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Bulgaristan da 

Tanınmış Türklerden! 
birini daha öldürdüler 

Bu cinayet bütün )eiiorman 
civarına de,~Şet verdi 

Sofya, 12 (Huıuai) - Deli or· ı köylerde çok hatın sayılır. namuslu, 
~ Türklerinin kalabalık bir mer zengin bir adamcağızdı . 
. ezı olan Razgrad kasabası köyler· 1 B da 1 Kalava köyüne 

l'lnde 600 h l"k K 1 k .... d un n evve, 
CL ,. n ane ı a ava oyun e t uzaklıktaki Büyükada 

-. .. -·· Telgraf adresi: Kunın • 'İIWıtiul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

S~yısı heryerde 

100 
PARA 

~ıh hoca öldürülmü§tÜr. yk~n~ş.r saH fız Osman ile Liplik 
Öld"" larmda oyun en a liri uren orman çavuş n köyünden İbrahim öldürülmüşler ve 
•to H. lstanef isminde bir devlet bu kanlı tecavüzlerden sonra Deli 

Diin/;Ü mcrasimdr: Orgr.nc ral Fahrcttin '.Altay alaya sanca~ı veri ,·or - '.Alay gcçitl halinde 

~~rudur. . A • •• orman Türkleri mallarını yok baha· 
d\lrrn~ ~ocayı bu mem~r sılahıle ol. ama Bulgarlara bağıtlayarak Ana· 
k .uf tur. Zavallı T urk, yalnız yurda akın etmiılerdi. 
endi köyünde değil, bütün civar ş· d" Sal"h h ··1d·· "lm··ı· 

1-0rkiyede 
eyvecilik 

ım ı ı ocanın o uru ~ • 
bütün Deli orman havalisine yeni 
bir dehıet ve korku vermiıtir. 

Boğazı kt>ruyan 
Mehmetçiklere 

Milletin hediyesi olarak ve Başkumandan 
.. P•cat ı,ıne meyve lstlh-

1 ~l•fl· rmekle 
,,._,, ak llzımdır 

Hariciye ve Dahiliye 

Vekilleriniiz Atatürk'ün adına 

.. 

tereye meyve 
· pol isminde

·~a.esi ile birle- Sovyetlerde .. 
Moıkova 12 (A.A.) -Türkiye 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüıtü 
Araı, yanında hususi kalem direk· 
törü B. Refik Amir ve sekreter B. 
Şakir Emin olduğu halde, dün Peh
levid~n Bakuya muvasalat etmiıtir. 

kai Apaydın ile Hariciye ko.niıerliği 
birinci doğu ıubeıi direktör muavini 
B. Miller, Baku Sovyet meclisi baı
kanı B. Olni, Baku garnizon kuman 
dan lığını temsil eden B. Oasipof, 
Türkiye konsolosu B. Fuad Ertok ve 
lran haf konsolosu P. Pirnazar ta
rafından kartılanmııtır . 

yürkiye Hariciye vekili ve yanın
daki zevat moskovaya hareket et

(Son11: a. 6 Sii. 5) 

Selçuk Kız Sanat 
Enstitüsünde 

ı-alebeıer bir senelik çatışmalarını 
Canlt mankenler halinde teşhir ettiler 

Kızlarımızın çok güzel bir teşebbüsü 

Şanlı 

Sancak alayın b~ındn 

Yarın ki sayımız 
ltlJvemlzle birlikte 

24 
Sayı fa 

Japonya 
Çine asker 
gönderiyor 

, Çınler şiddetle 

Selçu1c Kb San<11 Emtitii"iinden bu ~rnc mr.:un n!tın kı:larrmız bir "rada !mukabele edecek 
.....__ (Yaz13ı 3 uncu aayıfada J (Yazısı: 6 mcı sayıfamızda) 
-----------------~-- - -
Kazanan numa lar 

Dün çekilen keşidede kazananların listesi 
bugün yedinci sagıf ada 

Sanca9ımız verildi 
Piyade aİllyına Orgeneral Fahreddin 
Altay alay sancaQını verirken dedi ki: 

Bu sancak ·altında büyük muzafferiyet 
kazanmanızı temennı ederim 

(Yıum S-ı,.m Hyt/lltWf141J) 

48 saat içinde 

37 tifo vakası 
görüldü 

Birçok semtlerde geçen ha/talaıa nisbetle 

Tifoya tutulanlar daha çok 
Tifo vakalan aon kırk sekiz saat 

zarfında yine tiddetini artırml§tır. 
Yapılan istatiıtiklere göre bu müd· 
det içinde 37 tifo vakaaı görülmür 
tür. 

Bu tifonun yine salgın denecek 
vaziyette devam ettiğini göstermek
tedir. Alakadarların söylediklerine 
nazaran tifonun artmasındaki yega· 
ne sebep havaların kurak olmuı ve 

yağmur yağmamasıdır. 
Son günlerde havaların sıcak geç

mesinden eskisine nazaran daha far 
la tifolu kaydetmektedir. 

Sıhhat itleri direktör)ijğü bütün 
esnafı mecburi aııya tabi tutmakta· 
dır. 

Atı iıtaayonlarına ıon bir hafta 
zarfında 15.000 kitiden fazla halk 
baı vurarak aşı olmu§tur. 

Vapur kazasında 
kabahatli ·. kim? 

Evvelki akfDm Köprüde olan Jeni: Tuızmıntla: Çarpan vapur, 'diğerinin 1C:r.• 
nlan borcUuı ve orada 'aralanan kaduı • -' 

'(Y-.a~ 
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Türkiye Suriye için 
Eluzatllacak kuvvetli 

bir devlettir 

Uzak Şarkta 
Japon-lngiliz menfaati çarpışıyor 

lngilterenin Singapur deniz ü sünün "Eğer böyle bir kanalın inşasına 
askeri kıymetini tehlikeye düşürecek mani olmak istesek, bir ş~y yapmak 
bir planın Japonlar tarafından tatbik imkanı yoktur. Siyamlılarla Japonla· 

Surlgenin bazı haı eketleı ini tenkit eden bir edilmek üzere oluşu, Şarktaki İngiliz rm mü~terek birçok menfaatleri var-
Paris gazetesi böyle söylüyor makamlarını endişeye dü~ürmüştür. dır.,, 

Bu plana gi)re, Birmanya ile Siya· S b k f ·ı· b 1 d ı 

S d ı d 1 T k
• 11.ı l } wl d . ) a ı ngı ız mc us arm an o up ,, r·ye ev et a am arı u·· r ıye mı lt a ayaya >ag ayan ar rnevkıc e . r <l . f fi . t" 1 el U 1 Japonlar tarafından bir kanal açıla- şılnJu 1

1 
enılz 1

1
ca!e 1 ke 1.~ ıga b' e en 

k 
. ey s, gar >e < oı;nı e~tırnıe ır yo-

1• ıe karşı karşı bırakılsaydı ne ce tTır.thik d'ld'w' kd .. 1 İ '] - hın Japonlar İ<;İn büyük ehemmiyeti a e ı ıgı ta ırue, ngı tere l v .. 1 • 1 .1 • 
• S' ) 11 000 000 l' O a<•agını soy emış ve §Un arı uennş-

b• ı• ı d• k•f nın ıngapur<a . . sterın tir: 

~ahsi noktai nazarnna görP., JaPo~~ 
hu işi hemen yapacak 'azi) ette d~ 
dir. Çünkü, böyle bir kanalın açılrJl 
sı, Panama kanalının a~ılnıa ı kadat 
ma!ô'rafh olur.,, 

Fakat Tokrndan son ıı;clen haber' 
ler, Japon l;iikiunetinin: hııhriye,-e 
geni~ talısiııat a) mlı~mı hildirnt~· 
tedir . .Bu ılf!rece ,·ari<latnıın lıenıtD 

d'' yarm hahri ve berri inki:af u . arf c 1 

lecektir. 
yapa 1 ır er 1 ı." l sarfile vücuda getirilmig müdafaa te· 

sisatı zarar görecektir "Son defa Uzak Şarka gittiğim za· • •ms onıENT çe Si;·~~:~ıa, !~~~ı:ı:it~'::i~~u~:!~;~~ ~~~~;a:ua~ı~:a~~nu;~;~:;:::1u~11~e~!~:! (Sundm· Clırorıil'lc) _....n • n açılaca~ı mevkide, Siyam da bulunu·--------------'------------...,....-------.------

Gelecek !ieneki Japon <leniz hüt~ 
si 47.000.000 sterline çık:ıh'.lccck gibi 
görülüyor. 

Makalenin çıktığı 

Pariste çıkan Paris - Orient gaze
tesi Suriyeliler hakkında şiddetli bir 
makale yazmıştır. Bu makalenin 
ehemmiyetli gördüğümüz noktalarr 
nı tercüme ediyoruz: 

"Son günlerde Pariste bulunan 
Suriyeliler arasında bir takını heye· 
canlı tezahürat olmuştur. Paris ser
gisinde Suriye ve Lübnan paviyonu 
açılırken Suriye delegeleri merasi· 
rne gelmemişlerdir ve kendileri istik
lallerini almıı olmalarına rağmen pa· 
viyonlarının müstemlekelere mah· 
sus mevk.ie konmuı olduğunu pro
testo etmişlerdir. 

Suriyelilerin hissiyatlarım rencide 
olmuı görüyoruz. Bundan dolayı 
onları muaheze etmek istemeyiz. 
Fakat istiklalleri ile bihakkın müfte
hir o!an Suriyeli dostlarımız da mo· 
dem milli telakkilere hürmet etmeli
airler.,. 

•'Halbuki bugün gördüğümüz şey 
nedir? Suriyede dini bir ferdiyetçilik 
meydana çıkıyor. Bir panarab siya
seti üzerine kurulmuş taassup hare· 
keti canlnaıyor. Panarabizm başka 
şeydir, milliyetçilik ise tamamen 
ba§ka bir şeydir.,. 

1 'Arap memleketlerinin iktısadi 
ihtiyaçlar etrafında toplanmaları, bir 
grup teşkil etmeleri .. Bu gerçekten 
arzu edilir bir şeydir. Bu bakımdan 
Arabistanda yapılacak şey çoktur 
ve şimdiden bir takım ıslahat hare· 
ketleri bile başlamııtır. Sosyoloğlar 
islam esaslarına istinat ederek halka 
modern telakkilere uygun yeni bir 
nizam vermek için iyi işler görebilir
ler. Aynı din rabıtaları ile birleşen 
~raplar bundan istifade ederler. 

Fakat büyük bir Arap imparator 
luğu kurmak hayali .. Artık hu fikrin 
tahakkuku çoktan geçmiştir. Tarih 
bize bunu pek güzel gösterir.,, 

Türkiye ile Fransa arasında isken· 
derun meselesi halledildi. Fransa 

Bu itilafı imza ederken Suriyeyi 
ter ketmiş olmadı. Fransa eski taah· 
hütlerine sadık kaldı. Fakat diğer ta· 

Çingene Kıalı 

Dünyanın en mqhur çingenesine 
Vartovada krallık tacı giydirildi. Bu 
münasebetle merasim yapıldı. Yeni 
kral meruimden sonra avucunu aça
rak boynunu bükmüt ve orada ha
zır bulunanlara ıöyle demiıtir: 

-Şimdi yeni kraliyet için gönlü
nüzden ne koparsa vermez misiniz!. 

,(Zan' dan) 

gazetenin ba§lığı 

raf tan Suriyenin yakın komşusu 
olup Akdenizde mühim bir mevkii 
olan Türkiyenin metalibini de nazarı 1 
dikkate almak lazım geldiğini takdir 
etti. 

Fransa Suriye için zararlı netice· 
ler verebilecek bir ihtilafı halletmek
le çok makul harekette bulunmuş· 
tur. Eğer zaten Suriye devlet adam
ları Türkiye ile karşı karfıya yalnız 
bırakılmış olsaydılar ne yapabilirler· 
di? Ne yapmağa imkanları vardı?,, 

··suriyeliler müstakil bir Suriye 
için sulhun lüzumlu olduğunu elbet-
te takdir ederler. Cumhuriyet Tür
kiyesi Balkanlarda mühim bir rol sa-
hibidir. Eskiden Türkiyeye düşman 
olan Balkan milletleri şimdi onunla 
Balkan antantı yapmıılardır. 

Türkiye Asya paktını imza ettiği 
zaman Suriye için de el uzatılacak 
kuvvetli bir dost ve bütün dünya yü
zünde hatırı sayılır bir müttefik ola
caktır.,. 

SiGORTALI AY AKLAR, 
SIRTLAR! 

Bazı artistlerin şöhretlerini temin 
eden hususiyetleri vardır. Mesela, 
Gertrude Neison sırtının güzelli ile 
tanınmıştır ve bunun için sırtını 
7000 lira kadar bir paraya sigorta 
ettirmiştir. 

Diğer taraftan, Merle Oberen de, 
ayaklarını muhafaza etmeğe çok ça· 
lışır: Deniz banyosunda güneşte 
kavrulmalanna, sıkı ayakkabı içinde 
büzülmemelerine dikkat eder. Hatta 
yine binlerce lira mukabilinde sigor
ta ettirmek hevesindedir .. 

yor. Binaenaleyh hu muazzam i~e 
ba~lamnadan enel Siyam lıükfııneti· 
nin müsaadesini almak lazım gelecek· 
tir ki, Japonya hunun zeminini ha:ıır· 
lamaktadır. 

Fakat İngiltere, Holanda ve Fran
sanm, Japonya tarafından taı:ıan·ur 
edilmekte olan hi;ylc bir plana ~iddeı
le itiraz eclecekleri an la~ılmaktadır. 
Çünkü her üç Anupa memleketinin 
de, Japonyanın açacağı hu kanal do
layısile müstemlekeleri. ticaret ,.e de
niz yolları tehdit altında kalacaktır. 

İşin asıl mühim tarafı şuradadır: 
Kanalın açılacağı mevki, Singapu· 

run 600 mil kadar yukarmnda bulu
nuyor. 

Kanalın açılma~r sırasında ilk tef:a
düf edilecek secldi yıkmak ,.e içerisin
den yol açmak için 10.000.000 sterlin 
sarfı lizm1 gelecek e de, az ötede te
sadüf edilecek Poktan şehrini biraz 
daha genişletmek suretile kanal işi ta
mamlanacaktır. 

JAPONYANIN iSTiFADESi NE 
OLACAK? 

Kanal bu suretle açıldıktan sonra 
Japonyanın istifadesi §U olacaktır: 

Japon donanması Hind Okyanusuna 
gitmek üzere yola çıktığı zaman, hu 

kanaldan geçmek sureti1e 1200 mil 
tasarruf edecektir. Aynı zamanda 

Singapur yakınlarına düşmekten kur
tulacaktır. 

Aynı kanalın İngilizleri alakadar 
eden diğer bir ciheti de, yüksek tica 
ret kıymeti olmasıdır. Gemiler, bura· 
dan geçerlerse, Hindistan, Afrika ''e 
Avrupa seyahatlerinde takriben üç 
gün kazanacaklardır. İşte Japonların 
da hu kanalı açmak için ilt-ri sürdük
leri mazeret bilhassa hudur. 

Bu mesele, İngiltere parlamento· 
sunda da mevzuuhalıs olmu§ ve me· 
huslardan yüzba§I Rayd Japonların 
açmağa te§ehhüs ettiği böyle bir ··arka 
kapı,. nrn, se,·kiilceyş vaziyetine mü· 
lıim derecede tesir edeceğini söylemi§ 
' 'e demiştir ki: 

Günlerin peşinden: 

Kararlar ve tatbikleri 
Tifoya karşı iyi suların fıçı ile değil, şişe ile satılması, yiyecek 

satan esnafın da aşılanması için verilen Belediye kararı ne oldu? Bir 
çok yerlerde hala fıçı ile evlere su veriliyor. Birçok esnaf da aşılanmak 
şöyle dursun, böyle bir karardan haberdar hile görünmiyor. 

Şüphe yok ki bu türlü kararların tatbiki için zamana ihtiyaç var 
dır. Fakat tatbik müddetinin azami haddi evvelden evvelden tayin 
edilmez ve bundan sonra emir hilafı hareketler bir teyit kuvveti ile 
karşılanmazsa kararlar ebedi surette tatbiksiz kalabilir. 

Kaç gün sonra sucuların eski fıçıları kullanmaları bir Belediye 
su;u olacaktır. Kaç gün sonra aşılandıklarını vesika ile isbat edemiyen 
esnaf da işten menolunacaktır? Bir kere halk bunu açıkça bilmelidir. 

Sonra vilayetin ve belediyenin bütün kontrol vasıtaları muayyen 
müddet geçtikten sonra harekete geçmelidir. Herhalde devlet yasağı 
yirmi dört saat sürer zihniniyeti kafalardan silinmelidir. Kararların 
kıymeti tatbikleri ile mütenasiptir. . 

Hasan Kumçayı 

Karikatür 

GiinünAlii.sleri 
P ARISTEKl EŞEK 

Burhan Cahid Morkaya "Son Pos
ta,. da yazdığı bir fıkrada şöyle di-
yor: 

.. iki üç yıl evvel bir gazeteci arka
daşım ile münakaşa ederken Paris
te dört ayaklı eşek olmadığını iddia 
etmiştim. ' · ~ ~I 

Vali vekilimiz Basın Kurumu 
merkezinde gazeteciler ile konuşur
ken söz münasebeti düştü. 

Geçen yıl Pariste, hem de Etoile 
gibi bir yerde süslü bir etek gördü
ğünü söyledi. Ben Pariste 1927 se
nesinde bulundum. 

Hatta Şanzelize üzennde sayılan 
Byron otelinde kaldım. Parisin es
rarengiz eşeğini görmedim. Vali ve
kilimizin benden on yıl sonra Parir 
te eşe~ görmüş olması herhalde Pa
riste o zamanda eşek olduğunu isbat 
ediyor. Bu hakikat karşısında doğ
rusu Parisin o tılsımlı eşeği uğruna 
bir meslek arkadaşınJ kırını§ oldu
ğuma teessüf ediyorum. Eşek munis 
bir mahluktur derler. Fakat benim 
için h~rhalcie u~rsuz bir mahluk 
olacak .. Mektepte iken hendesenin 
mahut eşek davası yüzünden az kal· 
sın sıfır alacaktım. Kafir mahluk gö
zümden kaçmakla da az kalsın beni 
sevimli bir dosttan ve bir meslektaş· 
tan mahrum edecekti. Zalim, beni 
Nasrettin hoca gibi yalancı çık.ardı! 

BiR TA YY ARECI DAHA 
KAYBOLDU! 

Dünyayı dolaşmağa çıkan kadın 
tayyareci Amelia Earhart, bütün 
aramalara rağmen, bulunamadı. 
T ayyarecinin Okyanusyadaki ıssız 
adalardan birine düşerek aç ve susuz 
kalıp ölmesi hile akla geliyor. 

Diğer taraf tan haber verildiğine 
göre, Paris T enariv rekorunu kır
mak üzere F ransadan hareket eden 
Fransız tayyarecisi Anclre Robert, 
Madagasgar adası civarında kaybol· 
muştur. 

T ayyareciden geçen mayıstan heri 
bir haber alınmamıştır. Onun da ha· 
yatından ümit kesilmiş bulunuyor. 
ÇALDIGI PARALARI YUTMUŞ! 

Pariste garip bir dava görülmek
tedir: 

Bir gece, sokakta dolaJan kadın
lardan biri, Parise gelerek bir zengin 
taşralı ile beraber ctele gidiyor. 
Adamın 2400 frank kağıt parası 

vardı. İtte, o gece zarfında bu para· 
lar ortadan yok oluyor. Kadın, bu 
müddet zarfında, odadan clı§8?1 çık
mamıştır. O halde paralar ne oldu} 

Parası çalınan adam, gayet baait 
bir ıekilde iddia ediyor: 

- Kadın yuttu 1 
Yine aynı tekilde iddia ettiğine 

göre, para yutan kimseleri çok gör· 
müştür.. Fakat o geceki kadının 

2400 frank tutan deste deste para· 
lan yuttuğunu herhalde görmemi( 
tir. ' 

Dava edilen kadın da pek haklı 
olarak: 

- Bu adam delil demektedir. 
Para yenir ama hiç yutulur mu? .• 

ŞEREF SATILAMAZ! 
Büyük bir adam, öldükten sonra 

birçok §ey bırakır: Bunlardan bir 
kısmı, eser halinde, umumun istifa• 
desine konulmuş değerli kitap vesa" 
iredir. Diğerleri de, kendisinin husu· 
si eşyasıdır. 

Bu hususi qya arasında kendisi· 
nin hayranları için en değerli şey, 
el yazılarıdır. Hele meşhur bir ese· 
rin el yazısı ne değerli feydirl 

Adet olmuıtur, bunlar satılığa çı
karılır ve artırma ile satılır. Kimin 
parası çoksa, o ah ve hu suretle ha· 
zan, bir ıahe!erin müsveddesi, bir 
eserden anlamayan, fakat, parası 
çok olduğu için, dünyanın en de· 
ğerli şeylerini kendisinde toplamak 
istiyelerin eline geçer. 

Şimdi F ransada bir cereyı:ur oyan· 
dı: ·-·L. .. 

Meıhur adamlann bıraktıkları el 
yazması eserleri, mektupları satılma• 
malıdır. Bunları, o adamın ailesi 
mukaddes bir hazine gibi saklamalı 
veya hükumeti" Je yardımı ile, mfr• 
ze halinda konulacak evinde ve 
odasında herkese gösterilmelidir 

Haklı bulunan hu fikre, bugünün 
meşhur muharrirlerinden Paul Va
lery (Pol 'ialeri) Maurice Garçon 
(Moris G.:.rson), Andre Gid (Andrc 
Jid) gibi birçokları iştirak etmekte· 
dir. 

Kadınlar ıcın 

Amerikan modeli bir gemi ve balık 
avı kıya/eti 

Geçmiş Kuranlar 
13 Temmuz 1923 

İSTEDİKLERiNİ KABUL 
ETMEZSEK 

Lo::an, - Pazarlık siyaseti der.ıarrs 
cdi)·or. Miittef ikfor bu sı1bah kentli 
aralarında hususi bir içtima akıede
rek uzun uzadıvn müzahPr<'de bulurı" 
mu.şiardır. V r.r<İikfori kar<11 me~lwl" 
dür. Fakat içıimauı hitamını miiıea" 
lcib heyeti murahlıcuamua muhtelif 
ı·asıtalarla müraraat ederek imtiy~ 
mf•sf'l<'h•rine aiti noktai 1Uuarlarırıı 
lwbul ettiğimi:: takdirde badeıtahliyc 
sularımızda ::ırlılı bırakma/~ talebini 
seri alacaklarını i~rab ettiler .. / 



Selçuk Kız Sanat 
Enstitüsünde 

Talebeler bir senelik çallşmalar1nı 
canlı mankenler halinde teşhir ettiler 

Kızlarımızın çok güzel bir teşebbüsü 
. Çapadaki SPlçuk kız san'at ens

htüsünün bu ' ıl mezun olan tale
bel~ri dün Ça~ · kız muallim mek
t:b! salonlarınd..t yüzlerce seyir
cının gözlerini kamaştıran bir sa
nat ziyafeti vermişlerdir 

Ders yılı içerisi~de enstitü ta
lebelerinin hazırlamış oldukları 
roblar teşhir edilmiş ve çok zarif 
:anatkar ellerden çıkan robların, 
ounları diken talebe tarafından 
te§hiri sırasında davetlilere piya. 
llo çalınmıştır. . 

Tam iki saat devam eden bu 
teşhir esnasında herkes Selçuk kız 
sanat enstitüsünün memlekete bu 
Vadide yeni sanatkarlar yetitt~ren 
en iyi müesseselerinden biri oldu
iuna kanaat getirmittir. 

Teşhir edilen roblar arasında 
Yalnız mevsimin roblarını df'ğil~ 
IÜnün muhtelif saatlerinde giyil
llıesi icap eden rob nevilerini de 
Rördük. Yeşil. sarı, Mor - kırmızı, 
eiyah • beyaz renklerle pek güzel 
!tıezcedilmiş olan bu roblar ara· 
aında bilhassa nazarı dikkati en 
~iyade çeken, pijamalar, spor kos
tümleri, apres·midiler ve plaj kos
tümleri oldu. Talebeler bunları 
!usa bir zaman içinde, yani bir 
~rntihan devresi içinde yapmı,Jar
drr. Fakat Üzerlerinde kısa bir za· 
bıan içinde çabucak yapılıvermiş 
hissini veren hiç bir dütüklük gö
~ülmemektedir. Bilakis en mo • 
dern terzihanelerinin itleri ya -
lltnda soluk kalmıyacak kadar gü
~el işler!.. 

Eserlerini üzerlerirıde ıe~hir eden 
genç hızlardan bir gurup 

koyarak aralarında bir koopeı:atif 
kurmuşlar, yaptıklaı bu güzel Pş~e
ri devam ettirmeye karar vermış
lerelir. Bunun için Beyoğlunda ens 
titünün değerli müdürü Bay .As!
mm teşvik ve yardımiyle lstıklal 
caddesinde eski Samatya pazar~nı 
kiralayarak (Selçuk Pazarı) ad!Y: 
le açtıkları pazarda b~ eserlerını 
yarından itibaren teşhır edecek • 
ler, almak isteyenlere de ehven 
bir fiyatla satacaklardır. 

Selçuk kız sanat enstitüsü geçen 
yıl 32 mezun vermiş, ve bu yıl bu 
miktar hemen hemen iki misline 
yaklaşmıştır. . . . 

Enstitünün talebelerı, yetışkın 
kızlarımız müsamerede yalnız; iyi 
rob diken bir sanatkar değil, ka· 
rakterlere göre rob seçebilecek ka 
dar nüfuzu nazar sahibi oldukla
rım ela i!lbat etmhılerdir, 

Kızlarımıza hayata atılırlarken 
muvaffakıyetler diler, müessese -
nin müdür ve talim heyetini teb -
rik ederiz. 

Yine öğrendik ki; bu yıl ensti
tüden mezun olan 57 genç kız, a
ralarında şimdiye kadar bu kabil 
nıüeneselerimizde görülmemiş, 
takdirle karşılanmaya değer bir 
teıebbüse giriımişlerdir. Bu teşeb
büs sudur: 57 talebe mektepten 
&yrılırken 500 liralık bir sermaye 
----~----~~----~~----~------------------------~--------
8 eledi ye 988 kadrosu 

Belediyenin 938 btttçesinin ha
zırhklarına lazım olan barem cet
'7eli !çitleri Bakanlığı tarafından 
gönderilmittir. Belediye bareme 
göre yeni kadro yapacaktır. 

r<uyu suları muayene 
ediliyor 

Sarnıç ve kuyu sularının mua
yenesine başlanrı::.~tır. Muhtelif 
semtlerdeki sarnıç ve kuyu suları 
tetkik edilmektedir. Mikroplu ve 
fena görülenler kapatılmaktadır. 

937 yılı tütün ikı ami
yeleı i veı iligoı 

Eminönü askerlik şubesi başkanlı 
ğından: 

Eminönü askerlik şubesinde kayıtlı 

mallll subay ve eratın ve §'Chit yetim!~ 

tinin 937 yılı tütün ikramiyeleri 14 tem 
ınuz 937 gürJ:inden itibaren haftanın pa 
zartesi ve çarşamba günleri Eminönü 
kazası mal müdürlüğı:inde verileceğin 
den malullerle şehit yetimlerinin rcsm1 
fıenet maluliyet raporu ve maaş ve nufus 
tüzdanlan ve ilcişer adet kopyasız resim 
le yukarıda yazılı günlerde müracaat et 
ıneleri ilan olunur. 

Kadıköy askerlik §Ubeıinden: Tütün 
ikram.iye havalesi gelmi§tİr. Çek almı§ 
olanlar bankaya müracaat edebil;rler. 

EEvvelce ilan edilen günlerde çek 
Verilmesine devam edilecektir. 

Plaka resimleri 
Araba ve otomobillerin plaka 

resimleri için heyeti fenniye bele
diyeye bir rapor vermiştir. Bu ra· 
pora göre yeni arabalardan fazla 
ve eski araıbalardan da az plaka 
resmi alınmasını istemiştir. Bele
diye, heyeti fen?iyenin bu teklifi
ni kabul etmemıştir. Kabul etme
mesine de sebep, evvelce plaka re· 
simlerinin ayni şekilde alınması 
için bir kanunun mevcut bulun
masıdır. 

Deı icileı in bir dileği 
Dün Ticaret Odasında milli sa

nayi birliğinde bütün de:ri tüccar
larının iştirakiyle muamele vergi
si etrafında uzun bir konuşma ya· 
pılmıştır. 

Toplantı Sanayi Birliği reisi 
H-. t: d•ı baEk3.nlığı altında olmuş, 
ve Ankaraya gönderilmek üzere 
tüccarlar arasından bir heyet se· 
çilmiştir. 

Dericiler muamele vergisinin 
' d" taksit ile verilmesini İstemekte ır-

ler. 
Seçilen heyet dün akşam Anka

rava h~reket etmiştir. 

Üsküdar mıntahası 
teftiş edildi 

Vali vekili Şükrü yanında te
mizlik işleri direktörü Nuri oldu
ğu halde dün sabah Üsküdara git
miş ve Üsküdar kazasının temiz
lik ve çöp işlerini kontrol etmiş
tir. 

Üsküdardan sema Kadıköyü:- e 
gidilmiş ve Kadıküy beleC:· " · · .. 
ayni mevzu üzerinde görüşülmüş-

--~ NO =j O=· ::;;:~~~~~====~ 
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Dört Holandalı !Piyango talih/ile-\ Çanak~ale ~eniz 
seyyah ri belli oldu kazası 

Tayyare piyangosunun üçi.lncü Muhakemeye bugün 
Pervaneli bir otom.o- keşidesi dün bitirilmiştir. devam edilecek 

bille şehı imize geldiler Kasımpaşada Kulaksız cadde- Çnakkalede vukua gelen büyülC 
· b'l" · sı"nde 76 numarada oturan 80 ya-Dünyanın en garıp otomo 111• h deniz kazasının duruşmasına bu-

d 1 h d··n ı1ında Bayan eŞrife, Sultana met- d cinde dört Holan a ı seyya u 3' gün ticaret asliye mahkemesin e 
~ · te Hamam sokağında 23 numara-
şehrimize gelmiştir. B · devam edilecektir. · k n da Ali, Konyada berber esım ve Kocaman bir sır vagonunu a - d Duruşmada her iki vapur kap· 
dıran bu otomobilin motörü ve iki arkadaşı, Kurtuluşta An on tanlarmın ifadeleri alınacaktır. 

"b" ·· t ve arkadası Diverekte telgraf me· dört tekerleği olduğu gı 1 on a: ~ ' · · Batan İtalyan Capo - Pino va· 
esı muru Cevdet büyük ikramıyeyı · k • 

rafında bir de tayyare pervan puru acentesinin Çanak aıeye 
kazananlar arasındadır. vardır. gönderdiği Çakomo - Y onya Pita-

lçeridekilerin dediklerine göre, Dolmaıbahçe sarayında telgraf luga ve Bay Hasandan müteşek-
d 11 d b ane kul· memuru Senaı", Tarlabaşında Yor· h h · · d"" ·· t" bazı üz yo ar a u perv kil ey et şe rımıze onmuş ur. 

\anılmakta ve otomobil pervane· go on beş bin, Sivasta posta me- Heyet, Nara burnunda batan va
nin gayreti~le gitmektedir. muru Rıfat, Beyoğlunda Parmak- purun vaziyetini inceden inceye 

l b · f ndan kapıda Rumeli handa Şevket, U- k"k · b" h 1 Bu suret e enzın masra ı tet 1 etmış, ır rapor azır amış-

hayli tasarrufa muvaffak olmak- zun çarşıda Hayri, on ikişer binli- tır. Bu rapor dün acente müdürü-
• ra Üsküdarda Tek sokakta Mari, · ··d·· ·· M tadırlar. ' d ne verilmış, acente mu uru . 

Başlarında Vandervil isimli bir Y eşildirekte Mollataş sokağın a Laster Türk Ge::lİ Kurtarma şir-
genç bulunan bu dört Holandalı, Muharrem Tahtakalede 39 numa- ketiyle temasa geçerek vapurun 
bundan bir ay kadar evvel mem- rada Jak: Kalyoncukulluğunda kurtanlması için ikinci defa ve 
leketlerinden kalkmış ve kısmen tütüncü İsmail, Trabzonda sarraf kat'i olarak teklifte bulunmuştur. 

ak · Osman da onar bin lira almışlar-pervane ile "yerde uçm suretıy· Türk Gemi Kurtarma şirketi re-
le,, şehrimize kadar gelmişlerdir. dır. isi General Vasıf, yerinde tetkikat 

Buradan Ankaraya gidecekler- Sonları 44 le nihayetlenen bi- yapmadan hiç bir cevap vereme-
dir. Yolları Hindistana kadar U· letler de ikişer lira amorti alacak- yeceğini bildirmiştir. 
zanacaktır. lardır. General Vasıf bugün şirketin 

Kabahatlı kim? 
Çaıpışan vapuıların 
kaptanları dinleniyor 

Evvelki gece Kadıköy vapuriy
le Burgaz vapurunun çarpışmasın· 
dan husule gelen hadiseyi tatkik 
etmek üzere Akay idaresi, bir he
yet seçmiş, bu heyet, liınan reisi 
Hayreddin. Akay eksperi kaptan 
Aziz, Şirketi Hayriye kaptanı Se· 
zaiden mürekkeptir. 

Heyet tahkikatına devam et -
miş Burgaz ve Kadıköy vapur -
ları' kaptanlarını tekrar dinlemit • 
tir. Hangi tarafın kabahatli ol • 
duğu henüz tesbit edilememİ§ -
tir. 

Diğer taraftan kazada yarala • 
nan ihtiyar kadının tedavisi Akay 
idaresi tarafından deruhte edil -
miştir. İdare icap ederse bu ka -
dının ailesine bir miktar nakdi 
yardımda bulunacaktır. 

Dün Akav idaresi müdürü na· 
mına idare~in doktoru hastahane
ye kadar giderek yaralı kadının 
sıhhatiyle alakadar olmuştur. 

Çarpışan vapurların makine ak
samında hiç bir zarar olmamıştır. 
Zarar dış kısımdadır.. Vapur
ların ikisi de teknenin ön tarafın
dan pek ufak bir yara kazanma
larına rağmen seferden alınkon
muş, kızağa çekilmiştir. Bunlar 
bir haftaya kadar tamir edilerek 
tekrar seferlerine devam edec.ek
lerdir. 

Mit hat Nemli 
Berlin 1 icaret odaları 
kongresinden döndü 

Berlin ticaret odası beynelmilel 
kongresine şehrimiz ticaret odası 
namına istirak eden Mithat Nemli 
dün lsta.;,bula dönmüştür. 

Kongrede, bütün devletler ti
c:lret odaları murahhasları hazır 
bulunmuş, ticari bazı müşküller 
etrafında konuşmalar yapılarak 
mühim kararlar ittihaz edilmiş • 
tir. 

Mitat Nemli, şehrimiz ticaret o
dası namına bazı tekliflerde bu
lunmuş. bunlar ittifakla kabul e· 
dilmiştir. 

Beynelmilel ticaret odası yakın
da müzakerelerden alınan netice
leri ve konuşulan işleri bir broşür 
halinde neşredecektir. 

Yaz tatil kursları 
Dünden itibaı en 
faaliyete başladı 
İstanbul Kültür Direktörlüğü

nün öğretmenler için hazırladığı 
yaz tatil kursları dünden itibaren 
faaliyete başlamıştır. 

tık kur saat 9 da İstanbul birin
ci okulda açılmıştır. Dersi isken. 
der Feyzi vermiştir. Öğleden son
ra saat 14 buçukta da müzik kur· 
su açılmıştır. Bütün kurslara de· 
vam eden öğretmenlerin sayısı 
400 dür. Bunlardan 278 i tarih, 
coğrafya ve yurt tetkikleri, 205 i 
okuma, 151 i tahrir, 2,48 i resim 
iş, 52 si de müzik kursunda çalış
maktadır. 

Bugün de saat 9 da İstanbul 44 
üncü okulda tarih, coğrafya kur
su faaliyete başlayacaktır. 

Kurstaki öğretmenler ilk olarak 
lspekter Hurremin başkanlığında 
Askeri müze, Sarnıç, Ayasofya ve 
Sultanahmet meydanını gezecek
lerdir. 

Kara sularımızda 
Kaçak balık avlıgan 
bir motör yalla/andı 

Akdeniz kara sularımızda bir 
müddettenberi kaçak suretiyle ba
lık avlamakta olan büyük bir Yu
nan balıkçı kayığı, nihayet dün 
gümrük muhafaza teşkilatı motör
leriyle takip edilerek yakalanmı§, 
tutulan 50 kilodan fazla balıklar 
müsadere ediJmif, 5 tayfadan iba
ret olan balıkçı kayığı müretteba. 
tı da yakalanarak kanuni takibata 
başlanılmıştır. 

Şirketi Hayriye 
Boğaz geziııtileı i 

tertip ediyor 
Şirketi Hayriye idaresi Boğazı 

halka tanıtmak ve Boğaz güzel
liklerinden herkesin istifade ede· 
bilmesini temin için cumartesi 
günleri öğleden $onra gezinti pos· 
taları tertip etmiştir. llk gezinti 
geçen cumartesi günü yapılmış, 
500 kişiden fazla halk iştirak et
miştir. 

Alemdar vapuriyle ve eksper Şem· 
settin ile birlikte Çanakkaleye ha
reket edecektir. 

Söylendiğine göre, geminin yal
nız olarak kıymeti 250 bin liradır. 
içinde bulunan eşyanın kıymeti i
se 350 bin lira tutmaktadır. 350 
bin liranın 34 bin lirası Türk em
teası olduğu cihetle bunun ayrıca 
tazmini yoluna gidilecektir. 

Emtea sahibi Ti.:r!< tüccarları 
hazırlamış oldukları istidayı ~bir
kaç gün kadar bu işle me~gul olan 
ikinci asliye ticaret mahkemesine 
vereceklerdir. 

Kara sinekler 
gene fazla/aştı 

Karcuinek miktarı yine son 
günlerde şehrimizde fazlalaşmış· 
tır. Belediye alakadar makamlara 
bir tamim göndererek, sinekle mü 
cadele etmelerini bildirmiştir. 

Bu işle temizılik ve sıhhat işleri 
memurları meşgul olacaklardır. 

Gümrük kimyageıligi 
imtihanı yapıldı 

Gümrük kjmya laboratuarı 
kimyagerliği için açılan müsaba
ka imtihanına girmiş olanlardan 
Bayan Vuslat, Bay Sait, Bay Ra
mi imtihanı kazanmışlar, gümrük 
kimyagerliğine tayin edilmişler • 
dir. 

Yeni kimyagerlerin asli maaş • 
lan 35 liradır. Güm?"ük başmü -
dürü Mustafa Nuri, bir taraftan 
kimya ltJ".Joratuarının kadrosunu 
genişletirken, diğer taraftan da 
Avrupaya yeni bazı kimya alet
leri ısmarlamıştır. Bunlar pek ya
kında şehrimize gelerek gümrük 
kimyahanesini modern bir hale 
ifrağ edilecektir. Başmüdür bun
dan başka kimyahanede büyük 
bir de kütüphane kurmaya ka
rar vermiş, bunun için de Alman
yaya kimya kitapları sipariş et
miştir. 

Denizyolları idaresi
nin boıcu 

Denizyolları l daresi eski vapur
culuk şirketine olan 300 bin kiisür 
liralık son taksit borcunu dün ver
miştir 

Arkadaşını yaıalıyan 
mahkum oldu 

Sıcaktan _qüzler
ce kişi ölüyor 

tür. A hnm<tsı ic~:o eden tedbirler ___ A_n_k_a_ı_a--V-a-lı-.S-l-. --
karar~a .. tırılmıştır. ' 

Çöpcü ücretlerine 
za :n yapıldı 

Çöpçülerin maaşlarını bir mik· 
tar arttırmak ürere belediye tet· 
kikler yaptırmaktaydı. Bu tetkik
ler bitmiştir. Temuz sonundan iti
baren çöpçüler ücretlerini 20 lira
dan almaya başlayacaklardır. 

Karagümrükte Acıçeşmede o
turan Aliyi başından yaralayan 
Hali1in muhakemesi dün Sultan
ahmet üçüncü sulh ceza mahke
mesinde yapılmış, Halil 28 gün 
hapse mahkum olmuş. derhal tev
kif edilerek tevkifhaneye gönde~ 
rilmiştir ... 

:Nc,·york, 12 ( \. \ .) - Bu hafta 
·onumla ı:ııruktan iilcnlcrin mlrdi 22li 
lı 11 l ıı ın~tıtr. 

Bundan maada 93 ki~i <le su<la ho
ihtlınu:ı;tur. 

B. faik izmiıe gitti şehrimizde 
İçi!leri mahalli vilayet umum Ankara valisi Bay Nevzat dün 

müdürü Faik benzin işlerini tet- Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
kik için İzmiı·e gitrr.iştir. İki gün Bay Nevzat ~ehrimizde iki ay 
sonra tekrar dönecektir. kadar kalacaktır. 
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Şikaqoda Milli bankal}a baskın 
Çete efradından Cak Klutas öldürüldükten 

sonra, güpegündüz, 13ünçü banka 
baskını yapıldı! .. 

1933 senesi Teırinievvelinin f mez hale getirilmişti. Büsbütün ke· f rıya kaldırdılar. Gangsterler, kor" 
14-15 ve 15-16 geceleri iki po- senkesl kutmak için tavana doğru tuttuk· 
lia merkezini basan Con Dilliır ları rovelverlerini birkaç kere patlat· 
ger çetesi efradından Con Ha- 15 kanunusanide lndiyana hudut- tılar, bu aralık içlerinden biri vezne· 
milton .934 senesi kinunuaani- ları içerisinde, mühim bir vaka daha ye yanaşarak, veznedarın önünde 
ainin 4 ünde, Şikago barlarm· oldu. Şikagoda Milli banka binasın· ne var, ne yoksa derleyip toparladı, 
dan birinde, kendisini yakala- da olan bu vaka, o zamana kadar deste deste banknotları cebine in
mak istiyen zabıta memuru düzineyi bulan, gazetelerde uzun dirdi. Sonra boşa sıkılan birkaç kur· 
Vılyem Şanliyi, bir kurıunla uzadıya yazılan ve davaları celseler şun daha .. Bunu müteakip de, hay
öldürüyor. Vaziyet, gittikçe kat dolduran banka vakalarmdan 13 ün dutların holü terketmeleri dışarıda 
kat nazikleıiyor. cüsüydü. Ancak, vukua geliş tarzı hazır duran otomobile atlayıp, son 

6 kanunusanide Şikago cinayet 
masası, şehirde Cak Klutas adlı bi
rinin görüldüğünü öğrendi. 

Bu adam, Con Dillinger çetesi 
efradındandı. ihbar, kendisinin §U 

anda muayyen bir evdeki belli bir 
odada bulunduğu merkezindeydi. 

Motosikletle derhal iki seçme me· 
mur gönderen baş müfettiı, önce 
memurlarına kısaca bazı talimat ver 
meği ihmal etmedi: 

- Şanliyidüşününüz. Onun akı
betine uğramamak için, gayet tetik 
davranınız. Göz açtırmadan ateı 
edip herifi gebertiniz. Yoksa o sizin 
işinizi bitirir. Can pazarı bu; sonra 
karışmam, ha! 

V c memurlar, bu ikazın tesiri ao· 
ğumadan, sıcağı sıcağına harekete 
geçtiler. Öyle, ki Cak Klutas uzan
dığı sedirden kalkmağa ancak vakit 
bulabildi. Kendisini derhal önünde 
duran masanın üzerine fırlattı ve 
masayı Üzerine devirdi . 

Canı çıkmadan seçtiği en son 
şeyler, kapının eşiğinde dikilen iki 
insan şekli ve flÜrültülü ses çıkaran 
iki küçük alevdi! 

Cak Klutasın öldürülmesile. Con 
Dminger çetesine mensup ilk adam 
temizlenmiş oluyordu. Bu haydut, 
hu gibilere karşı başarı temin eden 
biricik metodla, bir daha zarar vere-

itibarile, bilhassa fevkaladeliği var- süratle uzaklaşmaları! 
dı. Yalnız, bu sefer, içeride banknot 

Her zabıta memuru ve bu mese· desteleri gasbedilirken, dışarıda cid
lede daha ziyade her banka memu.. den elem verici bir vaka olarak, bir 
ru, emsalini bilmekle beraber, bu zabıta memuru daha kurban gitmiş· 
derecesine hiçbiri henüz şahit olma· ti. 
mıştı. Bu vaka, banka baskınları tec- Cadde ortasında seyriseferi tan· 
rübeleri geçirilmiş olmasına rağmen, zim ve idare eden cesur işaret mc· 
Şikagodaki Milli bankanın para alı· muru O, Malli, banka içerisinde 
nıp verilen holünde baskıncıların patlatılan silah seslerini işitmiş, işa· 
tam bir muvaffakiyetile neticelendi. ret memurluğu seddinden ayrılmış, 

Mutat vechile ... Bu sefer de kimse tabancasını çekerek, bankanın vezne 
böyle bir baskın olabileceğine ihti· holü kapısına doğru, koşa koşa yak
ma! vermiyordu ve akim bırakılarna- ]aşmıştı. 
dı; akim bırakılmak şöyle dursun, Ama, otomobilin direksiyon ye
haydutlarm bu suç faaliyeti sırasın· rinde oturan gangster, kendisini da
da, hatta rahatları bozulmadı! ha uzaktan görmüş, 5 metreye ka· 

Dışarıda seyrisef er kalabalığı-grr:. dar yaklaşmasını bekleyip, böyle • 
la giderken, güpegündüz, banka bi- gayet yakından öldürücü kurşunu İ 
nasının önünde bir otomobil durdu. yerleştirmişti. 
Birkaç kişi çıktı. Bunlar, dosdoğru Con Dillinger gangster çetesi, çok 
vezne holüne yürüdüler. Otomobilin karlı bir iş yapmış, değildi; bu vur
direksiyon yerinde kalan biri, maki- gunla 20,000 dolar kazanmıştı! 
neyi yerinde sayar şekilde işleterek, Milli banka baskını şayi olur ol· 
harekete hazır, bekliyordu. maz, bütün lndiyanada bir hiddet ve 

Otomobilden inenler, hole girer infial kasırgası esti! 
girmez, şu ihtar, etrafı çınlattı: Vak tile Con Dillingeri affederek 

- Eller yukarı 1 1 salıvermiş olan indi yana valisi, her 
Bu ihtardan ötesi, daha evvel vu· ı halde gıpta edilecek bir vaziyette 

kua gelen ve gazetelerde bahsedilen bulunmasa gerekti; ve herhalde, iş· 
bir düzine banka baskınının, aynen lediği büyük hatadan dolayı, valinin 
tekrarlanışı: Banka memurları ile içini nedamet kurdunun kemirdiği 
para alıp vermek üzere oraya gel~ tahmin olunabilir l 
miş bulunan kimseler, ellerini yuka· (Devam ediyor) 

Dlayayı Dolaştım 
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bimi biraz olsun sızlatıyorsunuz? 
"Andromede" de kadehler biri· 

birinin şerefine kalkıyor. Kumlar 
da köpükler neıe ile çalkanıyor. 
Göz yaıları. Lakırdılar. Hülya
lar ... Hayat. 

Yazan: Titayna - 33 - Çeviren: vır ouı 

vuı 
ileri! Bir kere ko.ı.-ar verdik. Bir 

iki saate kadar T ahiti ufukta si
linen bir sahilden, bir hatıradan İ· 
baret kalacak .. 

Haydi i~başına! Tekrar yola çı
kacağız! Tekrar mı? Amn:a nere
ye? 

Yarın, ne olacak? Bu-.lar arası
na mı dü~cceğiz, Hnthüstüvaya 
mı? Kalabalık arnsına mı, ıuız 
yerler:! mi? Bakalım .. 

"Manı, ver benim kürk manto: 
larımı, binici pantalonlarımı. Ka
lın ayakkap!arımı, ipek çorapları
mı. Tayyareci baılığımı unutma: 
Şu hasır fapkamn içine sok onu. 
Gemici elbiselerimle entarilerimi 
kardeş kardeı yanyana koy. Şu 
itlemeli Çin ipeklileriyle ıu yerli 
kumaılarını bavula bir arada yer
leıtir. 

anlıyor musun, gidiyorum iıte. 
Mütemadiyen oradan oraya gidi
yorum. Surahi gibi bir ıeyin içine 
dütmüt ve nereden çıkacağını bil
meyen sinekler gibi, dolaııp duru-
yorum.,, . . .. 

Papeete limanında, "Andro
mede·, nhtımında, dostlar. Beyaz
lar, yarı beyazlar, yerliler. 

Beyazlar bana: 
- Gülegüle git, dediler. Tali

hin varmıt ki burada yerleşip kal
madan gidiyorsun. Fransaya ben
den selam. 

Yerliler de: 
- Gülegüle, dediler. Fey (*) 

yedin, tekrar gelirsin. 
Allahaısmarladık, gülegüle ... 

Hayatımda ne dostlar geldi geç
ti! Yabancı bir memlekette, se
yahat esnasında zaruri olarak e
dinilen ne dostlar! isimlerini bile 
unuttum !İmdi. 

Vapurumuzdan misafirler çık· 
tı, pervaneler dönüp zihinleri ka· 
rııtrrmaya batladı 

Büyük bir yük vapuru ''Andro
mede·, harpte Almanlardan zap· 
tedilmif. Tam bir yük gemisi. Yol
cular için yalnız bet kamarası 
var. 

Kamaralarıma girip yerleıiyo
rum. Ben gemide güzel bir hayat 
geçiririm. Çektiğim resimler var, 
uf ak tef ek kendime has huylarım 
var. 

Buradan, Gideceğimiz Yeni 
Hebride adalarına kadar on bet 
günlük yolculuğumuz var. Bu yol
culuk yıldırım gibi gelir, geçer .... . ,,. ,,. 

Tahiti'den kalkalı on gün oldu. 
180 inci tul dairesini geçer geç
mez pazartesiden çarıambaya at
ladık. Vitulevu adaarnın Suva şeh
rine geliyoruz. 
Rıhtımda yerliler, güneıin al-

Hayatı olduğu gibi kabul 
etmek gerek! 

Geceydi. Gökyüzünde ağır, ka· 
ra bulut gölgeleri, biribirini kova· 
layor<lu. Koskoca tehrin damları 
üstünde fırtına uğulduyor, erga
nun gibi derinden uğultu çıkarı· 
yordu. Açık bırakılan herhangi 
bir kapı, gürültüyle kapanırken, 
çatırdılar da duyuluyordu. Bazı 
bazı, karla karııık yağan yağmur, 
dümdüz asfalt üstünde yayılıyor
du. 

Karın s ılusepken yağdığı bu ge
cede, evden dııarıya çıktım. Fır· 
tına, pelerinimi kavradı; uçma· 
ması için, fapkamı batımda güç· 
le tutuyordum. Rüzgarla adım a
dım mücadele ederek, onun sert 
sert itiılerine göğüs gererek, ya
vaı yavaş ilerliyordum. Her za. 
man gidip uzun müddet oturmaya 
alışık olduğum rahat, sıcak mey. 
haneme bir an evvel kapağı atmak 
için varkuvvetimle uğraııyordum. 
Biraz alkol, böyle berbat bir ha· 
vada zarar vermez, bili.kiı fayda
lıdır, düşüncesiyle, dilimi oynatı
yor, yutkunuyordum. 

Derken, simsiyali bir gölge seç· 
tim. Çıkık kemikli, kuru zayıf bir 
adam, çenesine kadar smıarkı Ör• 
tünmüş, ıarınmıf olarak, önümsı
ra yürüyordu. Bu arada sendeli
yordu. 

Birdenbire, aksırıp tıksırdığını, 
inlediğini İf ittim. Adamakıllı sar
sıntı geçiriyordu. Yarabbi, nesi 
var, ne oluyor bu adama, diye 
üzüldüm! 

Adımlarımı sıklaıtırıp, yetiı • 
mek, kendisiyle konuımak istiyor
dum. Fakat, rüz1ıir okadar eıi
yordu, ki! Fırtınanın ıalrklı kartı 
koymaar, daha çabuk yürümeme 
engeldi. Uzaktan büyük köprü gö
rünmüıtü. Ben, bu köprüden ge-1 
çecektim. Meyhanem, kartı yaka
daydı! 

Ansızın, önümsıra giden adam 
hızlandı. Şimdi daha sür'atli adım 
atıyordu. Benden 20 adım ileriye 
varmı§b. 

Yoksa, başka bir niyeti mi var, ( 
endişesiyle kuytu ve esrarengiz 1 
görünen köprü kemeri arasından 
koyu dalgalarını çağıltiyle geçiren 
simsiyah suyun yüzüne baktım. 

Hakikaten, meçhul adam, dur· 
du. Köprünün tam orta yerinde ... 
Parmaklığın kenarında. Gözlerini 
aşağıya. suya dikmişti. Simsiyah 
suyun derinliğine göz daldınyor • 

kıyor. 

Çatlak çizgili çehreler üzerin
de bu tuvalet hiç le hot gitme
yor. 

Her ırkın kendisine göre güzel
lik telakkiıi var. Amma, alıımak 
lazım. Bir iki saate kadar, bunla
rın araaında yatamaya başlayın· 
ca• içlerinden hangisinin güzel ol
duğunu anlayacağım elbel 

Suva İngiliz müstemlekesi olan 
güzel bir küçük tehir. Caddeler 
asfalt, mağazalar lüks; çiçekler a· 
rasına gömülmüt kötkler; otomo
biller, çayhaneler, barlar, banka
lar ... 
Köşe başlarındaki poliılerin öy

le tuhaf bir kıyafeti var ki, bir ta
neıinin resmini almadan geçeme· 
yorum: Üzerinde keten bir ceket 
var, ceketin altında da tenteneli 
beyaz bir etekHk ... Bu elbiselerin 
Üzerinde bir Melanazyalı ırkına 
has bir çehre ile bir baf . 

Sokaklarda Çinliler dolaşıyor. 

-•e•·----...., ....v..LJLLiWU- -

Yazan: 

E. C. Kıistofe 

du. Zaten ıoğuktan ÜfÜyordum; 
f imdi bir ihtimali tahayyül etmek• 
le büsbütün Üfüyerek, ürperdim. -Vah biçare, Allah rızuı için O" 

na yardım etmeli, dütüncesini b~ 
nimsedim. Ve ona yardım edecek 
te, bendim, kararımı verir vermez, 
bir anda koluna yapıf tım. 

- Geliniz, betbaht, dedim, bu 
yer, size göre bir yer değildir! 

Meçhul adam, gözlerini bana 
çevirdi. Yüzü, ıatırap çektiğini İ• 
f ade edici bir iımizazla gergin• 
di. 

Ben, kendisini önümaıra yürü· 
mesi için dürtükliyerek, teli.fla 
fÖyle diyordum: 

- Geliniz; hepsini unutunuz! 
O, inliyerek cevap verdi: 1 

- Unutamam. Unutmak elim• 
de değil. Beynim, zonkluyor. Ke
mirile kemirile çoraklaıır gibi bir 
halde; ah, çıldıracağım! 

---- SükWıet ve cesaret! dedim, 
liayatr olduğu gibi kabul etmek ge 
rek; bu, böyle icap eder! ~ 

~ 
Nihayet meyhanenin itiğin'den 

içeriye ayak baımııtık. ~ 
O, ağız açmaya davrandı. 
Ben, ciddi bir tavırla, daha ıöy. 

lemeye bat1ıNnadan ıözüntiı ı....- i.J 
tim: Uü b 

- Daha anlatmayınız; eaki ya• 
raları daha de,meyiniz. Eneli İ· 
çiniz! 

içmeye koyuldu. Oc tlu~• lıalla 
bira. Benim heu1'ıma. Gözleri ye. 
nlden J>arlıuh. 

- Gördünüz mü, dedim, it na· 
sıl düzeldi. Ben, bu gibi ıeyleri bi· 
lirim. it le, bunu da alınız .•• 

Avucuna 20 marklık bir bank· 
not sıkıştınp, devamla: 

- Pek zaruri olan ilk ihtiyaçla· 
rınız için, bu, yeter, dedim, ve da· 
ima bqınızı dik tutunuz, metanet 
gösteriniz, azizim! E, timdi anla
tınız bakalım, ne oldu, ıize böyle 
ıstırap çektiren ~ey, nedir? 

Meçhul adam, boğuk ve donulC 
bir seıle, kısaca, tunu f ıııldadı: 

- Ağnyan azıditim ! 

matlar caddelerde kaynaııp duru
yor. 

Bir f ngilize: 
- Burada çok yağmur yalar 

mı? diye ıordum. 
- Evet, dedi, dört ay her gün 

yağar. Ondan ıonra ıekiz ay SÜ• 
ren yağmur mevsimine gireriz. 

Suva'nın batka bir hususiyeti 
daha var.Bunu fazla vatanperver• 
liği ıeyahat ettikçe azalanlara an• 
latınm: 
Yanımdaki Fransız paruını ne 

bankada bozdurabildim, ne ıeya• 
hat acenteliğinde, ne de vapur tir
ketinde. Hiç bir yerde Fransız pa• 
raaını kabul etmiyorlardı. F ra~sız 
konsolosluiu memuru, elimde ba· 
na utanç veren frankları alıp, ye
rine o terefli İngiliz liralarını ver
meseydi· kimbilir ne yapacaktım. 

Fici adalarının bende güzel bir 
hatırası kalmıtlır: 

Geldiğim gün, Franıız konso
losluk memuru tarafından yemeğe 
davet edildim. Gördüklerim kar
tısın~a kendimi hayran olmaktall 
alamadım: 

(Devamı VGr) "Ben gidiyorum· Maru. Ne de
mek bu, biliyor musun sen? Ben 
de bllmiyonım. 

-----------'we . ..,,.u.....;ua..ıı.ı.u.u.uıa._,.Al.iıuııl&llıı__ 
Ayrılıtlar, aynlıılar ! Biribirin

den hem f arkhaı zh ıemncmföf 
tında yerlere çömelmiıler, bize ha ı (•) "F ey,, J~Jiklni fey, lırın-
kıyorlar. Saçlarını baılarınm ÜI· Ja piıirilmif muz. Onların itika· 

• ~~~~~~~~~~~~~~~l-A'La..._~~[..,a...ı,ai,w14..It:JılıiJ·~·~'re.~lica;;;.....J 

Bütün Okyanusya memleketlerin
de olduğu gibi, buraya da ticaret
le uğraşmaya gelmitler. Milli el
biseleriyle dolaşan Hintliler de 
var. Onları da buraya işçi olarak 
kullanmak üzere getirmiıler. Fi
ci adalarında yetmit bin Hintli 

' 
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~t1~E z•H~E~P .KA.VGALAiiı 
BoQazı koruyan 
Mehmetçiklere 

~SüNNiLiK VE SllL.İK MÜCADELESİ 
Milletin hediyesi olarak ve Başkumandan 

Atatürk'ün adına 
Tefrika numarası: 10 Yazan: Ziya Şakir 

(Şii)lik nedir? nasıl başladı? .. 
nasll bir mahiyet aldı? .. Şanlı Sancaqımız verildi 

b' Şiilik nedir, nasıl başladı, nasıl at nıahiyet aldı? Bu üç mühim su
e teyap Yere bilmek için· (Haz-

reti p ' d eyganıher) in zaır.anına ka-
~ dönmek .. (Sii) )iğin zuhuruna 

1'
1~ ebiyet vere~ bazı hadisat üze-
ıne ·· ' ı· b d' k · , sur at ı ir göz gez ırme ı-

Cap eder. 

d..(H. Muhammed) Mekkedeki 
U§tnanlarının kendi aleyhindeki 

tntrikalarma, ve reva gördük!eri 
;ıa Ye cefalara tahammül edeme
trek, (Medine) ye hicret etr.oiş; 

~l'a.da yerleşmişti. O sırada etra
lflda bulunanlar, sonraları t~dri
:~ kendisine iltihak eden Lazı 
ı·ı'Ualünıanlarla. bir kısım Medine-
1 erden ibaretti... Fakat bu küçük 

l>arti, sür'atle büyümüş; hicretin 
•ekizinci senesi; artık (Mu ham· 
llled) İn kuvveti, düsmanlariyle 
lll~cadeleye girişecek ;addey~ gel 
bıt§ti. 
. (Muhammed) in en büyük düş
:.~nları; kendi· yabancısı deği \di. 

Uyük dedesi (Haşim) in bir:ıder 
~deleri idi .•. Peygamberin ailesi· 
b~ (Hatimi) deniliyordu. Hiti
bıın biraderi (AbdüŞtemsİ) nin 
torunlarına da (Emevi) (1) ler 
~•rniye ediliyordu. Fakat; ay
llı kabileden, ve ayni babadan 
lı~Inıit olan bu iki aile arasında, 
hır asırdan beri, şiddetli bir ihtiras 
ltıiicadelesi devam ediyordu. 

liaris ve mütehakkim olan (E
~tviler), Mekke 9ehri ile civarın· 
~lti kabileleri, nüfuz ve tahak

kulal~i altında tutuyorlardı. Dai
ll:a mutedil, kanaatkar ve hayir
rerverHkle meluf olan (Haşimi) 
her ise, halka faydalı hizmetlerde 
ulunmayı tercih ediyorlardı. o~ 

llun için bu aile rekabeti bir asır· 
dan fazla bir müddettenberi de
\tam edip duruyordu. 
l (Haşimi) ailesinden gelmiş o
an (H. Muhammed) in İslamiyeti 
k~şre batlaması, iki aile arasında-

ı ezeli çarpı,mayı bir kat daha 
e.rttırmıştı. Artık (Emeviler), Ce
lıa.bıhakkın bu yeni Resulüne kar
§1 kanlı ve korkunç bir cephe al
!Xıtşlardı. 

Fakat, (H. Muhammed) büyük 
bir sükunet ve itidal ile hareket et
llıif •. kafi derecede kuvvetlenince
f: kadar beklemi, .. sonra, bütün 
lvvetiyle Mekkenin üzerine yük-
enerek; - sekiz sene evvel, en a
cı ıstıraplarla terkettiği bu belde· 
)e - muzaff eren girmişti. 

(Emeviler) bu acı mağlubiyet 
~arbesinin . altında ezilmi,Ierdi. 

h başta, aile reisi (Ebu Süfyan) 
almak üzere, (Emeviler) islamiye
~i kabul etmişler; ancak bu suret
e kafalarını (H. Muhammed) in 
İtdıcından kurtarabilmişlerdi. 

Mekkenin fethi, görünüşe naza· 
l'&.n (Müslümanlığın bir zaferi) 
telakki edilmişti. Fakat hakikat
le, böyle r.!eğildi ... Çünkü, o zama
lla kadar, Müslümanlığın karşısın
da cephe kurmut olan (Muham
llıed) in düşmanları, şimdi kılıç 
~orundan müslümanlığı kabul e-

erek, zahiren {Peygamber) in 
bayrağı altrna girmişler .• fakat gi
terken de; is lam camiası arasında 
~a.vaş yavaş nüfuz ve kudret pey-
İ ederek, tekrar vaziyete hakim 

0 nıaya karar vermislerdi. 
<MOMlN) VE (MUNAFJK) 
. ~H. Muhammed) in sağlığında, 

!nuslümanla.r şu suretle iki sınıfa 
&.)rrrlabilirdi: 

- (Mümin) .. ve, (Munafık). 
. (Mümin) ler; hiç bir menfaat 
l&t'h 'b 1 daf etmeden, (H. Peygam-
'ttl~~) İn emirlerine itaat eden .. ve 
it lts!ümanlıP.ı saf bir iman v? iti-

at ıle kabul edenlerdi. 
~ ~~una!ık) lnr ise, İslamiyeti 
) a ıren kabul edenlerdi. Br:inhr, 

t\ 'kıhr :r.nnıvl=-: Vf!'!"flhut bııt.7.t '""h· 

si menfaatler dolayısiyle iılıiıniye· 
ti kabul ettikten sonra, İslamiyetin 
samimi unsuru arasında, sinsi bir 
kütle vücuda getirmişler .. maksat
larına muvaffak olmak için artık 
fırsat zuhurunu beklemişlerdi. 

_ ~ Piyade alayına Orgeneral Fahreddin "(8' ' Altay alay sancağını verirken dedi ki: 

·~ Bu sancak altında büqük muzafferiyet 
Bu bekleme, (H. Peygamber) 

İn hayatının son senesine kadar 
dev~m etmişti. O zamana kadar, 
bu sinsi kütleyi harekete getirecek 
hiç bir hadise vukua gelmemişti. 
Fakat bu son senede (Muham· 
med), büyük bir hac merasimi y~
pılmasını emretmiş; ve bu merası· 
mi müteakip, ümmetine hitaben 
üç mühim nutuk söylemişti. 

Bu üç nutuktan, (Gadir Hum) 
mevkiinde, deve semerlerinden 
yapılan bir minber üzerinde söy
lediği nutuk, çok mühimdi. Sene
lerdenberi geçirdiği çetin mücade
le hayatından pek yorgun düşen 
(H.. Muhammed), kesik kesik 
cümlelerle söylediği bu nutkun 
sonunda: 

- Bugün, ümmetime karşı, ~on 
vazifemi yapme.k istiyorum. Ve 
size, başlıca iki emanet bırakıyo
rum. Bunlardan biri (Kur'an) dır. 
Onun ahkamından zerre kadar 
ayrılmayın. Yolunuzu, kat'iyyen 
şaıırmazsınız ... Diğeri de, (Ehli
beyt) imin hukukuna riayettir .. 
Bunlardan başka; benden sonra 
din işlerinde size rehber olacak bi
rini tavsiye ediyorum. Bu, (Ali) 
dir .•. (Ali), herkesten evvel isla· 
miyeti kabul etmiş; ve İslamiyetin 
kökleşmesi için, hiç bir fedakar
lıktan çekinmemi,tir. (Ali), be
nim sevgili amcamın oğludur. 
(Kardeşim) ( t) ve (vasi) m
dir. Alinin eti, benim etimdir. A· 
linin cismi, benim cismimdir. Ali
nin kanı, benim kanımdır.. Her 
kim ki (Ali) ye yardım ederse, 
bana yardım etmi§ olur. Her kim 
ki ona fenalık edene, bana etmiş 
olur ... Allah; benim ((Mevla) m
dır. Ben de, cemi müminlerin Mev 
lasiyİm. Ben her kimin Mevlasi i
sem, işte bu (Ali) de onun Mevla
sıdır. 

Dedikten sonra, ellerini semaya 
kaldırmış, şöylece dua etmişti: 

- Ya, rab !.. Sen, Aliyi sev .. A· 
Iiyi, sevenleri de sev ... Her kim ki, 
Aliye yardım ederse, sen de ona 
yardım et. Fakat, her kim ki Aliye 
fenalık ve hakaret ederse; sen de 
onu zelil ve hakir et. 

(H. Muhammed), bu duasını 
bitirir bitirmez; başta (Ömer ibni 
Hattab) o1mak üzere orada bulu
nan (Eshabı Kiram), (Ali) nin el
lerini tutarak tebrik etmişlerdi. Bu 
tebrik esnasındn (Ömer), düşün· 
cesini açıkça söylemiş: 

- Ya, Ali!... Mübarek olsun. 
Sen, her müınin ve her mÜlI!İne
nin (Mevla) sı oldun. 

\ 
\ 

\ 

Amelya Earhart 
Tayyareclnln kaybolduJI u 

yer neresidir ? 

Dünyayı dolaşmağa çıkan meş
hur kadın tayyareci Amelia Earhart 
Okyanusyada,Havland adası civa· 
nnda kayboldu. 

Telgraflar, onun felaketli haberini 
getirmeden evvel, kadın tayyareci
nin Havland adasına doğru uçtuğu
nu haber vermişlerdi. Fakat, sonra 
kendisinden imdat işaretleri alındı. 
Derhal aramağa çıktılar, fakat bula· 
madılar. 

Havland adasını, ilk defa olarak, 
1842 de, yani aşağı yukarı bundan 
yüz sene evvel, kaptan Meker keşf
etmişti. 

Burası boyu dört kilometre, eni 
üç kilometre olan dar bir toprak 
parçasıdır. 

Okyanusya denizleri bu gibi ada· 
cıklarla doludur. "Atol,, denilen bu 
adalar, suların yüzüne çıkmış mer· 
can kümelerinden başka bir şey de· 
ğildir. 

Havland adası, büyük Okyanusta 
ve Okyanusya adalarında seyahat 
edenler için, engin deniz ortasında 
bir melcedir. Buraya Ha vay adala
rından birkaç kişi gelmiş yerleşmiş
tir. 

Adada bir tek kadın yoktur. Çün
kü oranın iklimi kadınların yaşaya
mayacağı kadar serttir. Kaç kadın 
geldiyse ya ölmüş, ya hastalanarak 
gitmitşir. 

Cesur kadın tayyareci Amelia 
Havland adasında kadınların yaşadı. 
ğmı da isbat etmiştir. Tayyareci, 
bundan evvelki bir seferinde bu ada 
ya uğramıştı. 

Fakat bu sefer giriştiği teşebbüs 
felaketle neticelenmiş görünmekte
dir. 

Demişti. 
Gerek Peygamberin sözleri; ve Çanakkalede yağmuı

gerek orada bulunan esbabın, bu 1 k ar d. 
sözler üzerine (Ali) yi tebrik et- aı ÇO ZBI Ver l 
meleri, herkesin dimağında ve Çanakkale, (Hususi) - Yağan 
kalbinde yer etmişti. Zaten bir- ~iddetli yağmurlardan Eceabat il
çok faziletleri, ve bilhassa hari-1 çesinin (Yalova, Keçeli, Kumköy, 
kulade kuvvet ve cesaretiyle ken- Ulgardere, Büyük Anafarta) beş 
disini herkese sevdirmiş olan (A- köy çok zarar görmüştür. Zarar 
li), bu vak' adan sonra, halk ara- mahsul ve koY".ın, arı kuvanları, 
sında büsbütün kıymet ve ehem- ve kümes hayvanları üzerinde ol
miyet kesbeylemişti. Ve artık her- muştur. Yalova ve Büyük Anafar
kese, su kanaat gelmişti: ta köylerinde zarar yüzde 80, di-

- Nihayet (Resulü Ekrem) de ğer köylerde yüzde 50 nisbetinde
bir fanidir. Bir gün olup, o da her-ı dir. 
ke.s gibi bu cihandan göcü;> gide- --------------
cektir. Fakat. bövle bir hal olma- müslümanlar arasında kuvvetli 
dan. verine (Ali) yi vasiyet ede- bir ittihat temeli kurmak İ•teyen 
cektir. Peygamber, Mekkeclen hicrete

(TJenımı var) 

(1) Bu aile, ( Abdüşşemsi) nin 
oğlu (Ümeyye) elen btı§ladığı için 
(Emevi) ismini almı§tır. 

( '/) Hicretten 11nnra, Metlin,.Je 

den her müslümanın Medineli bir 
müsliimam (Ahret kardeşi) edin
mesini emretmişti. Kendisinin ki
mi karele§ alacağını •oranlara, 
(Benim karde~im, (Ali) dir) ce
vabını vermİfti. 

kazanmanızı temennı ederim 
Karadeniz Boğazındaki piyadg 

,alayına dün öğleden sonra mera
simle yeni alay sancağı verilmiş
tir. 

Binlerce halk Sarıyerden Bü
yükdereye kadar olan sahayı dol
durmuştu. Sarıyer iskelesi karşı
sında bayrak ve halılarla süslen
miş bir t;ibün yapılmıştı. Kahra
man askerler Sarıyerde deniz ke
narındaki meydanlığı işgal etmiş
ti. 

Orgeenral Fahrettin Altay, Kor 
general Cemil Cahil, Tümgeneral 
Osman Tufan otomobille gelince, 
merasim başladı. Saat tam 16,30 
du. Evvela istiklal marşı çalındı. 
Marş selam vaziyetinde dinlendik 
ten sonra generaller askeri teftiş 
ettiler. 

Teftişten sonra Orgeneral F ah. 
rettin Altay, merasimde bulunan 
Sarıyer ve Beykoz kaymakamlari
le belediye ve parti erkanına me
rasimin manasını anlatmış, bun
dan sonra sancak bölüğü, önde 
bando olduğu halde karakol bina
sında bulunan sancağı almaya git· 
mi,ler, biraz sonra önlerinde san
cak olduğu halde dönmüşlerdir. 

Sancak gelince istiklal martı 
çalınmış, iki dinç asker sancağı 
Orgeneral F ahrettin Alta ya ver 
mişlerdir. 

Orgeneral F ahrettin Al tayın 
Sözleri 

Orgeneral F ahrettin Altay şu 
sözleri söyleyerek iki alay sanca
ğını piyade alay kumandanı Kor
may albay Ömer İsltcndere ver
miştir. 

"- Size milletimizin timsali ve 
hediyesi olan sancağı Ulu Başbuğ 
ve Başkumandanımız Atatürk na· 
mma vermekle bahtiyar ve müfte
hirim. Alayınızın hu sancağa hak
kını vereceğine şüphemiz yo~tur. 
Bu sancak altında büyük muzaf
feriyetler kazanmanızı temenni e· 
derim. Sancağmız mübarek ol
sun!,, 

Alay Kumandanının Sözleri 
Alay kumandanı sancağı aldık

tan sonra sancaktar çavuşa vermiş ı 
ve şu nutku söylemiştir: 

"Subaylar ve erat arkadaşla
rım; 

Şimdi Büyük Başbuğ ve Cum
hur Başkanımız adına alayımıza 
bu sevgili sancak ordu kumanda· 
nımız Orgeenral eilyle verildi. 

Bu sancak böylece Türk mille-

işaretler: 

tince bize emanet edilmif oh~yor. 
Birliğin, bağlılığın timsali olan 
~evgili sancağımız altında toplu
luk ve biribirimize sevgi ve saygı 
ile bağlı olarak yurdu, milli men-
faatleri ve sancağımızı düşmanın 
her türlü tecavüzlerinden canla 
başla koruyacağız. 

Sancağımızı, alayın tek bir eri 
kalsa bir düşmana bırakmıyaca
ğız. Bu uğurda kanımızı son dam
ı~sına kadar akıtmaya, canımızı 
Vf'>rmeye hazırız. 

Muharebelerin en sıkışık zaman
brında sancağı hatırlayarak, ona 
bakarak, ondan yeniden manevi 
birlik kuvveti almalı ve savaş kud· 
ret im izi arttırmalı, tazelemeliyiz. 

Arkadaşlarım; 
Alayın tarihçesine yeni ve bü· 

yük bir şeref günü katılan bugün
de derin sevinç ve heyecan içinde
yiz. 

Bugünii alayımız her sene şeref 
günlerinde sureti mahsusada Ö· 
nemle anacaktır. Bugün alay>mız 
için hakikaten çok büyük ve te
reflidir. Çünkü bugün sancağımı
zı aldık. Bugün çok sevinç ve he
yecan vericidir. Çünkü bu sevgili 
sancağı Cumhur Batkanımız, Ata
mız bugün bize emanet etti. 

Bugün saygı ile anacağımız bir 
gündür. Çünkü bugün muzaffer 
komutanlarımızdan büyük ve sev· 
gili bir komutanımız eliyle san
c.ağımızı almış bulunuyoruz.,, 

Nutuktan sonra geçit resmi ha§• 
lamış, Boğazın müdafii Mehmet· 
cikler, sert adımlarla komutanla
rın önlerinden geçerek yerlerine 
gitmişlerdir. 

Merasimden sonra komutanlar
la davetlilere çay ve pasta ikram 
edilmiştir. 

Alay Sancağı 
Alay sancağını yeni bayrak ka

nununa göre yapılmıştır. Al &an
cağ'ın bir köşesinde 30 Ağustos 
1aferi tarihi, diğer bir köşesinde 
de alayın numarası yazılıdır .. Ay 
yıldızı cumhuriyet güneşi tenvir 
etmektedir. Her tarafa sırmalı İ· 
pekle çevrelenmiş olan sancakta 
püskül yerine tuğlar vardır. 

Yeni sancaklarda eski Türk san 
caklarmda olan tuğlar ihya edil
miştir. 

Bugiin Verilecek Sancaklar 
Bugün öğleden evvel Davutpa. 

şadaki alaya, öğleden sonra da 
Selimiyedeki alaya yine merasim· 
le sancakları verilecektir. 

lki santral ortasında 

Aydınhk Türkiye 
Yüz yıl yaşamış bir adam deği- j 

li 1 m. 
Fakat crradan idare kandiline ge· 

çiş moder~ • hayata giriş sayan köy-
lüler tanırım. 1 

idare kandilindl'n şişeli lambaya 
atlamayı da refah alameti addeden 
kasabaları çok iyi bilirim. 

Elinde bir tutam çıra, gecenin zi
firi karanlığında bir alev demeti 
linde mesafelerde dolaşan hayalet
leri hep tanırız. 

Yıldızlı berrak gecelerde, yolunu 
gören, adım attığı yeri fark ettiği için 
kendini Allaha şükretmeye borçlu 

Yazan: Sadrl Errem 
bilen insanlar az değildir. 
Ayın loş, gümüşi renkli ışığı al· 

tında t::llerini şakaklarına dayayıp şa· 
irane hulyaya dalanlar yanında • 
gökteki değirmi, gümi.işü aydınlığı 
bir lüks lambası gibi kullanan ihti
yar gözliiklü atalar, çocuklarının 
çamaşırlarını dikmek için iğneyi aya 
doğru kaldım, deliğinden iplik geçi· 
rir ışık hürriyetile alaca karanlık
ta oya işler gibi çalışır. Gözünün nu· 
runu birkaç arşm bezle iğne arasın· 
da harcar. Mütemadiyen harcar .. 

Babalar vardır ki; 
(LUtftm 8ayıfayı çeviriniz). 
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SON·. HABERLER 
Turkl\lede 
meyvecilik 
ihracat l flne meyve i stlh

sallnl tlpleştlrmekle 
blrllkte başlamak llzımd1r 

. ' - \ . . -. ..,. ; ~, . . 

i spanyada hükumefçiler tarafın
dan yapılan 

En büyük taarruz 
Nasyonalistlerin bu 

püskürttüklerini 
taarruzu geri 

söylüyorlar 
Ma<lrid, 12 ( A.A.) - Geçen salı j 

günü haşlıyan taarruz, muharebenin 1 
haşlangıcındanberi cümhurjyetçilerin J 
yaptıkları en büyük taarruzdur. Ta
armzun hedefi görünüşe göre l\fadri
ti ihata eden çemberi kırmaktır. Fa
kat diğer cephelerde tesirleri görüle
ceği muhakkak addedilmektedir. 

Zannedildiğine göre askeri hare
kat vasi mikyasta inkişaf ederek har
bin neticesi üzerine müessir olabile
cek bir şekil alacaktır. 

Kullanılan lıarb malzemesinin 
miktarı pek mühimclir. Topçu ve tay
yare kuvvetleri şiddetle harekete geç-
mişlerdir. , 

TAARRUZ DURDURULDU MÜ? 
Salamanka, 12 (A.A.) - Radyo 

ile neşredilen bir tebliğe göre ll tem 
muz, harb içinde bir zafer günü ma
hiyetini alacaktır. Çiinkü o gün iht.i
]alciler Madricl ceplıesinde düşmanm 
pek şiddetli bir taarruzuım durdm
cluktan sonra Villa Vicissadan Vil 
Mueva de la Canaclaya kadar muvaf
fakiyetli bir mukabil taarruza ge~iş
lerdir. :Milis1erin 10.000 ki~i kadar 
ka·rhettikleri tahmin edilmektedir. 

. Asi tayyareleri lıi~bir taarruza ma
ruz kalmadan düşman lıatlanm hom
llardıman etmişlerdir. 
İlERLIYEMIYORLAR DENiYOR 

l\ladrid cephesi 12 ( A.A.) - Ha
' as Aiansımn mulıahiri bildiriyor: 

Hükumet kuvvetlerinin taarruzu 

Pırıl pml yanan aylı geceleri bek
ler. Ay ışığı altında güne§Ii gündüz
leri beklemez. 

Çocuklar vardır ki? Kitabını ay 
ışığında okur, defterlerini ayın pa
rıltısı içinde yazar. 

1848 romantizminin ışıklan altın
da sokakları aydınlatan hava gazı 
lambaları birçok kasabalar ve şehir 
ler için henüz anlaşılmaz bir merha
le; varılamaz bir idealdir. Sokakla· 
rmda karanlığın nöbet beklediği ne 
kadar çok şehir ve kasabalarımız 
vardır. 

Ömrünü bir tutam çıra ile petrol 
lambasının ışığı altında geçiren in
sanlar için bir lamba şişesini parlat
mak; isleıini silmek bir medeniyet 
merhalesine varmaktır. 

Karanlıkta oturuyoruz. 
Bu sadece akşamlan gözlerimizi 

simsiyah bir örtünün ufaklardan 
başlayarak kaplaması değildir. Ha
yatın birdenbire duruverınesi de
mektir. 

Geceler bize ya1nız bir coğrafya 
sihirbazlığı değil, bütün hayatı feke 
sokan bir tünek vazifesini görür. 
Kuşlar gibi ışıkla uyanır, yine kuşlar 
gibi karanlık basmca ti.1nek!eriruize 
çekiliyoruz. 

Gece bizi yalnız kuşlar haline 
koymuyor, işlerimiz de kuşların iş
leri gibi uykuya dalıyor. 

İki el, iki düğmeye basaccı.1< .. 
45 bin kilovatlık enerji ile Zon· 

guldak, 5 5 bin kilovatlık enerji ile 
Kütahya santralı işlemeğe başlaya· 
cak .. 

lki elin iki düğmeyi çevirmesi bir 
senede Anadoluda bir milyar kilova
ta yakın enerji, ışık olarak, ses ola
rak, çekici kuvvet olarak yayılacak. 

Işık iki santraldan birer büyük 
nehir gibi stebi, Garp Anadolusunu 
sulayacak .. 

Bir Misisipi düşününüz. Anadolu
nun ortasından, ya!mz ışık, ses. çe
kici· işletici kuvvet olarak akacaktır. 

Köy evlerinin ampule kavuştuğu, 
yiyeceklerin, değirmenlerin elektrik 
nehrinden akan ışık sularile döndü· 
ğünü görmek için içimde deniz has
retine benzer hisler dolaşıyor. 

İki santral.. Köylüyü ve ay'ı "hi· 
Clematı şakke,. den kurtaracak. 

bilhassa Brunete nuntakasrnda şid
detli Qlnmştur. Bu mıntakada general 
~liajanın kumandasındaki kıtalar bir 
metre hile ilediyeınemiş!erdir. 

ZAYiAT ... 
Yüksek kumanda heyleinin, asile

rin cephesini yarmak için 45.000 kişi 
topladığı söylenmektedir. 

Hükfımctçiierjn zayiatı her gün 
çoğalmaktadır. 

Dün asiler 3.000 den fazla ö1ü 
toplamı~1ardır. 

Salahiyettar rnahf eller milislerin 
hu cephede son dört gün zarfında 
16.000 den fazla zayiat verdiklerini 
beyan etmektedirler. 
INGİLTEREDEN NASYONAL/ST-

l.ERE BORÇ VERiYORLAR 
Londra, 12 ( A.A.) - Mali mem

hal ardan verilen malumata göre, hu
susi bir gurup tarafından Salamanka 
lıü.kftmeline 40 miJyon lngiliz lirası 
ikraz edilmİ§tir. Bu borç, bazı madde
ler ve bilhassa benzin satın almak im· 
kam verilmek üzere Burgos lıükUıne· 
tine geçenlerde açılan elli milyonluk 
krediden hariçtir. 

Belçika Başvekili 
"istifa ederim ,, diyor 
Brüksel, 12 (A.A.) - Başvekil 

Van Zeeland, liberal partisi erk8.nile 
görü§müş ve eğer Adliye nazırı de La
valeyequi'nin kabineden istifasında 
ısrar ederlerse krala hükumetin isti
fasını ,·ereceğini bildirmiştir. 

Van Zeeland bu görü§melerden 
kralr da haberdar etmiş ve siyasi ma
lıafilde beyan olunduğuna göre, kral 
BaşYckilin bu hattı hareketini tasvib 
eylemi~tir. 

Bir gemi yanıooı 
Atina, 12 (Hususi) - Temoni is

mindeki Yunan §İlebi içinden AtJan
tik denizinin cenuh taraflarında Bre
zilyaya yakın Iıir mesafede bulundu
ğu sırada hiiyük bir yangın çıkmış
tır. Y angm şilebin yüklü bulunduğu 
Lebistan maden kömürüniin infili· 
kından ileri ı;elmiştir. Şilep her ne 
kadar ha~tan kara edilmi~se de kami
lcn yanmasının Uniinc geçileceği ümid 
e<li lmenıekteclir. 

Tcnıoni şilebi 7.000 tonluktur. 
Kıymeti seksen hin İn~iliz lirasıdır. 
Cim Londos güreşiyor 

Atina, 12 (Hususi) Yunan güreş 
şampiyonu Cim Lonclod gelecek pa
zar günü Kanada ~ampiyonu Cak Ka· 
bel ile Patrasta giire~eceklir. Bu gü
reşin hasılatı Patrasta yapılacak slad
yoma aid olacaktır. 

Arnavutluk asiler] fdam 
edlldl 

Tiran 12 ( A .. A.) - Son isyanın 
başlıca mes ' ulleri İsmet Toto. İmıail 
Gu)herglu, Hilal Stupn ve Ramazan 
Brako bu sabah idam edilmişlerdir. 

Avrpada DavJs kupasmı 
Almanya kazandı 

Bedin, 12 (A.A.) - Davis kupası 
A, rupa mmtakasnıın final maçların
da Almanya, ÇekosJo,·akyaya 4--1 ga
lih gelmiştir. Alınan ck'hi Davis ku· 
pası mıntakalar arası finalinde bu 
hafta Amerika ile kar~ıl&şmak üzere 
İn~i1tereye hareket etmiştir 

Ro -:nen Krah şerefine 
Paris 12 (Hususi) - Cumhur

rerisi ve bayan Albert Lebrun, Pa
riste bulunan Romanya kralı Karo} 
şerefine bugün bir ziyafet vermişler 
dir. 

Ziyafette Fransa erkanıharbiye 
reisi mareşal Gamelin , c Romanya 
elçisi ve daha birçok zevat bulun
mu~tur .. 

ı Japonya 
Çine asker 
gönderiyor 

Çınler ş iddetle 
mukabele edecek 

Tokyo 12 (A.A.) - Hükfımet 
tarafından neşredilen bir tebliğde 
icap eden bütün tedbirlerin alındığı 
ve Çine asker sevkedilmeğe karar 
verildiği bildirilmektedir. 
ÇIN DE ŞiDDET KULLANACAK 

Nan kin 1 2 ( A.A.) - Çinin şima
linde ciddi muharebeler cereyan er 
tiği takdirde Çin hükumetinin Ja
•ponlara ~arşı ··şiddetle hareket et
meğe,, karar verdiği öğrenilmiştir. 

ÇARPIŞMALAR DEVAM 
EDlYOR 

Pekin 12 (A.A.) - Bu gece Pe· 
kinin altı mil garbında Çin ve Japon 
krtalan arasında bir çarpışma olmuş. 
tur. Her iki tarafın da mühim zayiat 
verdiği ve birkaç kasabanın da ha
sara uğradığı söylemektedir. 

Londra 12 (A.A.) - Pekinden 
Royter ajansına bildiriliyor: 

Çinlilerle Japonlar arasında mu
harebe bu akşam tekrar başlamıştır. 

Amerika · Avrupa rekoru 
kırlldı 

Bcrlin, 12 (A.A.) - Hanse hava 
kumpanyası bir rekor kırrm~tır. Son 
Brezilya postası Frankforda 41 saat 
20 dakikada gelmiştir. 

Son ümit 
San Francisco, 12 (A.A.) -Ame

lia Ealıart'm bulunması için yegane 
ümid, tayyaresinin Hovland adasının 
600 mil şarkında bulunan Gilbert a
dası istikametinde sua1rm akıntısına 
kapılarak sürüklenmesi ihtimalinden 
ihm·et ka1•uştır. 

Lexington tayyare gemisi, hu isti
kamette araştırma1arma deYam etmek 
tedir. 

Fil ist in in paıçalan~ 
ması ve lrak 

Kudfü, 12 (A.A.) - Irak hüku
meti, yüksek komitesi tarafından gön
derilen bir telgrafa cevaben Filistin 
taksimi projesine itiraz ve kraliyet 
talıkik komisyonunun raporunu pro
testo etmektedir. Irak l1ü.kumeti, A
rah - Filistin talehelerile tesanüdünii 
izhar etmekte H lıarb kom.itesile te§
riki mesai e<leecğiui bildirmektedir. 

Kovayt emiri de ayni şekilde ce· 
vah vermiştir. 

ltalyan gazetelerl a sayı
fadan fazla ç ıkan\ıyacak 

Roma 12 {.A.A.) Resmi bit 
tebliğde 11 temmuzdan itibaren ye
ni işara kadar, İtalyan gazetelerinin 
en çok sekiz sayfa olarak çıkabilece
ğini bildirmektedir. Dünya piyasa
smda sellüloz buhranı ve ham mad
de fiyatlarının yükselmesi, bu ted
bire sebep gösterilmektedir. 

Emir Abdullah 
kral olurken ... 
Avrupa m eseleleri Uze

rznde dUşUnUyor 

(Bq tarafı l incide) 

'.ir, fakat İngiltere gibi bir mem
b'.;:e~~e kokulu meyvelere rekabet 
edebilir mi, sonra Londray"' varın
caya kadar yolda kalitesi bozulmaz 
mı gibi mütalealar ileri sürülüyor. 

Beş, altı senedenberi memleketi
mizde meyve ticareti işi gazetelerde 
efkarıumumiyeyi meşgul eden me
selelerden biridir. Yunanistan, Bul· 
garistan yaş üzüm ve meyve ticare
tinden son seneler zarfında büyük 
işler gördükleri halde meyvecilik 
bakımından coğrafi vaziyet ve zirai 
kabiliyet itibarile bu komşu memle
ketlerden geri olmayan Türk.iyenin 
bu türlü istihsalattan istifade etme
mesi anlaşılamıyordu. Fakat arada 
küçük sermayeler ile girişilen bazı 
tecrübelerin zarar ile netice vermesi 
de ferdi teşebbüsleri kırıyordu. 

Onun için Ziraat bankasının 
meyve ihracatı işi ile alakalanmış ol
masmı memnuniyetle karşılamak 
lazımdır. Bilhassa ötedenberi haric
ten İngiltereye meyve sevk etmek 
işi ile ihtisas tanınmış olan Omnipol 
gibi bir İngiliz şirketi le bu İşte teşri
ki mesai edilmekle büyük isabet gös 
terilmiştir. Zira böyle teşriki mesai 
bu milli teşebbüsü zararlı tecrübeler 
den kurtaracak, en kısa yoldan mu
vaffakiyete götürecek bir tedbirdir. 

Bulgarların .. Hafızali üzümü., adı 
ile tanınmış olan yaş meyveleri Al
manya ve İngiliz piyasasında o dere· 
cede rağbet bulmuştur ki bu mah
sulün Yugoslavyadan transit sureti
le sevkedilen miktarı senede altı bin 
vagonu geçmektedir. Yalnız bu ra· 
kam hile yaş meyve ihracından kom. 
şulanmızın elde ettikleri istifade de
recesini göstermeğe kafi gelir. 

Türkler kaim kabuklu olduğu için 
nakliyata mukavemeti olan "Hafız 
ali üzümü,, ayarında bir üzüm tipi 
bulamazlar mı? Bulgarlar böyle bir 
üzümü bozulmaksızın Londraya ka· 
dar götürüp İngiliz piyasasında sat
mak imkanlarını temin ettikleri hal
de Türkler herhalde en kalın ka· 
buklu üzümlerden daha mukave
metli olan T ekirdağı karpuzunu, 
Manisa ve Kırkağaç kavunlarım 
Londraya bozulmaksızın sevketmek 
çaresini bulamazlar mı? 

Hiç şüphe yoktuı İci Türk mey;;
leri içinde lngilterede rağbet bula
cak cinsler vardır. Birkaç ufak tec
rübe bunlardan hangilerinin İngiliz 
piyasasında tutu1acağn gösterir. Bir 
iki sene içinde memleketimizde mey
ve ihracı işi de ehemmiyetli bir ticaret 
mevzuu haline gelir. Sonra bir kere 
Türkiyeden Londraya meyve ihracı 
muvaf fakiyet ile neticelenirse bu te
şebbüs arada bulunan diğer Avrupa 
ticaret merkezlerine de teşmil oluna
bilir. 

Yalnız bir noktayı dikkate almak 
ihtiyacındayız: Türk meyvelerinin 
dış pazarlarda bir kıymet olabilmesi 
için işe istihsalden başlamak iktiza 
eder. Hakikaten Türkiye meyve ye
tiştirmek itibarile emsalsiz bir iklime 
maliktir. Her meyvenin her rengini 
ve her nevini yetiştirebiliyoruz. Bu
nun için meyve bahçelerimiz adeta 
renk renk çiçek bahçelerine benzi
yor. Her meyvenin her nevini bah
çelerimizde bulundurmaktan zevk 

Franı:;ızca L<q J ournal ı;azetesinin . alıyoruz. Bu bakımdan mesela bir 
bir muharriri Ürdüme gitlerek, Emir meyve memleketi olan Artvin misli 
Ab<lulJalı ile göriişmüştür. olmayan bir vilayetimizdir. Halbuki 

Emir Abdullah, mem1eketinde zahirde tabii zenginlik olan bu fe~ 
kral olarak ilan edilecek olduğu gün- kalade meziyet dış ticaret bakımın· 
den bir gün ev' el kabul ettiği bu mi- dan bir kusurdur. Çünkü dış ticare
safirine Avrupa mesele1erinden hah- tin dayandığı en esaslı prensip her 
sederek şöyle demişLir: şeyde olduğu gibi meyve cinslerini 

- Siz hıristiyansımz. Sizin din tipleştirmektir. Dış ticarette tutulan 
''Biribirinizi sevin,. diye emrediyor. meyve cinsi hangisi ise meyve hah· 
Halbuki, İspanyada bir milJet birihi- çelerindeki diğer ağacları hep o cinse 
rini ö1<lürüyor. çevirmek lazımdır. Ta ki meyve ih-

"Demek sizin o güzel Avrupada racat müesseseleri bir yere gidip ce 
herkesin kendi fikrinde serbest ol- iş yapmak istediği zaman ihtiyacı 
rnası mümkün değil ha?,, derecesinde muayyen bir cins malı 

l\Iuharrir, Emir AbdulJah'ın kral orada bulabilsin. 
olmak üzere bulunduğu o gi.in, A nu- Fikrimizce tiple§tirme işinde muh
padaki karışık meselelerle edişe ile telif vilayetlerimizde açılmış olan 
alakadar olduğunu i~aret edi,Y.or. _, fidanlıklara mühim bir vazife terettü:g 

Iktısat Vekilimiz 
An karada 

Feni ithalat rejinıl 
üzerinde 

BugUn bir muıakat veriyor 
Ankara 12 (Telefonla) - lstaJl· 

bulda benzin ve petrol meselesi üze• 
rinde tetkiklerde bulunarak ihtilafı 
kati bir şekilde halleden lktısat V< 
kil imiz B. Celal Bayar bugün (dün), 
şehrimize gelmiştir. 

B. Celal Bayar yarın (bugün) sa' 
at 1 1 de gazetecileri davet etmiştir. 

lktısat Vekilimiz lutfettiği bu mü• 
lakatta yeni ithalat rejimi ve diğer 
iktısadi meseleler üzerinde beyanar 
ta bulunacaktır. 

Yeni paralar 
50 ve 500 liralıklar 

basıldı 
Dffierlerl de Eyroıe kadar' 

b~sllmı' .olacak 
Ankara 12 (Telefonla) - 50 ve 

500 liralık eski paralarımız yazılar( 
m yeni harflerle değiştirilerek, yeni· 
den basılmıştır. Acele bir ihtiyacı 
karşılayacak olan bu paralar yakın" 
da piyasaya çıkarılacaötır. 

Ayrıca diğer paralarımızın yeni" 
den bastırılması için eski tabı nümu· 
nesile anlaşma yapılmı§tır. Bu para• 
larm tabı cylule kadar taınamlanmI~ 
olacaktır. 

Yeni paralar dolar şeklinde küçük 
tür, ebad itibarile dar ve uzundur. 
modeller tamamen tesbit edilmiş, 
ilk örnekler basılmıştır. Eskisine na .. 
zaran daha iyi kağıt üzerine basıla· 
cak olan bu paralar çok güzeldir. 
Ankarada kooperatifin 

yaptıracağı evler 
Ankara 12 (Telefonla) - An• 

kara bahçeli evler yapı kooperatifi 
orman birliği yolunda 150 evin inşa· 
smı bugünlerde eksiltmeye koymak• 
tadır. Yapılan anlaşmaya göre inşa .. 
at masrafının yüzde ellisini emlak 
yüzde kırkını da Türk ticaret banka• 
lan temin etmektedirler . 

"Ha midiye,, Giresunda 
Giresun. 12 (A.A.) - Hami<liye 

l\Iekteb gemisi bu sahalı dört buçuk· 
ta limanımıza gelmi~tir. Geminin ko• 
mutam saat dokuz buçukta dışarı çr' 
karak valiyi, mc,·ki komutamnı ve be· 
lediyeyi ziyaret etmiş, saat 10,30 da 
vali, mevki komutanı ve belediye re' 
isi ayrı ayrı llamidiyeye ~iderek ko· 
mutanın ziyaretini iade etmişlerdir. 
Vuli ve mevki komutam ı?emiden ay• 
l"1hrken topla SP.Himlanmr~Jardır. 
Yugoslav Erkinıharblye 

reisi Parise gidiyor 
l'aris, 12 ( A.A.) - Epoque gazc .. 

lesi, Yu~oı:;Jav erkanı harbiye reisi B. 
Nediç'in birkaç generalle birlikle Bel .. 
graddan Parise hareket elliğini bildir
mektedir. 

Vekillerimiz 
Üsı t(lrafı 1 inci de 

mı§tır. 

Moskova 12 (A.A.) -Tas ajan· 
sı bildiriyor: 

Türkiye Dahiliye Vekili ve C. H. 
Partisi Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya ve yanındaki zevat bugün 
Moskovaya varmışlardır. Vekil, 
Türk ve Sovyet hayraklarile donan· 
mış olan Gardabb, Litvinof, Ejof, 
stomoniakof ile Dahiliye vekili Ha .. 
riciye komiserlikleri erkanı ve Tür• 
kiye büyük elçiliğinin bütün memur 
ları tarafından selamlanmışlardır. 

B. Şükrü Kaya ve yanındaki ze .. 
vat öğleden sonra kızıl meydanda 
bir spor gençliğinde hazır bulunmu.~ 
tur 

ediyor. Bu fidanlıkların idareleri fa .. 
aliyetlerini meyve ihracı bakımından 
memleketimizde en çok yetiştirme
ğe muhtaç olduğumuz meyve tiple .. 
rine hasretmelidir. Yalnız bu cins 
meyve fidanlarını dağıtmalıdır. Lüks 
mahiyetinde olan meyve cinslerini 
memlekette çoğaltmanın iktrsadi bir 
kıymet olmadığını kendi muhitlerin .. 
deki halk tabakalarına anlatmalıdır. 

ASIM US 



~~~.nbut GUmrUğU Baş MUdUrlUğllndell: 
ıunan 51:~ sauşın~n: Bakırköyde Taş iskelede muhafaza nezareti altında bu· 
lly.ılı sat on 578 kılo toz antrasit kömürü 15.7.937 ıilnü aat 14 de Galata beJ 

lJ atnbannda gerek dahile gertksc aktarma auretile satılacaktrr. 
--- (4106) 

Jandarma Genel Komulanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

bp!lı- Bir tanesine iki yilz elli kuruı kıymet biçilen 3475 Zincirli şaplı yular 
llına~tan tabvilen 29.7.937 Perıembe .günü aaat on beıte pazarlıkla satın 

2 - Şartname . ko • 
iatircnı rin ~ı mııyondan parasız almabilccek olan bu pazarlığa girmek 
CUn ~e e .651 lira 59 kurıq illı: teminat ve p.rtnamcde yazılı vesika ile belli 
--.... &aatınde Komisyona bq vunnalan. ''2Q04,, (4118) 

Di!lJ/et Demıryo/iarı ve Limanları işl~tme 
L1mum idaresi ilanları 

içme Soyu Nakllyatına TenzlU\t: 
ıtıil l~ ~~u tarif esi, 20 Temmuz 93 7 tarihinden itibaren Avrupa hattına t~-
___:dılmıştır. Tafaillt istasyonlardan verilir. "2035,, (4109) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

lae Senelik mubaımnen kiraıı 156 lira olan Unkapanında Haraççı Kara Meh
'-t lllahallesinde Fener caddesinde 21 No. ana 938 veya 939 ve 940 seneleri ma
~ &onuna kadar kiraya verilmek ilzere asık artırmaya konulmu1tur. Şartnamesi 
llat ilzıın müdüdüğilnde görWebilir. !ıte kli olanlar 11 lira 70 kuru§luk ilk temi· 
bul nıektup veya makbuzu ile 23.7.937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 

Unınaiıdırlar. (B.) ( 4046) 

Miktan Cinıi Muhammen bedeli İlk teminatı 
1 Su mot8rü 150 lira 11 lira 25 kurut 

l.eva.rnn anbannda olup yukarda cin ıi miktarı ve muhammen bedeli yazılı 
::. nıotör açık artırmaya konuhnutlardır. Şartnamesi Levazım müdürlüğUnde 
ti1 .ılebilir. İstekliler 2490 numaralı kar.unda yazılı vesika ve hizasında göste-
1;1 ilk ~eminat makbuz veya mektubil e beraber 19.7.937 Pazartesi günü saat 

de Daınıi Encilmende bulunmalıdırlar. (B.) (3895) 

ili Mevlevihane kapısı harlclndelri Merkez Efendi mezarlığının tanzimi dolayı· 
~e Yola tesadüf eden mezarlann alikıdarlan tarafından on bet giln zarfmda 

dınlnıadığı takdirde Belediyece nakledileceği ilan olunur. "B.,, (4156) 

El ile itler Yanım tulumbuı yapan ve satanlara: 
)l :SeJ~ye biltUn Tilrldyede atılan el yangın tulumbalan üzerinde bir tetkik 
)'t Pacagı.ndan bu itle uğrqanlann mevcut nümunelerlnden birer tanesini Beledi· 
~en ı§leri mlldüdllğil Makine ıubeıir..e getirmeleri ilan clunur. ''B.,, '(4157) 

~·--llllllİıimm------ T i F O B i L -~ 151 O R S A Dr. IHSAN SAMI 
,. ~ .. Tifo ve pıratifo bastılıklınoa tutul 

--.... t2 • 7 • 937 mımat için ağizC!ın ılıoan tifo hap-..::=...._.. ,..._ llu'etll alımlar, .... landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 
1DUanMı1e sö....ıerer. •tre=w keı alabilir. Kutusu 55 Kr. 
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ZAYİ 

Seyrüseferden aldığım 3170 numa
ralı arabacı plakamı zayi ettim. Yenisi· 
ni çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Şehremini: Demirci Rifat 
(V. No. 22550) 

ilkbahar selleri 
Türpnyef. Sanıizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
VAKiT Kitabevi • 75 kuruş 

....,"""""""""'"""'""""'"11111ııınu1Hrı1111111 ıırıı1111uııırııı 

Sağlık 

Servisimiz 
Hu.u.t cloktorumua Pazartesi gQnlert 

aat OD bef buçuktan ytrmJye ka3r p 
zetemlz ldarehanealnde. Cumartesi güDJerl 
de eaat H ten 19 a kadar LAlelJ Tayyare 
apartmıanlan ikinci daire Oç numarada 
daima okuyuculanmızı yedi kupon mukao 
hlllnde kabul eder. 

AynJ ıekllde dlf doktorlarımız da oku
yuculanmızm emirlerine lıazır buluııma.ko 

tadJr. D1f doktonımua ll'ahretUD Dlımen 
Parmakkapı llUklAI caddesinde 127 numa
rada pazartesi günleri saat H ile 20 ara. 
muta bulunduğu gibi doktor NecaU Pak· 
ıt de Karaköy Mahmudiye cadde:ıt 1-2 
numarada ıalı ve cuma günleri ayni saat. 
lerde okuyuculamnızm dJılerine bakaca!.• 
tar ve ufak tedavilerini yapacaklarc!ır. 

Ayni zamanda Bqiktaı tramvay cao 
de!J Erip apartımanmda ennnetçl Emtrı 
Fidan muhtaç okuyuculanatızın cocult 
lannı •\_1ruıet edecekUr. 

Ayrıca Aksaray Pertev Eczaneaı ya. 
nmda 3:12 numarada atınnetçl ve aıbhat 
memuru Nuri Eşııiz KURUN doktorunun 
vereceği enjekalyonlan bebertnl yedi ku
pon mukabilinde ve abonelerimize en ebo 
ven ıeraıue çocuklarmm atııınet a.melJ• 
yelerlnt yapacaktır. 
tııtmlerlnl yazdığmıız doktor, dlşı;t Ye a1lD' 
netçtlere mOracaat ederken KURUN'un 
blzmet kuponundan yedi tane götürmek 
IAz '111 dır. 

~-KtmtJR '13 

Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1ekkollu Cemal • • derhal ödev_ecektir • 1.ışesı 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Ura 
37 50 692 30 428 500 868 30 21028 50 991 50 491 30 
96 100 845 30 515 30 954 100 43 30 27002 100 681 30 

130 500 904 50 613 50 988 30 116 200 27 30 710 50 
167 30 928 30 619 50 994 00 128 50 58 30 711 30 
205 30 6050 30 771 50 16183 30 196 100 155 50 784: 30 
207 30 151 30 993 30 290 30 344- ro 223 500 864 100 
233 30 293 30 12036 100 297 30 356 100 259 50 901 100 
280 50 383 50 78 30 395 30 373 500 397 30 985 30 
328 30 477 50 98 30 609 30 383 30 403 30 33058 30 
471 30 528 30 177 30 613 50 552 30 421 30 282 50 
594 200 589 30 218 50 618 30 556 30 434 50 408 500 
749 30 623 50 267 50 640 50 565 50 449 30 456 30 
861 50 640 30 434 50 659 30 575 30 574 500 476 50 
989 100 646 50 471 500 677 50 774 30 588 200 541 30 

1075 30 746 100 513 200 700 50 881 50 606 30 788 30 
90 200 752 30 515 30 707 30 889 50 655 50 824 30 

121 30 844 10000 518 30 716 30 952 30 669 50 851 50 
215 30 7041 30 541 50 892 500 22024 50 707 100 988 50 
323 50 55 30 588 100 958 30 163 30 727 500 998 50 
338 500 139 50 682 50 971 30 188 500 749 50 34012 30 
364 50 232 100 778 30 17098 100 234- 30 753 50 169 50 
437 30 332 50 785 100 100 30 235 1000 28081 100 186 30 oos 6IS 431. 30 973 30 128 500 254 30 138 30 207 100 
539 30 440 500 984 50 129 200 399 30 260 100 256 30 
739 30 455 30 13136 30 172 30 469 30 321 30 331 30 
746 30 652 30 144 50 262 100 Of: 1s:v 339 30 349 . 50 
753 200 793 30 274 200 283 30 484 50 345 500 394 . 30 
758 50 ~~ 500 298 50 305 30 533 30 430 100 402 50 
868 30 30 403 30 327 50 5.58 30 444 100 462 30 
893 50 937 50 497 30 417 50 583 30 595 50 553 30 
921 50 8136 500 510 500 434 30 635 50 610 30 575 200 
990 50 166 500 554 30 464 30 644: 30 659 30 815 30 

2007 100 192 500 586 30 606 50 899 30 665 30 876 30 
23 30 300 30 593 500 628 50 839 30 741 30 35073 50 

281 50 499 50 637 50 808 100 903 50 756 50 83 30 
365 30 562 50 723 50 858 500 23031 30 959 200 204: 100 
369 30 586 30 746 50 18109 100 103 30 29127 100 206 100 410 30 631 100 785 30 115 50 113 30 232 30 210 30 445 30 644 50 921 50 147 50 161 200 446 500 250 100 
499 30 658 30 985 30 184 30 206 30 451 30 320 80 
611 30 722 50 14046 30 240 500 337 30 487 30 412 50 719 50 858 30 66 30 267 30 403 30 630 30 450 50 748 30 870 500 86 500 332 50 435 30 679 50 676 50 817 30 871 500 98 30 342 30 531 200 734 30 929 500 821 200 925 30 147 30 499 50 620 30 782 30 997 50 
833 30 928 50 317 100 617 50 658 30 910 30 36059 50 960 100 931 30 330 500 818 30 695 30 960 30 105 30 3074 30 982 30 332 30 843 30 772 1000 30023 30 146 30 

76 50 9067 30 333 200 894 50 24004: 50 139 50 288 30 
209 50 91 50 395 50 915 30 12 200 160 100 308 100 

244 30 102 500 371 30 920 30 34 100 384 50 395 30 
251 50 20~ 30 533 30 958 30 41 30 390 500 402 30 
264 30 307 30 566 30 19006 50 255 30 406 50 404 30 
279 100 340 50 574 50 48 100 467 200 417 200 468 30 
367 100 368 30 713 30 188 30 698 30 481 50 545 30 
392 30 388 50 727 50 337 30 725 30 575 200 660 50 
463 30 660 30 734 50 374 30 758 10000 599 30 666 50 
506 30 677 30 781 30 398 50 800 30 607 30 672 30 
676 30 691 50 786 30 402 50 828 30 635 50 711 100 
792 30 748 30 892 500 414 50 923 50 732 50 771 30 
865 30 824: 500 927 30 450 500 950 30 777 50 887 30 
990 30 880 30 955 500 539 30 25311 50 829 50 927 30 

4146 1000 891 50 979 30 559 30 319 30 850 50 37018 30 
119 100 998 500 993 30 592 100 343 30 894 100 27 50 
234 50 10007 500 15000 30 628 50 360 30 928 30 37 30 
256 50 155 30 38 30 677 50 471 50 31040 30 73 30 
297 30 187 200 69 100 739 50 573 50 51 30 236 50 
310 30 217 50 157 30 749 50 612 30 76 30 252 50 
312 50 415 30 180 30 846 50 707 200 237 30 458 500 
393 50 429 50 187 50 924 30 772 30 &29 30 545 30 
469 50 44P 200 273 100 987 50 797 200 :>40 50 576 50 
524 50 472 500 309 100 20069 50 818 50 379 100 606 30 
535 200 484- 50 314 30 275 500 897 30 439 100 665 50 
560 30 548 30 316 30 303 30 930 30 455 30 713 100 
603 30 585 50 372 500 319 30 26038 50 496 30 850 50 
788 30 819 30 405 50 345 30 107 30 535 500 859 500 
810 30 875 30 441 50 467 500 179 30 579 50 998 50 
924 30 ~l82 ::so 508 30 525 50 183 500 701 30 38061 50 
967 30 11029 30 555 500 677 30 198 500 713 50 165 50 

5066 30 73 500 587 30 779 30 202 30 794 100 260 50 
241 30 92 30 592 100 798 30 322 30 931 50 297 50 

1 
316 30 99 30 647 50 816 30 388 30 902 30 317 500 
348 200 101 50 691 30 822 30 495 30 32025 30 340 30 
349 30 193 30 731. 50 963 30 627 50 162 50 344 15000 
542 100 295 50 790 30 975 200 903 30 ~61 50 39000 :>o 
568 100 380 30 853 100 989 30 947 30 389 50 583 500 

tLAN 
sulh HukuklJandarma Genel Komutanlığı Ankara Sultanahmet Oçüncü 

Mahk~nden: 
Satınalma komisyonundan: Davacı Recep, İsmet, Şerife, Cemi-

le vekilleri avukat Mustafa Nuri tara- ı - Bir çiftine kırk beş kuruş kıymet biçilen 36.000 çift yün eldiven 19-7-
fından lstanbulda Etyemezde Tramvay 937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 
durağında köprü karJisında Samatya sa· 

2 - Bu eksiltme şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. İlk teminat bil caddesinde 59 No. da Avni, Azmi, 
Tahir, Masume ve Aksarayda Horhor 1215 liradır. 

caddesinde 53 No. lu evde Osman Nu· 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesikalar ve ilk tc-

ri ve Çatalcada avukat Hasan kainval· minat makbuz veya banka mektuplu tek lif mektubunu en geç belli gün saat do-
desi Ayşe ve ikametgahları meçhul Hav- kuza kadar komisyona vermiı olmaları. (1848) (3844) 
va, MUrşide, Fatma, Gülsüm, Ali, Hü· 

mahkemeye gelmcmiı olan müddcaaleyf takdirde gıyaben hükilm ve karar veri-seyin, Kamil, Fatma, Hacer, Emine, İs-
mail, Şefika, Nüdiye, Nahide, İhsan, hinı Havva, Mür§ide, Fatma, Gülsüm, leceği ilanen tebliğ olunur. 
Muhlise, Reşat Cevat, Pakize, Mustafa, Ali, Hüseyin, Kimil, Fatma, Hacer, E-J 

ZA YI VE iTiBARDAN DOŞMOŞ Sabri, aleyhlerine 937 · 1079 No. lu mine, İsmail, Şefika, Nüdiye, Nahide, 

dosya ile açılan Beyazıtta Tavşantaşı İhsan, Muhlise, Reşat, Cevat, Mustafa, PASAPORT 

mahallesi eski Tavşantaşı sokağı yeni Sa:bri haklarında ilanen muameleli gı- İstanbul İran General Konsolatosun-

Mithatpaşa sokağında kliin kadastro- yap karan tebliğine ve muhakemenin dan ita kılman 22315 umumi ve 508 hu· 
nun 110 pafta 678 ada 9 parsel numara- 6.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü susi No. lı ve 14 azar 1307 ve beJ birinci 
h arsa hakkındaki izalei şuyu davasının saat 14 de talikine mahkemece karar kanun 1928 tarihli ve Ali oğlu Hasan 

yapılmakta olan muhakemesinde yu- verilmiş olduğundan tarihi ilandan iti- namına verilen pasaport ba§ka bir kim· 
karda isimleri yazılı ve ikametgahları ı baren 'beş gıUn zarfında itiraz e<lilmedi- se yedinde görülecek olunıa kanuni ta· 
meçhul olması hasebile ilanen yapılanı ği ve yevmü ve vakti mezkurda bizzat kibat icra olunacaktır. 
tebliğata rağmen 9. 7 .937 tarihinde veya bilvekale mahkemeye ~lmediği .(V. No. 22547) 
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Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

SAF' 
SABUN 

e l işe ı 
Büyük ikramiyeler kaynağıdır 

Tek Kollu Cemal glşest, 5 bü.yttk lkra• 
miyeyi birden vermekle şimdiye kad~r 
hiçbir piyanko bayiine nasip olmayan 

Büyük bir rekor daha kırdı 
1- s. o iravı 

s228 No. lu blleUe Kasımpafada Kulaksız cad
desinde 7& n !!marah hanede 85 ya,ında 

ihtiyar Nine Bayan Şerife - .oo ira 
38344 No. lu biletle 
Dolmabahçe Sarayın. 
da telgraf memuru 

Bay Senal 
1HTIY AR NiNE 

Bayan Şerife ikramiyesini Tek Kol· 3-12.000 Lirayı 
lu Cemal gİ§esinden alırken 

38638 No. ıu biletle Uzunçarşı başın
da 25 No, da Bay Hayri 

- • Liravı 
24758 No. lu biletle Tahtakalede 39 No. lu 

ma] azada çırak Bay Jak 

- o.oo ·rayı 
&&44 No. lu blletle Mahmutpaşada Yeşlldirekte 
Molla Taş sokağında 33 No. ıu mağaza sahibi 

Bay Osman ismet ve çırağı Bay Mehmet 

z Bay Senai ikramiyesini Tek Kollu 
Cemal gİteainden abrken 

TEK KOL \. U CEMAL G iŞESI sahibi CEMAL GDVEN 
~ dalma böyle f a kir ailele re hızır gibi yetişir. 

1 - H--e-yb..,..elia-. da-P-anaı-'y_a_n-amı-<li-ğe-ri _Ç_am_ma_na-stı_rr_, ____ _, Adrese Dikkat: Em~~;:~. BNoo~~a;şe Tek K o il u Cemal Glf&SI 
2 - Burgaz; adasında Ayayorgi man ast:In, 
3-BüyükadaAyayorgimanastm. Hiç bir yerde şubesi yoktur. 
C~Mtle~~~cl~anv~d~~~s~tnW~~~nda~clı~~ı -·••••••••••••••••••••••••·~·-·············-~ 

lara 2762 No. Ju vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki talimatname ---- ----- ----------------------. ------------

bükümlerine tevfikan t ek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 22.7.937 Gu·· mru·· k muhafaza Genel Komutanlıg,... 1 Istanbul 
akşamına kadar Kadıköy Vakıflar müdü rlüğünc usulen m:.iracaatlan ilan olu-

nur. <
3988

> Satınalma Komisyonundan 
e Pl-jı 

14 Temmuz Çarşanba günü 
· saat 10 da 

Münür Nurettin ve arkadaşları 
konseri < Nefell bir gece) 

Sinemada MARGARITTA bir hafta devam eder. 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak - Devrek yolunun 6 + 516 + 47 + 025 kilometreleri arasında 

yapılacak yirmi iki bin altı yüz yetmiş üç lira doksan altr kuruş keşif bedelli şo. 

se esaslr tamiratı işi kapalı zarf usulil ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 19 Temmuz 1937 pazartesi günü saat on beşte Zonguldakta Vi· 
layet daimi encümenintde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri 
diğer evrak yüz on dört kuruş mukabilinde Zonguldak Nafia Müdürlüğünden alı
nacaktır. Muvakkat teminat bin yedi yüz lira elli beş kuruştur. Eksiltmeye· gir. 
mek istiyenlerin resmt gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 

tevfikan Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle ticaret ~ 
dasmdan 1937 yılında alınmış vesıka ve muvakkat teminatlan ile birlikte teklif 

mektuplarını yukarıda yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet 
claiınl encümeni reisliğine vermeleri ilan olunur. (1874) (3866) 

Eşyanın cinsi Miktarı Tasınlanan ilk teminatı Eksiltmenin tarihi ~ Tutan günU saati 

Çamaşır 7306 takım ~991 L. 450 L. 21171937 çarşamba 15 de 

Çizme 1256 çift 8165 ,. 613 L. 2217/ 937 perşembe ll ,. 
ı - Gümrük muhafaza eratı için yukarıda yazılı eşyanın kapalı zarfla cksiltmeleri yapılacaktır. • ı 
2 - Şartname ve evsaftan komisyon/dadır. 
3 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları veya Banka mektuplarını kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını 

o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada eski gümrük binasınclaki komutanlık Satınalma Komisyonu· 
na vermeleri. (3869) 

- Birinci sınıf Operatör -
Or.CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Trp Fakültesi S. Aiistaru 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları., , Nisaiye ve doğum 

mütehassısı i 

Muayene: Sabahları M e re !I n e n 
8 den 10 a kadar li U 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Kilosuna 230 kuruş ınymet biçilen Vasıf ve örneğine ugun 12129 kilo 
çoraplık yün ipliği kapalı zarf usuliyle 30.7.937 Cuma günü saat onda satın alı· 
r.acaktır. 

2 - Şartnamesi 140 kuruş karşılığın da komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin 2092 lira 25 kuruşluk ilk teminat ve şartnamede 
yazılı vesikalı teklif mektuplarım belli gün en geç saat dokuzdan evvel komisyo-
na baş vurmuş olmaları. "2005,. (4119) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden 
öğleden sonra Ucretlidir Vilayet Hususi muhasebesine aid 117 5 kilo eski harflerle pedalin hurda de· 

Beyoğlu, Parmakkapı: Rumeli Han ı miri ve bir adet el pedalı Temmuzun 21 inci Çarşamba ~ünü saat o~ b:şte .~çık 
No. 1 Telefon. 44os5 - uttırma suretiyle satıracaktrr. Muhammen kıymeti 206 liradrr. İsteklılenn yuzde 

~==~~~~~~======~~===~==~~~~~~ y~~ç~ci~e~demuw~~t~~~ra m~k~ urihlebyined~nna~k~ 

1 1 
----- car V ilayet makamına müracaatları. . (4131) 

. 
1
-- Dr. ~~;~::~;'1i lstanbul Gümrüğü Baş MildUrlilğUnden: 

Pangaltıda Cümhuriyet caddesi 71 No. lu evin Ust katı Kuruçeşmedeki Liman i<iaresinin antraposun.da 'bulunan satış ambarrnda bu-.. .. ,, .. .. orta katı 

.. ,, ,, ,, ,. ,, aşağı katı 

Yukarda yazılı ev kat kat kiraya ver nmek üzere açık arttırmaya konulmuş

tur. İsteklilerin 15.7.937 Perşembe günü saat 15 de Beyoğlu Vakıflar M.:idürlü-
iü Mülhaka kalemine müracaatları. (3873) 

Istanbul Ktiltttr DlrektUrlilğünden: 
Yeniden tasnifine başlanılan Fatihtek; Millet Kitapsarayırun bu işin nihc~re-

tine kadar okuyuculara kapalı bulunduğu ilan olunur. { 4108) 

Tifo ve paratüo hastalıklarına . . 
lunan ipekli, pamuklu, mensucat , .manifatro, cam eşya, hrrdavat, aktariye, deınır 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu- eşya, makineler, tuhafiye, kokular, kantariye eczayıtıbbiye ve emsali ve yenilecek 
afiyeti pek emin t87.e aşıdır. Her eşya 20.7.937 gününden itibaren her gün saat 14 den saat 18 ze kadar pazarlık ve 
ecza.hanede bulunur. Kut usu : 45 artırma suretile ve peşin para ile satılacaktır. 

kuruştur. İsteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek üzere muayyen giln ve sa-
atte Kuruçeşmedeki anılan satış komisycnuna gelmeleri v e istiyenlerin satılacalc 

Sahibi: Asım Us 

Ne~riyat Direktörü: R. A. Sıevengil 

eşyayı her gün görebilecekleri ve satış müdürlüğü diğer ambarlarında mevcut 
olup satışı ilan edilecek olan eşranın da b u ambarda satılacağı ilan ol~ur. 

.(4107) 


