • 
tır. Altı ay içinde Trakyada:l en 
az 30,000 ton buğday 1stanbula 
getirilirse şirket tenzilatlı ve hu • 
susi tarifeler üzerinde yüzde beş 
nishetinde bir parayı bu buğday -
ları çıkaranlara geri verecek -
tir. 

Bu miktar 35 bin tonu geçerse 
geri verilecek para yüzde ona çı
kacaktır. 

Kavun, karpuz, bal kaba.ğı ta -
rifeleri de indirilmiştir. Bir va -

gon karpuz 40 - 44 lira.ya htan
bula taşınacaktır. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Samatyada: Rtdvan, Aksarayda: 

Sarım, Karagiimrükte: M. Fuat, Şeh
remininde: A. Hamdi, Fenerde: Hü -
sam ettin, Şehzadebaşmda: Asaf, Be
şiktaşta: Süleyman Recep, Gedikpa
şada: Asadoryan, Cibalide: Necati, 
Çemberlitaşta: Sırrı Rasim, Sirke -
cide: Ali Rıza, Gala tada: Hüseyin 
Hüsnii, Beyoğlunda: DelJasuda, Er · 
tuğrul, Yenişehirde: S. Baronakyan, 
Maçka da: Feyzi, Kasrmpaşada: Mer
kez, Hahcıoğlunda: Yeni Türkiye. 

Yeni Eserler 

Yarımay 
10 uncu 1 temmuz sayısı güzel renk· 

li bir kapak içinde çıkmıştır. Bu sa · 
yıda (lstanbul bombalar alatında) ya· 
zısı ve buna ait renkli bir tablo dik · 
kate değer Cevat Şakirin <Kaldırın 

şu tahtaları), Melike Cananrn (Gön -
derilmiyen mektup), Ziya Şakirin (A
varoğlu), Suat Dervişin (lfovboyla -
rm romantik hayatı), <Günah gönül
leri), <Amers geceleri), açlık diyarın· 
da, sinema ve spor yazılan okunmağa 
değer. Tavsiye ederiz. 

UIQllUl'IUU•tıHYUllPIUIUUtıımıııııınuu.uıımtıUUUlfflUHltlMtlOttt•m-.. .... u,_ 

talebe bulunacaktır. 
ESKİ ESERLER ARAŞTIR • 

ması - İngiliz profesörlerinden 
Bakster yakında Sultanahme1 
meydanında eski eserler arathr • 
ması yapacaktır. 

T ASDIKNAMELER - Liıe ve 
orta okullar ıahadetname ve las -
diknamelerinin ıekli yeni yokla • 
ma talimatnamesine göre değişti
rilmiştir. 

tadan kaybolnuuı, bir zarar tqkil 
eder. Ortada kalmaıı da, gelip ge
çenlerin güçlüğe uğramalarına se· 
bep olduktan bafka, maazallah 
bir yangın zuhurunda, itfaiyenin 
•öndürme ve kurltınf hareketine 
engel olur. Oradaki evlerden ço • 
ğunun ahıap olduğunu da ilave e
deyim. 

H üla•a, ya bir an evvel ıokak 
yapılıın, yahut ela hiç değilıe yı· 
ğılı duran tCl§lar bir an eovel ora· 
dan kaldınlıın. Alakalı yerin bu 
iki yoldan birini takiple bu ife bir 
çare bulman temenniıindeyiz.,, 

__ , __ R _A_D_Y_o_J~ .. 
Bu. gU~ 

t8T..UO."'"BUL: 

18.30 : J imnastik Bayan Azade Tarçı~, 

18.50: Fransızça. ders. 19.10: Daruı musikis: 
(plAk). 19.40: Haberler. 19.50: Bayan Halidı. 

Monoloğ. 20.10: Konferaruı. 20.30: Stüdyc 
orkestruı. 21. - Radyo .caz ve Tango or • 
kestrala.rr. Bayan Emine lhııan. Türkçe sıs. -
Ul eaerler. Rl.30: Son Haberler Borsalar. 
21.(0: Baya.n Pakize lzzet Nezih. Keman 
Solo. 22. - Pl!k ne~rlyatı . 

BlJKREŞ: 13.16: Pllk ve duyumlar. lıfi: 

Sibiceano orkestrası. 19: Duyumlar. 19.l:S: 
Kon.serin sUreği. 20: Sözler. 20.20: PWt. 
20.50: Sözler. 21.16: Piyano konseri . 21.4:S: 
TUrkUler. 22.05: Radyo orkestrası:. 22.3:S: 
Duyumlar. 22.50: Konserin süreği. 23.l:S: 
Yabancı dlJlerle duyumlar. 23.35: Konserin 
süreği. 

VARŞOVA: 20.30: Koro tarafından tür -
killer. 20.50: Mizah. 21: Duyumlar. 21.10: 
Pl!k. 21.45: Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: 
Chopln konseri. 22.30: Pilsudakl için konfe -
rans. 22.40: Piyano konseri. 23.0:S: Spor du • 
yumları. 23.l:S: KUçUk radyo orkestrası. 

PARlS: 20.30: Sözler. 20.55: Konferaı:ıı. 
21: Piyano müziği. 21.30: Duyumlar. 21.45: 
Tiyatro piyesi. Duyumlar. Adison caz or -
kestrası. 

MOSKOVA: 18.30: Amele yayımı (Or -
kcstraıı) 20: K&ı"I§ık konser. 21: Çekçe ~ -
ymı. 23.05: lngllizce. 

BUDAPEŞTE: 19.15: Çingene mUzJği. 

21: Dış sıyua. 21.l:S: Budapeşte koruıer or -
kestruı. 22.f:O: Duyumlar. 23: Berand cazı. 
24: Balalayka. orkestrası. 

--ruiMA: 20.15: PlAk. 20.45: Orkestra kon -
seri. 20.45: Spor. 21.l:S: Duyumlar. 21.30: 
Konferans. 21.40: Piyes. 22.30: Senfonik kon -
ser. 2•: Duyumlar. 

Geçmiş Kurun/ar: -
~ .. :::·::=~~:~~::::~::,:. 1 

bulunan Samatya ve Yedikule 
tramvay hattının tekrar küşadı bir 
haftaya kadar icra edilecektir. Ak 
saraydan Yedikuleye kadar olan 
hat (Samatya - Etyemez) olmak 
üzere iki mevkif itibar olunacak-

Yeni hazırlananlar, okullara tır. 
gönderilmiştir. Bu yıl talebeye -iki buçuk kuruşluk evrakı nak-
bunlar dağıtılacaktır. diye ihracı hakkındaki 9 Şubat 

BAKIRKÖYO OKULLARlNl 1332 tarihli kanunun ikinci mad-
BITtRENLER - Bakırköy ilk ~ desi şöyle değiştirilmiştir: "Iki bu· 

kulları son ımıf talebeler:ine bu - çuk ve bir kuruşluk evrakı nakdi-
gün saat on altı buçukta ikinci yenin karşılığı hazinenin uhdel ta-
ilk mektepte Jahadetnameleri sarrufunda bulunan tahvtllt ve 
verilecektir. Talebe, sonunda bir hisse senedatrdır.,, 
de müsamere vereceklerdir. 1._ _____________ .; 





HİKAYE 
Para hırsı/ 

I,~ KURUN 
GUadelik myul suete 

latanbuJ Ankara caddeat, (VAIUI') yurdu 
TELEFON NUMARALARI: 
Yuı itleri ulefonu: HS'71 

idare telefonu: 141'70 
Telsral adr81: lıtanbuJ - (KURUN) 

P01ta kutusu No. 46 

.dilmem bugün naııl bir mitna- f dul kadın iıe bilikiı çok kııkanç
aebetle zavallı ~refi hatırladım. h: Evlendiklerinin daha erteıi 
Ona zavallı diyorum, çünkü Et - günü kadın Eıreften heıap iıte -
ref baht.iyar yaıamak için he· di. Aylığı ne kadardır? Kitapla
metı her türlü evıafı haiz olduğu rından ne alır? Bunları öğrendi. ı 
halde bir t kusura, sadece pa- Sonra ay baılarında aylıiı ala -
ra hını yüz den ıözlerini ha- rak hepsini kendine getirmesini, 
yata mahrumiyetler içinde kapa- kitapçıdan para aldıkça bunu da 
dı; hem de gençliğinin en feyizli gene doğruca kendi eline teslim 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete
ye sfrmek için iM, sartmm köfel(ne ( ga
zete) kellmeıt yazılmalıdır . 

K&rJılık t.Uyen okurlar, mektuplarma 
10 kunııluk pul koymalıdırlar. 

' Buılmryan yazılan geri ıöııdermekten, 1 
kıymellfz JOllaıımıı mektuplann içine i 
konulan paralann kaybolmumdan, 111.n 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • 
IUk, u.tUne eoru IOrgtJ almaz. 

Guetembde çıkan )"Ullarla ~mlertn 

ller llalda Mit kendl9I içindir. 

bir devresinde kapadı. etmeıini ııkı sıkı tenbih etti. 
Efref vilayetlerden birinde or • Eıref bu ıuretle eline ıeçen 

ta tahsilini bitirdikten ıonra Is • bütün paraları karııına toptan 
tanbula gelmiı, yüksek tahıilini verecek, ıonra sarfedeceği kadarı
burada bitirmifti. Edebiyata hu • nı her ıün ıabahları ondan parça 
ıusi bir islidadı vardı. Daha pek parça alacaktı. Ay aonlannda 
senç yafta memleketin belli bat- fazla kalan para ailenin tuarru -
lı ediplerinden b\ri olarak tanın- fu olarak bankaya yatmlacaktı. 
llllttı. 

Her yerde takdirler gören eser· 
leri kendini geçindirecek kadar 
bir para getirirdi. Fazla olarak 
qref aylıklı bir de it bulmuftu. 
Eierlerinin gelirine bu ayhjı da 
katılınca mesut bir adam olarak 
yqayabilirdi. Kendini mes'ut e • 
decek bir de hayat arkadqı bu -
labilirdi. 

Fakat Efref böyle dütünmedi. 
Onda büyük senet yapmak hır • 
aı vardı. Hem de bu aerveti ça • 
htmadan, havadan yapmak isteT
di. Bu hırı qrefi yqlı, zencin 'Ve 
lmmeaiz bir dul ile evlenmeie 
.evketti. Etref in, henüz yirmi 
bet yqlarmda iken elli, elli bet 
y&§mda bir kadm alnııı olduğu • 
nu sünün birinde bütün arka-

Eıref ister istemez bunu kabul 
etti. Bet, on yıl ıonra eline ıeçi· 
receti büyijk servetin ıerabı ile 
sarhoı olarak yqamağa razı oldu. 

Fakat it burada kalmadı. Kadın 
Etrefi hacreder ıibi bütün ka· 
zançlarına tasarruf hakkmdan 
mahrum ettikten batka her ıün 
hayatını da 11kı bir mürakabe al· 

tına almıttı. Meaeli Etref yedi 
günde bir memuriyetinde gece 
nöbetçi kalırdı. Ertesi sünü eve 
giderken direktörden ıeceyi nö • 
betçi olarak dairede ıeçirdiğine 
dair bir veıika alıp karısına ıös
termeie mecbur olurdu!. 

Etref ıençliiinin en hararetli 
bir kısmını böyle ıeçirdi. Yedi, 
sekiz yd bir gün aervetine w.riı 

olmak için kanımın ııkmtnmı 
çekti. Nihayet büyük harp yılla • 
rı içinde kanıı haatalandı. Dok • 
torlar laviçreye bir aanatoryom 
tedaviıine lüzum ıaaterdiler. 

Yatlı icarı ve ıenç koca birlikte 

<;ırşımbı Perşembe Takvim !' Temmuz • Temmuz 

1=--==-===t 2 R. Ahır 3 il. Ahır 

Gnn dofuşıı 4.H 43$ 
Gtln bab11 19.44 19.44 
Sabah aamazı 3.'/8 1'.28 
oııe nımuı 11.18 ı t. 18 

ikindi DlllllZI 16. IS 16.18 
Akşam aarnu• 19.44 19,4"' 
Yatsı namuı tr.47 ~l.46 
lmaat !14 Y.I~ 

Yılın ırçen (lnlerı 183 ltı4 

Tılın talan ı llnlert 17J 1:'2 -

~BORSA~ 
1 Hızılannda 'ıldız 11aren '>lanlaı üze::· 
rinde 2 7-9'15 de muamele ıörcnler · 
dir. J Raumlar k ıpanış llatlannı ır;österir 

nukut (Satıf) 1 
• Loadra 618, • Vlyaııı 23, ~o 
• Nnyor• ıtS. 5U • MaıJrlı !6 -
• Parls 169. ıı' • Berlln 42, •• 
• Mllho I04. - • VU$0n ! 4. 50 
• Brllhel 8t, - • Badapışte ~4. -
• Atl11 14. - • Blkreı 16, -
• Cennrr 1118 •• • Belıraı llll. -
• Sofya 14, ~o • Yokehaaıı 3"t. -

I 
• Amaterdını u, - • Altın 941. -
• Praı 100, - • Mecidiye 59, - ı 
• 5totho'111 3!. • • • Antııor t30. -

Çekler (kap. ... 18) 
• Londra 619.75 * Stothlm 3.13!'0 
• ~eyyor~ 0.7984 • Viyana 4.'d69 
'f. Paıts 11.0,, • • Madrlt UOll 
• Mlllno 9.6t- • Beril• 1,9736 
• BrtlkHI 4.71U • Vaqoya 4.iOlll 
• Adn• !1.mt • hıl&1MŞ1r 4,48 -
• rene.re 2.Utıı • Rltre, 77,9017 
• fofya ~775 • nelırat ='US-
• Amsterdanı ı.t6Al\ • Yotohamı 'l.743!1 
• Praı ll.097ll • MoskoYI ı~-

clatlan hayret ile it itti. Etref in 
hesabı basit idi: Kendisi daha 
yirmi bet yafmda bir genç oldu
luha göre, elli, elli bet yatında 
olan karuı bet on yıl sonra öle • 
cek demekti. O vakit kadınm bü
tün serveti miras olarak onun e • 
line ıeçecekti. 

sanatoryoma ıittiler. Etrefin ba- ııı----~-.-H--A-M----ı 
zı arkadqlan karıamm laviçrede 
kalmuı ihtimalini dÜfÜDÜJor • 
lardı. Belki Efref oradan baya • 
linde yqattı.iı bir zenain kıyafe
tile ve servetile ıelir, diyorlar

ihtimal ki Ep-ef bu evlenmede 
bir aile muhabbeti de aramıyor • 
du. O bu türlü evlenmeli sadece 
kendisini bir gün ıömıök zeft8in 
edecek bir para tuzağı teklinc:!e 
telikki ediyordu. Elinde para ol
duktan aonra muhabbet, sevgi, 
ejlence ıibi ıeyleri aile budu • 
dunun dıtında da bulabileceğini 
diifünüyordu. 

Fakat Eırefin bütün bu dü -
fiinceleri ve hesapları yanlıı çık
tı. Evlendikten soma evdeki 
yaptıiı pazann çarfıya uymadı • 
jmı anladı. Etref kendisi, kıs • 
lranç bir insan deiildi. Aldığı 

dı. 

F akat,hayatm ıarip bir cilTe • 
ıidir ki, netice tamamen bunun 
akıine çıktı: O sırada Avrupada 
bir lapanyol nezlesi salımı ol
muıtu. Bu salıın arasında Eıref 

hastalanmıt ve pek kıaa bir ha .. 
talık buhranından sonra lniçre 
topraklannda hayalinde her va • 
kit yatattljı aervet aerabının sar· 
hoılukları içinde ölmüftü ! 

• • 

Kadlkiyl'ala 
1 1 1 ıı ı . 

' ıı ,/ \11 .: '1 lı 
1 

1 1 Bo•aaıl 
Tefrik• numaraaı: 44 

Ne için, neden, nasıl der•in ve 
düiünütün artık onun ıölgesini bi
le ıeri ıetiremez. 

Selimiye kıılasından aıker ıel • 
di, onu kaldırdılar. Gümüt itleme
li beyaz ipek örtülü örtüleri son-

bahar günet inde ıtıldayan tabut, 
eller üzerinde, dalgalara konmu,, 

hir martı gibi idi. Peıi ııra, yeisle 
çıldıran bütün muhit sürükleniyor 
du. Köyün en eki kızı, yirmi iki 

Yazan: Safiye Erol 
deti ıör~e batını çevirdi, ona 
selim vermek iıtemedi. Cezminin 
biraz geriıinde Burhan vardı. Sol 
kolu hile askıda. Sağ elinde fötr 

tapkasını tutuyordu. Katları çatık, 

batı eğili, alnına bir tutam taç 

dökülm~·ıtü. Mükerrem batıra ba
ğıra ajlıyordu. Necdetle Orhan o

nu sağdan ıoldan kucaklamıt, ap

tediyorlar. - Orhan dütünüyor · 
du: 

yqında bir taze çocuk, yok yere - Demek ölüm efsane deiil • 
ziyan olmuıtu. mit. Sahiden insan ölüyor, yok o-

Mezarm h .. ~ında Nesrinin baba- luyormuf ... 
11, müıt~far Sadi Bey, &~;.beyiai Nccdc~ dütilnüyordu: 
Cezmi clur~u· ... r. ikisi de tutumla - - O ya9amalı, bahtiyar olma· 
n m hozm&\dı. Yalnız Cezrni, Nec - lı idi. Ölmek bana, ben ıibi yeti • 
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öz tarihimizi, öz dilimizi 
. ciJmhuriqet öğretti ...... 

me, ben ıibi hayat acemisine yara 
tırdı. Onun kadrini bilmedim, 
Liyık deiildim fabt batım& bir 
devlet kutu konmuttu. 

Narinle beraber çocukluğunu 
hatırladı. Nimet teyze, F eneryo • 

hından ta CeYizliie araba ıönde • 
rir. Neccleti aabahtan ıetirtirdi. 
iki çocuk bahçede oynarlar, 1&&t 

on birde bir bhvahı yaparlardı. 
Nimet teyze onlara ıütlü kakao, 
ıevrek verirdi. Yemekten sonra 

kartdıklı iki küçük karyolada öi
leyin uyku.una yatarlardı. Müıte
rek heYeıleri, hınları vardı: Bili-

yalar, kart kolleluiyonları. Nesrin 
ona uyar, otlan oyunlnna katılır, 
kendisi de Nesrinle birlikte bir 
kız ıibi oyalanırdı. 

Sonra büyijdüler. Roman mera
kı bqladı. Bu itte Necdet ön ayale 
oldu. Cilt cilt forma forma topladı 
yetittirdi. Nesrinin o zamandan 
kalma mektupları vardı, meaeli 
töyle bir tezkere: 

Yazan~ "Kadircan Kaflı Tefrika No. 2 
' 

On dokuz yirmi yaşlarındaki Kef alon-
yaiı civelek Rum dilberi Kara Veli 

Reisin yegane düşüncesi idi. 
DiJn çıkan Uk lcumın huldaaı: 

1478,yılmda idi. Kara Veli Rela İ· 
talyanm dolu AhlQertne yaptJlı a • 
kmdan dönüyordu. Kırk yaflarmda, 
umer, palabıyıklı bir yltttU. Kenar
da diı,unceu duran bir gence: 

- N e dllfUnUyonnm evlAt! ..• Ar· 
kada bir 99vg11Jn mi var? 

Dedi. 
Bu, yarmm mefhur Burak .ReJa1 

olacak olan genç Anadolu çocutu idi. 
Cevap verdi : 

- Herkea bafkalarmı da keııdlal 

&1bl l&lllrmlf. Benim Rum dilberlertle 
bir lllftıtm yoktur. FakaL 

Bu sözler üzerine Kara Veli Reisin 
katları çatıldı: 

- Sen de mi, otlum ve leventlerim 
gibi bana taş atıyo1'8un? lstelya'yı 
sevdiiim için neredeyse hepiniz diif -
man olacaksınız.. Fakat söntil de bir 
gemiye benzer ve hazan onu kaptan 
batka tarafa götürmek istese bile e· 
sen rüzglra kapılıp gider. 

Burak, gözlerini açtı ve gülümse • 
dl: 

-Sözümü yanlış anladın Reis... Bin 
tane lstelya bile seni esir edemez, an· 
tak onlar senin carlyen olurlar. Is · 
telya'yı seviyorsun diye seni hoş gör· 
memek de elimden gelmez. Çünkü-

Kara Veli Reisin çatılan kaşları 
gevşedi. Yüzünde en sonra ona hak 
veren birisini bulmaktan dolan bir 
aydınlık doğdu. 

Yeniden gülümsiyerek söz söyliyen 
gence baktı: 

- Neye sustun ... Söyle de duysun · 
lar ... 

Burak, zaten IÖyliyecektL Yalnız 

bu sırada küverteden kıç kasaraya çr I 
kan esmer bir delikanlıya bakmak için 
bapnı çevlrmiıti. 1 

Da deUkank Kan<~~ 
Kara Veli Reisin henüz on do · 

kuz yaşında olan oflu idi. 
Dört bet yıldanberi babasının ge

misinde, onunla beraberdi. Fakat llç 
yıldanberi de babaslle aralarında gö· 
rilnilr derecede bir aofukluk sezili • 
yordu. 

Bunun sebebi lstelya adındaki Ram 
güzeli leli. 

Kara Veli Reis bet yıl önce karr.ı11 

öldükten aonra fazla üzülmüttü. Fa · 
kat bir gün Kefalonya kıyılannda 

yaptığı bir akında bu Jstelya denilen 
Rum kızını ele geçirmiş, ona tutul · 
mqta • 

Bütün esirleri elden çıkardıiı halde 
onu yanmdan ayırmamak için satma· 
mış ve Preveze'nin birkaç saat doğu · 
sonda, Artı\ köyündeki evine yerleş -
tirmltti. 

Her seferden dönötte gemisini kör· 
fezin küçtik koylarından birine çeki· 
yor, yahut Arta ırmağının sığlıkla -

iki Uç levent lstelya için ayn 
hediyeleri ta11rlar, Kara Veli R~ 
ardından giderlerdi. Bunlar Venedi 
ğin eşsiz dantelleri, kadife ve ka • 
maşları, Hint plları, Şem ipekleri 
,.e Dtika altınlarlle biraz Kıbrıs pra 
bı idi. 

Kara Veli Reis henüz on dok 
yirmi yaşındaki bu civelek, be 
tombul ve uzun kirpikli kara göılertl 
le tl ruhun içine bakan bu güzel 
yanında bir zaman yqar, büttin yo 
ıunluklannı unuturdu. 

Kara Veli Reis de oğlu Kara Ha 
sanın gelitlni görmüştü. En can 
bir baba gülilfile onu yanına çağır 
dı : 

- Gel de Burak'ın söılerini yanım 
da dinle.-

Kara Huan babasının yanına ti' 
turdu. 

Baba otul o kadar biribirlne beli" 
ziyordu ki .. 
.Kara Velire bakan: 
- lıte Kara Huanın yirmi yıl aoa· 

raki hali .. 
DerdL 
j{ara Basana bakan da töyle sör 

lerdi: 
-Kara Veli yirmi yıl önce işte tıp• 

kı böyle idi. 
Burak sözüne devam etti: 

- Sındırgıda nipnlım nr. Oıtin • 
ceye kadar beni bekliyecek. Fakat 
ben §imdi onu da düşünmüyorum. 
Denim derdim başkadır. 

- Hepimiz dipdiriyiz. Yapttfımıs 

akın oldukça verimli- Rüzgar eüzel 
\e olduk~a erken olmakla beraber 
yurda dönUyoruz. Kara Veli Reisill 
gemi.;ıindc dutlinin ne işi nr! .. 

- aJga bir 1' ~:.·~ .. ~ 
nizi dolduramaz. l' it ~ün sen bir tu· 
zata düşer de "Karn Kartal .. batarsa 
hepimiz kara) a 'u mn balık gibi ola· 
cağız.. Gemilerimizi çoğalmalıyız. Dır 
rada bir gemiyi başlı ba.5ına kullana· 
bilecek kuvvette. hiç değilse on bet 
yirmi lennt ,.ar. ~eden \'enedik kor 
sanlan, Papa donanması \'<' lspanyol 
denizcileri beş on. un beş Jremi ile der 
laşırken biz böyle tek gemiye bel 
bağlıyalım. Çoğalmalıyız ,.e düşman· 
ları buralarda yaşatmamalıyız. HAit 
More kalelerinde Venedik bayrail 
dalıalanıyor, Zanta, Kefalonya ve 
Kortu gibi adalarda onlar yaşıyorlar. 
\'akit vakit kıyılanmııa 1&ldınyor .. 
lar. Gemilerini tek bqına gördtifü .. 
müz zaman üstüne çullanıyoruz, fa· 
kat filo halinde üstümüze geldikleri 
zaman yelkenleri fora ediyor, kürek• 
lere asılıyor, ve uzaklaşıyoruz. 

- Şuna .. kaçıyor!" desen,! ... 
Soa sözti Kara Hasan söylemlt .. 

rına kadar sokuyor, aonra evine gi • ti . 
diyordu. ( A rkoaı var) 

"Hani F entoma? Mera! tan Ö· j 
lüyorum.,, Necdet cevap verirdi: 

"Al aana Fantoma. Oç ıilihtoru 
okudunaa ıeri ıönder. Bir arka 
dqım var, Mümtaz. Onda Monttı!! 
Kristo'nun otlu var. Alırsam sana 
gönderirim.,, 

Birlikte yüzme öirendiler, dan• 
talim ettiler. lnıilizce dersi aldı · 

• 
lar. Havuzda kalıt kayık yüzdür · 
mekten baılayıp çocukluk zeYkle
rinin hepaini elele tattıktan aonra 

genç oldular. Talih onları temelli 
birleıtirecek yerde ayırdı, Necde
tin alnında bir kara yazı belirtti. 

Mükerrem o kadar dövünme, ıi · 
nirime dokunuyonun? Sen ne 
kaybettin, niıanhnı mı? Dur hele, 
sen bu halkayı takalı dün bir bu
gün iki. Fakat ben... Benim ne 
kaybettiğimi acaba anlıyan var 
mı? Bir aeYıili delil, bir ni -
şanlı değil , bir kardet defil, hep· 
ninden üıtün. 

Necdet kalabalıktan ayrılırken 

bir lrenarda Bahayı gördü. Göı 
ıöze geldiler. Birkaç saat ewel, 
Baha Nearin için ailarken, Nec .. 

det biimiyerek teselli etmif, "ola· 
jan ıeyler !,, demiıti. Belki de far· 

kında olmadan bir hikmet sa vur
muıtu. Belki de hakiki hayat fel· 

sefesi buydu: Hiçbir teYe f&fm•· 
mak, temkini kat'iyyen bozma · 
mak, en acı felikete de ( olapll 
9eyler) demeli. 

Mezarlık kenarında ak sakallı 
bir ihtiyar adam oturmuf, beya' 
çizıilerle süslü Kızıltoprak teati · 
sinden ayran satıyordu. T eatinil1 
ajzı, kulpu, morlu, beyazlı tası 

çiçeklerle bezenmiıti. Necdet bir 
ayran iatedi. ihtiyar, bardaiı tele 
rar tekrar yıkayıp çalkadıktaO 

aonra doldurdu. Sunarken, nurlu 

ıözlerini karıuındaki peri,.ı' 
ıence dikti. Allahtan sabrı ce111ı: 
ihsanını niyaz etti. 

( Arka.a var) 
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~ Metaksascı lar' cümh uri-'-L.I ____ s_u_ı _uıs:::lltı_acmııır_ıam.a_B_Q...;y;...._ö_ı_ç_a_ş_e_n_ı_e_r __ ..... ı 
yet rejimine· ant içilirken Bir o u cak kırar gibi 

gürllltü çıkardılar Rekor ran adın 
Kondilis taraftarları, yeni parlamento Mariz Hilz'in yakında 15 bin metreye 
üyelerinden, cümhuriyete sadık ka- cıkacağı umuluyor 

la Cak 1 a rlil a dair İ ffiZ3 t<.~pl UY 0 r lar Mariz Hilz ! Bu :enç bayanı bel-f Amerikalının rekorunu adama · 
kıllı kırdığı işitildi; bin metrey: 
geçen bir fazlalıkla. 

Atina, 2 (Özel) - Kral parti
ıi baıkam Metaksaı, parlamento· 
da ıöylediği bir söylevde rejim 
meselesinin intihaptan çok evvel 
kurcalandığını, hükumet adayla • 
rının (namzetlerinin) kralcılık 
bayrağı altında kazandıklarmı, 
bu itibarla cumuriyet rejimine ant 
içmelerinin doğru olmadığını an • 
latmıttır. 

Metaksas partisine mensup bet 
altı saylav da, bugünkü rejime 
bağlılık andı içildiği ıırada bir 
takım gürültüler çıkarmıtlar ve 
yemin şekline itiraz etmitler • 
dir. 

Bunun üzerine baıbakan Çal • 
daris, söz alarak kendisinin ve 
partisinin ne cumuriyeti muhafa -
za edeceğine, ne de kralcılığı ia
de edeceğine dair bir aöz verme -
mit olduğunu, yalnız geneloya 
(reyiıima) baıvurmak için verdi
ği taahhüdün tutulacağını, Hat • 
raata nutuk söylerken "kralı iıte -
riz !,, diye bağıran halkın ıözleri
~cevap vermemit olduğunu ha
tırlatmıttır. 

Cumuriyete yemin edilirken 
Metaksasçılar "yataıın kral!,, di
ye bağırmıılar, dinleyiciler loca -
ımdan buna (yatuın cumuri • 
yet!) diye kartılık verilmittir. 

Mecliı genel heyeti, Metakıas
çıların itirazlarına kulak asma -
mıt ve cumuriyet 
içilmittir. 

rejimine and 

Bu ıekilde and içilmeıi, cumu
riyetçi bir rejimin baıında kralın 

benimsenmesine mini olmadığı 
şeklinde tefsir edilmiıtir. 

Kralcı Metaksas, mecliı başka· 
nma gönderdiği bir mektupta, 
Ba!bakan tarafından verilen tef -

ıir §eklini protesto etmiştir. 
Yunan iç iıleri bakanı, genel

oyun icrası için cumarlesi:gününe 
kadar karar verileceğini söyle • 
mittir. 

Yeni Yunan aaylavları arasın -
da bir protokol gezdirilmektedir. 
Bunlar cumuriyete sadık kala · 
caklarına dair imza veriyorlar. 
Bu harekete Kondiliaçi saylavlar 
önayak oluyorlar. 

Atina, 2 (Kurun) - Yeni Yu • 
nan parlamentosuna, kralcı say -
lavlardan Jan BaJlis, eski kral 
hanedanı üyelerine Yunan tabii -
yetinin tekrar verilmesi için bir 
takrir vermi§tir. 

Hükumetin bu takrire kar§ı na· 
ııl bir vaziyet alacağı belli değil
dir. Bununla beraber, hükUmetin 
bu takriri reye koydurmazdan ön
ce, rejim için yapılacak geneloyun 
sonucunu bekliyeceği tahmin e • 
dilmektedir. 

Atina, 2 (Kurun) - Burada 
1 

çıkan Akropolis gazetesi, Venizc· 
1 

loıun, Y unanistanın dıt siyasası 1 
hakkında bundan altı ay evvel Pa-

1 ria Yunan elçisi Bay Politis tara · , 
f ından kendisine gönderilmiş o· 
lan mahrem mektubu gazetelere i 
vermesinden bahsederken diyor 
ki: "HUlrumetin Bay Politiı ta -
rafın<lan verilmiı olan izahatı ka
fi görerek hadiseyi nasıl kapan · 
mış addettiğini anlayamıyoruz. 

Politiı kurnaz bir diplomattır. 
Ve iktidar mevkiine gelen bütün 
hükUmetlere dost görürunek yo -
lunu bilir. Şimdi de hükUmet, bu 
meseleyi ört bas etniek istiyor. 
Çünkü Politisin cevabında, Bay 
Makaimosun gururunu okşamağı 
ihmal etmemiıtir.,, 

Tutulan Yunan gemileri, 
Boğazlar komisyonu 
delegelerinin 

Türk, Yunan 
izahatını kafi gördü 

Mesaje d' Aten gazetesine İs -
tanbuldan yazılıyor: 

HaziraJ:\Jn yedisinde toplanmıs 
olan Bog~a ı k . ~ z ar omısyonu, geçen 
martta Türk h"'k" . f ' u umetı tara ın • 
dan Marmarada tevkif edilen 
Yunan ~e~inı (ticaret) vapurları 
meseleaını tetkik etmiıtir. 

Bu iti inccliyen ikinci derece -
de adli komisyon, raporunu ver
mit, Türk ve Yunan delegelerinin 
verdikleri izahatı kafi görerek 
meıelenin kapatılmasını teklif et. 
mittir. 

Raporda, Boğazın ve iç deniz • 

Jerin emniyeti için kontrol ışını 

yapan Türk hükfunetinin, bir ya· 
bancı devlet tarafından , kendi 
bayrağını taııyan bir gemiye kar
fı, boğazlar anlaşmasına tecavü
zi bir harekette bulunmadığını 

ve Yunan hükumetinin de böyle 
bir §ey yapmadığını anlatmış • 
lır. 

Mesele, ıon Yunan isyanı üze
rine, Yunan hükumetinin isteği i
le Venizeloaun oğluna ait olup 
Marmarada yakalanan iki gemi 
teUA abT omah oh or o oh c:ı 

hakkındadır. 

Orman yangın farı / Geredede miting 
' Muğla, 2 (A.A.) - Marnıari _ Bolu, 2 (A.A.) - Cumuriyet 
ıin Akçala§ yerindeki özel or • 1 Halk Partisi ilbaıkanı Geredeyc 

anda çıkan yangın üç gün sür • giderek orada hava tehlikesi ve 

üş ve aöndürülmüttür. uçak ihtiyacı hakkında ve bir teh· 
like karımnda memleketin savg:ı· 
ıı için halka dü§en ödevlere dah 

ki de tanımazsınız. j 
Hilz tayyareci bir kadındır; fa

kat öyle alelade bir tayyareci de -

ğil. Bakınız anlatalım: Rut Nikol 
adında bir Amerikalı tayyareci 
kadın sekiz bin yedi yüz altmıt bir 

metre yüksekliğe çıkarak bir dün
ya rekoru yapmıştı. Hilz'in dost -
!arı, oturduğu apartımanın altıncı 

katında kendisini ziyaret ederek 
bu Amerikalı kadının rekorunu 

kırması için teklifte bulundular. 
"Hele bir düıüneyim." dedi. Bu 

dütünmek epey sürdü. Artık kim-1 
se bunun hakkında bir§ey söyle -

1 miyordu. Fakat günün birinde 
1 

Hilz'in dokuz bin yedi yüz dok - ı 
san bir metre yüksekliğe çıkarak, 

Bunu yaptıktan sonra atılgaı~ 

genç bayan, gene apartımanının 
altıncı katına giderek, sevdiği çi -

çeklerle uğraşmağa, köpeği "Çin,, 
e soeukluk hazırlamağa başladı. 

Gene bir gün bir havadis: Paris 
ile Hanoi arasındaki on üç bin ki· 
lometrelik hava yolunu beş gün 

ve birkaç yirmi saat içinde geçi -
vermiş. Güney (Cenup) Atlas 
Okyanosunu geçmek için gere~ 

olan yoldan biraz eksik. Genc i' 
Hilz'in adı unutuldu. Der~en ge-

çen hafta insanın aklına durgun, 1 

luk \'eren bir haber çıktı: 1 
- Once dokuz bin yüz doksan 

Dr. Rozanticl icat ctliğl yeni elbisesi Ue 

11,800 metreye çıkmadan curcl kadın 
tayyareci Hilz idrojen maskesini ta -

kıyor 

bir metre yükseklikle yaptığı re • 
koru bu defa da on bir bin sekiz 1 

yüz metre ile gene kendisi kırpıış ! 
lki bin .. metre daha fazla. Bunun
la kalaca kmı? Orasını kim bilir? 
Makinesi bundan °daha fazlasını 
yapabilir. Kendisi ise, rekorlar' 
bir oyuncak kırar gibi kırıyor. 

Öyle olunc.a; istratosferin yuka · 
rılarına kadar çıkmak istemiyecek 
mi? Bell<i. Fakat on beş bin met
reye yaklaşınca dalgıç elbisesi 
giymek lüzumu başgösterecektir. 
Çiinkü o zaman bir de tı-.zyik me-

selesi ortaya çıkacaktır. Bununla 
beraber bu da kotnrılmış (halle • 
dilmiş) demektir. Doktor Rozan
tiyef yeni bir model icat etmi~ir. 

Doktorun dediğine bnkıhrsa bu 
elbise, on üç bin b~ yüz metrede 
olan tazyika lmr"ılı!c bir tazyik 

yapabiliyor. Yapı';-n bir tecriib 
ile bu elbisen1n ~n cVirt bin he 

yüz metrenin h ..... , · l nuadil ee 
leceği de nnb~1lr.~!~· ır. 

Yüksckliklcrd_ -;•: defo rast -
ref inen sıfırd!l~l .., ".,I clH, altmış 
derece sülıunc!c {. e imr~ı gclmeY. 
li\zımdır. Bu elbis~ l:.unu da terain 
ctmelttdir. 

27 gün havada ! 
Meridian, 2 (A.A.) - Ame • 

'kada • Ucman Keys hırdeşler, . -
.1"hayct di:n akpm saa~ 20,C~ tc 
... ore imr..işlcrdir. 

Keys kardeşler, hiç ara verme· 
den: 27 gün· 5 taat ve 33 dakika 

havada tutunarak, bütün zaman 
rekorlarını kırmışlardır. 

Zararın önemli olduğu sanılı • 
or. Bugün gene 'Marmarisin Ge. 

ibolu yerindeki ormanlarda yan-

ın çıkmıt ve ıöndürülm~si 
e~bir aJınmııur. 

bir konferans vermittir. 1 Radyo tertibatiJe idare edilen pilotsuz hfr lngiliz tn))nrc· ı Mayo, yaln.ız dcnizd~ kullanılan şeydi. Son zamanlar· 
Toplantıda bulunanların he • si Trnmborug tanare ıtte) danı üzerinde Hr rant kadar uç da mayo denızde oldugu kadar kırlarda c'a !.ullamlma· 

i!;in men 1-:epsi f-t"va tehlikesini bileı• 1 
mt·:tur. füdrndt' tannrcyi le idare e dcnleri gürii)orsu· 1 ua başlanmıştır. l'uk?,r?,a kırlarda gü ncş banyosuna çı· 

üye yazılmıttır. 1 nul'- kan mayolu kızları goruyorsunu:. 
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SATiE 
Şehrın şebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarını tenzil ettiğini muhterem müıterilerine 

bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatlan da mühim bir derecede tenzil edilmittir. Bir 

motör satın almadan weya Herhangi bir kuvvei muhar ike esisatı yaptırmadan evvel he halde Satie'detı 
bir meccani proj i temeni menfaatiniz icabıdır . 

SATiE 
.--Satılık Vapurlar-... 

VAPURCULUK TÜRK ANO
NiM ŞiRKETiNDEN: 

Sosyetemizin malı olup çahı.malarr na lüzum görülmediği için ha
liçte bağlı bulunan Yenidünya, lzmit, Feyyaz, Selamet. Kırlan~ıç ad· 
lı vapurJarııı açık arttırma suretilc 'e PC!:in para ile ::;atılmasına 

karar \'erildiğinden bunları gezip gö rmr.k i teycnlerin içindeki bek-
çilere \'e almak isteğinde bulunanların da so yete.re müracaat ede
rek şartlarım anlamaları ve her hiri için şimdilik üçer l üz lira de· 
po etmeleri ve açık arttırmanın yapıla cağı a Temmuz 9 ;; Çar~'\m· 

lıa günü saat 14 de o yete merkezin c gelmeleri ilan olunur. 

latanbul Evkaf MUdUrlUğU ilanları 

1 - Çenberlita Mollafenari Boyacı S. 3/ 5-No. lı ev. 
2 - Karagümrük Karabaş J<alf a S. 19- No: lı ev. 
3 - Uzunçar§ı Yavaıçaşahin M~ktep S. Mektep mahalli. 
4 -- Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat C. 2 - No: lı ev. 
5 - Tophane 1Iyasçelebi Cami S. 12 114 - No: lr meşrutahl\ne. 
6 - Kaaımpaşa Bedreddin Mezarlık S. 3 - No: h ev. 
7 - Üsküdar Gülfemhatun 5 - No: Jı ev. 
8 - Bahçekapı Hobyar Hamidi ye C. 23/ 25 - No: lu dükkan. 
9 - Çelebioğlualaettin Sultanha manu 2 37-No:lı dükkan ve iki odrı 

10 - Kadirga Bostamali 31 - No: lı dükkan. 
11 - Çelebioğlualaeddin Yenica mi avlusunda 134 8 No: lı dükkaıı 
12- Çelebioğlualaeddin Sultanhamamı C. 4 - No: lı dükkan. 
13 - Çarıı Feraceciler S. 15 No: h dükkan. 
14- Çarıı Sahaflar S. 95 - No: lı dükkan. 

15 - Çarşı Sipahiler S. 22 - No: lı dükkan. 
16 - Çarıı Kürkçüler S. 26 No: it dükkan. 
17 - Fener Abdisubaşı Cami altında 4 - No: h dükkan. 

18 - Beşiktaf Dikilitaş Cami yan rnda 2/ 1 - No: lı dükkan. 
19 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Mesçit S. 2 - No: lı dükkan. 

20 - Kaıımpa§& Gazihasanpaşa Atik Tersane 44 - No: lı dükkan. 
21 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Mektep S. 15- No: h dükkan. 

22 - Kasımpaıa Gazihasanpaşa GüJlehane S. 20 - No: lı Clükkan. 
23 - Kaııımpaşa Gazihasanpa~a Kayık iskelesi 23 - No: lı dükkan 

24 - Kanmpaşa Gazihasanpaşa Kayık iskelesi 41 / 43 - ,, ,, 
25 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayık iskelesi 19 - ,, ,, 
26 - asımpaıa Gazihasanpaşa Kayık iskt:lesi 42/ 43 - ,, ,, 

27 - Kaumpafa Bedrettin Kay: k iskeJesi 7 - No: h dükkan. 
28- Bahçekapı Dördüncü Vakıf han asma katta 32 - No: h oda. 
29 - ,, ,, ,, ,, 1-ci ,, 24, 25 ,. odalar 
30 - Bahçekapı Hobyar Atırefen di kütüphanesi S. 19/ l - No: lı lb-

rahimpaıa Mektebi ve oda ve arsa. 

31 - Çakmakçılar Valdehan üst katta 32 - No: 1ı oda. 
32 - Çakmakçılar Sünbülhan üst katla 34 - No: lı oda. 

33 - Kadirga Şehsüvarbey bir oda ve bir sofa. 
34 - Boğaziçi Çengelköy Kuleli C. 4 - No: lı oda. 

35 - Üıküdar Hecehesnahatun Mihrimah Camii içinde oda. 

36 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayık İskelesi 11 - No: lı kulübe. 
37 - Kasımpaşa Gazihasanpaşa Kayık iskelesi 33 35 - No: lı ahır. 

38 - Kaaımpafa Cami'ikebir Kayık iskelesi 55- No: 1ı ahır. 
39 - Üsküdar Rummehmedpaıa Balaban S. 52 146- No: lı depo 

40- Üsküdar Karadavulpaşa Ka racaahmet 168 - No: lı arsa. 
41 - Kuruçe§me'de 119 - No: h üç kıt'a arsa. 

42 - Kasımpaıa Gazihasanpafa Havuzkapısı'nda 7 - No: lı arsa. 
43- Ka11mpa§a Bedreddin Havu zkapısı 115 - No: lı arsa. 

44 - Kaaımpafa Bedrehin Havuz kapısı 41 - No: lı dört parça arsa. 
45 - Kasımpaşa Kayık lskelesı' nde 300 - metre arsa. 

Yukarda yazılı mahaller 936 Senesi Mayıs bitimine denlü ki -
raya verilmek üzere arttırmaya konmuştur. istekliler 15 Temmuz 
935 - Pazartesi günü saat 15 - e denlü Evkaf Müdiriyetinde Yari -
dat Kalemine gelmeleri. (3710) 

~evlet ~emır~oıı~r1 ve limanları ı~letnıe ~mum i~aresı ılônları 
Muhammen bedeli 35282 lira ı ~ r t ' " 'c l ı f eb"attn meşe kerest< 

12 Temmuz 1935 cuma günü saat 15,30 da kııpalı zarf usu)iyle An 
karada idare binasında satın alına calttır . Bu i şe girmek uliyerilerlr 
2646,15 liralık muvakka teminat i le kanunun tayin ettiğ: vesikaları 

• • 1 '*'~ 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprü ha~ ı 

reı. 42.q62 . Sirkeci :\luhurdar zadı 

••• ifan telefon: 22i40 --~ 

lmroz tolu 
KOCAELi vapuru 4 Tem 

nıu:z: PERŞEMBE cunü saat 1· 
da lmroza kadar. (3712) 

r ~ı 
Hayat:ın neşesı 

dinç oımakt:ır. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yor~u:-ı vlic.ıtl ırn lı ; ! J~ r r 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
kanunun 4 üncü maddesi mucibine e işe girıneğe kanuni manileri bu giderir, yaşamak neşesıo 
lunmadrğına dair beyanname ve te kliflerini. aynı gün saat 14.30 a ka iade eder. Eczanelerde bu u 
dar komiıyon reisliğine vermeleri lae:ımi:hr. nur. Istanbulda fiati 150 

Bu ite ait §&rtnameler 175 kuruş mukabilinde Ankara, Eıkişehiı Kr. Tafsilat ıç n Galata Post 
ve Haydarpa,a veznelerınde satıl maktadn. {3556) kutuı;u 1255 

--~-------~~~~ .................. . 
Kadıköy sulh 

den: 
icra dairesin- dan 12 ye kadar Üsküdar At pa

Bir borcun temini istifası zım -
mnda mahcuz olup satılarak pa-

raya çevrilmesi mukarrer bulu -

nan muhtelif cins ev eşyası 17-

7-935 çarşamba günü saat 10 

zarında satılacağından yüzde iki 
buçuk dellaliye resmi müşterisine 
ait olmak üzere taliplerin mezkur 

gün ve saatte mahallinde bulu -

nacak memura müracaat e} lemc· I 
leri ilan olunur. (7959) 

liFO~ıL 
Or. iHSA~ SAMi 

1 ifo \ e para tıfo hastalıklarına. tutul 
mamak ıçin ağı1dan alınan tifo hap 
•arıdı r l tıç ra hat ızlık vermez. f ler 

kc:~ alahılır ı, u ll'•U :i ı Kr 

.13.ANlAA/I 

B l (l .[ l N 0.( Al IK DO U 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
ş·mdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

T9.cu tertip 3:cü keşide 11 1 emmuzdadır 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca· 20000,12 000, 10.000 lira lıkikrani ye

!erle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

Emaye numara taj levhalaları yaptırılıyor 

Adana belediye riyasetinden: 
Belediyemiz hududu dahihnd~ ki binalar için 27240 tane emaye 

.ıumara levhası yaptırılması açık I? ksiltmeye konulmuıtur. 
A - ihalesi Temmuzun dokuzuncu sah günü saat on be§te ~le· 

.:!iye daımi encümeninde yapılacak trr. 
B - İğreti tutum parası yapılacak teklifin yüzde yedi buçufudur. 
C - Şartnamesi yazı i§leri k-. leminden parasız verilir. 
isteklilerin ihale günü iğreti tutum parası makbuzlariyle h,Iedi· 

ye encümenine gelmeleri ilan ol•ı nur. (3482) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Levazım ve Mübayaat Şubemiz 14 - 7 - 935 tarihinde Kaba 

taştakı yeni binaya nakledeceğinden bu tarihe kadar kabataıta yapı· 

lacağ1 ilan edilen eksiltmelerin es kisi gibi Cibalideki Alım Komiı 
vonunda yapılacağı ilin olunur. (3693) 

t;a bibi: ASIM US - YAKIT matbaaaı Nqrlyat direktörll: Refik Ahmet Scvcnı;b 


