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Buhran ve Cimrilik Maarif Vekilimiz Darül/ünz.ı.nda 

ıe~~han buhranını arttıran ahlaki 
tin b~ler arasında israfın, sefahe -
d' ır ınevkii bulunduğu şüphesiz
t~tb' Bilhassa umumi harpten son
h ır kısırn halk tabakası hemen 
t er rneınlekette hesapsız ve tu -

···················································································· 
Dün öğleden sonra mü., 
him bir içtima yapıldı 

lltrııuz r k Yaıamağa koyulmuştur. 
i~ at garip değil midir ki bazı 
h~~sat i.lirnleri bugünkü cihan 
f tan1nda israf tan, sefahatten 
IYade h . l' - . . ·1· - . t . 

Üniversite kadrolan Üzerinde merak 
ve alaka gün geçtikçe artıyor 

I" asıs ıgın, cımrı ıgın esı· 
ı oldua..n .. l'' l O i · ı:ı,. u soy uyor ar. nun 

1 sırı buhrana karşı mücadele yol -
ltrnda b h . ·1· -k n a sederken cımrı ıge 
lttı ?n.. d l k ı ·· d . uca e e etme uzumunu 
a ıler'ı .. .. l ı 

C ~~ruyor ar. : 
•rnrılık nedir? ' 

t aunu anlatmak için Franaızla - : 
ın g" ltf Uzel bir edebi fıkrası vardır: 
etur F ranaız ediplerinden 

2 .. Alexandre Dumas fils) bir 
un Fia · · .. 

V·ıı ı:ıaro gazetesının muessısı 
ı em . . 

ihu e~a~nt) nın yanı~a gıtmı!, 
h kYaç ıçıne düıen bır tanıdıgı 
a kı d .. Cid·· n a. paraca yardım etmesını, 

'tı U?ç olarak beş yüz frank ver -
d:~ni istemiş, Figaro müdürü 
'1t er hiri yirmi franklık yirmi beş 

rn ,. . B' Maarif vekill dUn DarÜİfUnunda iken 
te •ernıış. ır ıene ıonra 

ne b' ·· (D ) gel-ltı' ır gun umu 
't, Fı·g .. d .. ·· d k titı aro mu urun en va -

fl'tl\e alınan borcu her biri 
bi t altın franklık para olarak 

Maarif Vekilimiz Re,it Galip derrisler tarafından karşılanan V c 

Bey dün öğleden sonra darülfünu- kil Bey evvela eminlik odasında 
nu ziyaret etmittir. Emin vekili bir müddet dinlenmiş, sonra ede
Dr. Tevfik Recep, hukuk fakül - biyat fakültesinin bulunduğu yu -

I' k&g" l' . d . d . ı t'd T h• B 1 J d'- ·· (Dcl"amJ 10 uncu aayıfadn) lesi reisi a ır ey er e ıger mu-
(\l·ı ı ıçın e ıa e etmış. p ı a 
-.... 

1 
lernesaant) bunu almak iste -

••••••••••••••••••••••••••••••••••&••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"'tı..• 

""lf: 

'o.' A.. canım, ne hacet, ben o pa
~~ bır hediye olarak vermiştim. 
t~~~, gene himaye ettiğiniz o 

içinden fare 
çıkan ekmek ! 

""' \t • • )} erınız.,, 

~lh ~trıış. akat (Dumas) bunu 
il etınemİ§: 

d0.:' l:layır, bu yolda muamele 
'o:t\ı olrnaz. Bu genç size karşı 
>et hderecede minnettardır. Şa -
llok lt Parayı almazsanız ahlaki 

tada • · b" · b k l)· n ıyı ır tesır ıra maz.,, 
dQ .~Ye cevap vermiş. Figaro mü
~ de bu sözü makul bulmuş, o
ltol\ lltlar. Şuradan, buradan 
~e lltrnuılar. Bu arada (Ville -
~11''a~t) küçük kağıt paketi aç -
f~'~ltı1Sİnden çıkardığı küçük onar 
tibi 1kları parmaklariyle oynar 
)~l'i ~aYını§. Sonra Fransız e~ibi 
dl: il en kalkarak gideceği sıra -

llı~~ .. F akat, Dumas, burada yal
~ f Ort Yüz doksan frank var. 

Dank noksandır! 
l etrıiı. 

L !te b·· "\s d ?Yle Figaro müdürü bir 
~'tdı akıka evel beş yüz frangı 
~il\ f trı etrnek istediği bir adam 
tı.~~l\~:a.. ederken mutlaka borcun 
:"l>he . •ı rnevzuubahsolunca hiç 
.l'lll~ı'!~ bir hata eseri olan on 
ıu_ ıtt h' 
l 'l!l\t,. . ır noksanı kabul etmek 
.. ~ "tnışr d· t'd b ır. (Dumas) m şurada, 

1•i~ı a u fıkrayı naklederek ken-
t~ ... eaıa" d -· . b'ld'v" h ld ~ ~~ h J e ecegını ı ıgı a e 
~su~ ~~ap ıneselesinde o kadar 

1Hıt 1 ır eksikliğe razı olma -

t~~(~~akkakt 1 . F' .. d .... 
~ v ili ır u ıgaro mu uru 
t-. ~ltta. ern~ssant) gibi insanlar 
~,,. 1~t18 eksık değildir. Her taraf-
,,. &.t b h 

t' 
1ttt U ranı çıktıktan sonra 

~h \'e 'h · 
l · 1ıt 1. 

1 lıyatın ifratı olan ha
~t Qltç k 
~t~eko adamlarda mal kay -
a~ ~&. kaygısını para sakla -

'da l'gısı §ekline girmitir. 
trılar evelce piyasada 

Hamam böceği, karasinek ve 
saire gibi böceklerin hazan ekmek 
içinde ölüleri görüldüğünü bilir -
dik; fakat şimdiye kadar bir fare 
çıktığını hiç işitmemiştik. Filha
kika yalan değil: Beyoğlundaki 

fırınların birinden alınmış bir ek
meğin içinden kocaman bir fare 
ölüsü çıkmıştır! Hem de bu ek • 
mek İstanbul belediyesinin kim -
yahanesinde tabii edilirken çık -
mıştır ! 

Bundan dolayı alakadar fırın 

sahibi cezalandırılmış, fakat hadi
se iğrenç olduğu için gizli tutul -
muş, gizli tutulmasında şu veya 
bu sebeple fayda mülahaza olun
muştur. 

Bununla beraber bir müddet 
sonra hadisenin aksi ağızlardan a· 
ğızlara, kulaklardan kulaklara 
geçerek nihayet gazete idarehane
lerine kadar gelmiştir. Bir mu • 
harririmiz bunu tahkik etmek için 
vazifedar bir makama sormuş, fa· 
kat yazılmaması rica olunmuıtur. 
Halbuki fikrimizce böyle bir hadi
seyi gizlemekte belki bir fayda 
vardır. Fakat söylemekte ve neş· 
retmekteki fayda daha büyüktür. 
Çünkü lstanbulun bugünkü fırın -
larında ekmek pişirme şartlarının 
ne kadar fena olduğunu İspat için 
bundan daha canlı bir misal bul -
mak kabil değildir. Bu şartları 
memleketin sıhhi ihtiyaçlarını te
min edecek surette esastan ıslah 
etmek zamanı gelmiştir. 

TQ Rüştü B. 
Atinada Yunan 

Başvekilile görüştü 
Boğazlar için bir Lokarno 
misakı mı teklif edildi ? 

Atina, 16 (A.A.) - Tevfik 
Rüştü Bey bu sabah saat 8 de Pi
re limanına gelerek hariciye nazır 
vekili M. Pesmazoğlu, hariciye 
nezareti umum müdürü M. Paas 
teşrifat müdürü M. Bikelas ve 
Türk sefarethanesi erkanı tarafın
dan karşılandı. 

M. Pesmazoglu Tevfik 
Rüştü Beyle Türkiye sefarethane
sine gitmi,tir. 

Tevfik Rüştü Bey sefarethane
de bir müddet istirahat etmiı, son
ra M. Pesmazoglu ile beraber Ki
fisyaya hareket etmiş ve orada 

(De\'amı 2 inci sayıfada) 

Dil çalışmasının 
değerli meyveleri 

Dil klavuzu, Çağatay liigatı ve 
Divanı liigatüttürk 

Merkez heyeti azasının bir kısmı Istanbulda, 
bir kısmı Ankarada çalışacak 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Mer- gul olacaktır. Bu husustaki çalı!-
kez heyeti azasının iki kısma ay- malar hayli ilerilemiştir. Dilimiz -

' rılması, cemiyetin umumi katibi de şimdiye kadar kullanıl?n ha
' Ruşen Eşref, azadan Celal Sahir ne, bap, matbaa, mektep gibi tek 
. ve Hasan Ali Beylerin lstanbulda, kelimeler için gazeteler, radyo ve 

Besim Atalay, Ahmet Cevat, Ra- ı;aire ile yapılan anke.1e g~len ce· 
gıp Hulusi ve Hamit Zübeyr Bey-

1 v:ı.plar Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Ierin Ankarada çalışmaları karar- merkez heyetince tamamen tasnif 
laştırılmıştır. edilmiş, bunların son gözden ge -

lstanbulda çalı!acak olan kı • çirilmclerine başlanılmıştır. Mü
ımı, öz türkçe kelimelerden yapıl- ı rekkep kelimelerle me~ıma em • 
makta olan dil kılavuzu ile meş- (Demmı 2 ıncı sııyıfada) 

············s~ıh·····;·ükif ~t;····1Vi:··········· 

Litvinof a veriliyor 
Rus hariciye komiserinin 

hayatı ve hizmetleri 

• A 

sıyası 

Bir kaç gün evvelki telgraflar 
bu seneki ıulh Nohel mükafatının 
Rusya hariciye komiseri M. Litvi • 
nofa verileceğini bildiriyordu. Bu 
haberler herkesin gözünü bu Rus , · 
diplomatına çevırdi. Bu münase -
betle İngiliz gazeteleri §U satırları 
yazıyorlar: 

M. Litvinof, diplomatlar ara -
sında açık sözlülüğü ile tanınmıı • 
hr. Bu sözlerin !Unu bunu mütees· 
sir etmesine zerre kadar aldır -
maz. Onun için ona asri diploma
sinin afacanı, derler. Kendisi ze -
ki, müstehzi, beliğ bir adamdır. 
Hayat hadiselerini kendi felsefe • 
sine göre muhakeme eder ve 
bunların arasındaki bağları bu -
lur • 

Litvinofun harici memleketler 
hakkındaki malumatı çok geniştir. 
Kendisi bu malumatı hariçteki se· 
firlerine değil, fakat kendi tetkik 
ve tetebbüüne borçludur • 

Litvinof, iktısat konferansına 

devam ederken İngiltere ile Rus-

l ; 

M. Litvinof 
ya araamdaki ihtilafları 
halletti. 

sür'atle 

Kom~uları ve Türkiye ile ade • 
mi tecavüz misakı ynparak Ruı -
yanın ikinci beş scnt>!ik planı tat-

bik e~esini temin e-.lecek ıüku • 
net ve huzuru 1 emin etti. Bundan 

başka Amerika ile iki tarafı müa· 
tefit eden bir ticaret muahedesi 
yaptı ve Amerikanın Sovyet Rus -
yayı tanımasına yol açtı. 

Rusya hariciye komiseri hu ka· 
darla da kalmadı. İspanya ile mü
zakerelere başladı. Bu müzakere
lerin bitmesi ile eski dünyada Sov
yet Rusyayı tanımıyan bir tek dev 
let kalmıyacak gibidir. 

Litvinof bütün bu muvaffakı • _..._ 
1 yelleri realist bir diplomat olma
sına borçludur. Halbuki Avrupa 
diplomatlarmın çoğu açık kağıtla 
.:>ynıyan l'İcale alışmann~lardrr. 

Mehmet Asım 
(Dc,·anu 2 lncl aayıfada) 

(Belediyenin ekmek meaeleal B:ıerfn
dekl faaliyetine dair haberler 3 ilncG i 
aayıfamızdadır) 

Misafir gemicller Abidenin önUnde Bugünkü Rusyanın hedefi sulfi • 

( Y:azısı 5 inci sayı fa mızda ) ,(LUtf en sayı fayı çeviriniz.); 
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~RETLER 
cnebi mekteple
rinde Devlet 

kontrolü Ekmek işi 1 Akay 1 Altın para 

SOHBE1LER 

Güzel bir örnek 
Cumadan beri, bütün Fransa 

yerinden oynuyor. Bankalar, mek
tepler, resmi daireler cuma günü 
öğleden itibaren kapandı. Y oJlar . k:cnebi rnekt l . . . . b' 

~ ep erı ıçın yem ır 
tıame l ~na. Yapı acak.. Bu ni -

~l ~e lozan muahedesi hü -
· etinden, · 'f 

• • • •• • ._ı uı k .. d b ı bayraklarla süslendi. Geceleri her Beledıye meseleyı Bılet ucretlerınue u oy e u unan, taraf <!onandı. Fransa arazisi~i 
rl)ed~ ıstı ade ederek Tür-
~hi ltıe~rs 0~utmakta olan ec -

il ı d \J • •kı•k k k• } kaplıyan gök parçası, geceleri fı· ha e Ça lŞIYOf egıŞl l yo es l eser er şeklerden görünmez oldu. Balolar, 

. '1 eplerıyle Türk kanunla-
Gıda maddelerinin halka ucuz Deniz tarife komisyonu dün top Uluköyde asarı atikaya ait ha· üç ı;ün üç gece devam etti. 

'••nda. b · 
e \>~ı·f . ır anlatma ve birleı· 

l lanarak Akay idaresinin_ nakliye zı meskukat bulundug~ unu haber Bütün Fransa milli bayramını ve ııhhi bir tekilde satı ması ve ye· 

N· 1 esı görecek. 
d b l d . k tarifelerini tetkik etmiştir. vermi"'tik. Bu haberi teyit eden kutluladı. dirilmesi etrafın a e e ıye ya ın- 'l' 

~IUnn 
D .. k'' t tk'k t t' · d Ak ··t · ı· t d · d' Bu''tu··n Fransanın, bütün Fran-da kati ve esaslı tedbirler alacak· un u e ı a ne ıcesın e · mu emmım ma uma ı a şım ı ya. 

~ ~ k a.rne, hatta kanun an -
il'~ Ça anlaıılmıı esaslara da
lla, tneyva. verir. Yoksa yal

:tariye h ı· 
<ı} a ınde kalmıya mah-

ll'} \lr .. Ecnebi mektepleri için 

tır. Gıda maddeleri arasında ek· ay idaresine ait tarifeler ipka edil zıyoruz: Rizeli Şaban oğlu Salih sızların, iki elleri kanda olsa, 
mek birinci mevkii tutmakta ve bu miştir. namında bir amele, Uluköyde da- dahili kargaşalık zamanlarına te
husus için belediyenin ilk meşgul Bu vaziyete göre Adalar, Ka • mat F eridin ahırındaki duvarı yık. sadüf etse, gene ayni sürur, ayni 
olacağı meselelerden birini te~kil dıköy, Haydarpaşa ve Yalova bi· tığı sırada, duvarın temel kısmına coşkunluk ve ayni neşe ile kutlu· 
etmektedir. let ücretleri aynen kalmıştır. isabet eden bir yerinde (14) adet ladıkları bu bayram, milli bay -

k:rıa.cak talimatname olduk· 
Uık b' 

Son zamanlarda fırınlarda ya. Tarife komisyonu hundan son- gümüş sikke buluyor. Salih bun - ramlardır. Bastille kalesinin a • 

l beledl.yeyi ra liman tirketinin su tarifesi ve ları evvela Köprü fişi zannederek lındığı gündür. hi • ır tarihe sahip olan pılan umumi tef tit er 

, ar:ektepleriyle devlet ka· 

• 
1 birle§tirmeğe çalışacak· 

tahliye masrafları hakkındaki va- ehemmiyet vermiyor. Fakat tam Bu hikayeyi bilirsiniz. 1789 se-hiç memnun etmemittir. Bazı ek-
h ziyetini tetkik etmiş ve şirket mü bu esnada, kurabiyeci Şerif baba- nesi 14 temmuzunda, halk, topla, mek fırıncılarının bütün i tar ve 

dürü Hamdi Beyin izahatını din· nın soygunculuk hadisesi münase· tüfekle hapisane ittihaz edilen 
0 

lle\>( . 
. lııla.y;lın düşünceleri, hadisele

lllU §tarzı açıktır. Bu taraf
·)i :.~eı olacak ve nizamna • 
~ili' Uphenıleıtirecek hiç bir §ey 

kontrollara rag~ men halka karşı 1 · · d'l b k' b' h 
emıştır. betiyle şüphe e ı en azı ımse - maya ücum etti, mahpusları fırsat kolladıkları ve hemen her K · · k d O k 1 

omsiyon tetkikata devam ıçın ler tutuluyor. çı ar ı. a enfo önünde harp 
fırsattan istifade ederek sıhhi za· g"elecek pazar günü tekrar topla- Bu arada Rizeli Salih de oldu, kan döküldü. 
bıta talimatnamesi haricine çıktık- k 

. 
t,k(H b 

tcek · u nizamnameyi tatbik 
l~ce olan ecnebi mekteplere 
Çu,/~ıiyt'.t tamamen aksidir .. 
~ "U: 

........ 8 
l'İy} \l llıektepler kuruluşları 

& e, 
'li' 
İ)Je •ınıet ettikleri ülküler iti-

t ,~ 
~.l'e~ {'kilat itibariyle. 

1lthi)~ır nizamname ile idare 
~t~ı kk bir halde değildirler. 
1 hel' e etteki ecnebi mekteple
t:~· fe)-tden evvel gözden ge· 

't' :~tepler: 
J:'.,,nı ~üessesedir-ler. Kato -

"~elt'ıı ıı >"nektepleri, bir kısım 
ı.. Amerikan mektepleri 
r, . 

•ıy, • 
~ekt 11 maksatla açılmıı o -
y ~ek;l>lerdir. İtalyan, ve Al -
'hııt epleri gibi. 

1~. b,zı ecn~bi hayır mües-
~eltı 1t\ kurdukları li.ik ecne· 

el>le · 
~)... . rı -- Bazı Amerikaı:ı ..... 'b• 
~ ~1 ı - dir. 

'li,, ~ itibarile hedefleri dini 
•ı olau kt .. .. b' eld n §ar a ustun ır 

lan görülmüştür. 

Son zamanlarda münferit tef -
tişler hariç olarak lstanbulda bu· 
lunan fırınlar dün 151 i muayyen 

bir saatte tefti§ edilmitlerdi. ls -
tanbuldaki ekmek fırınları 198 ol· 
duğuna göre teftite tabi tutulan 

fırınlar umumi yekunun yüzde 70 
i demektir. Tefti§ esnasında bu -

lunan noksan ekmekler hemen mü
sadere edilmi~tir. 151 fırında te

;;düf edilen 95 bin kilo ekmek -
ten 4854 kilosunun noksan olduğu 
görülmüttür ki bu miktar umum 
ekmek yekununun yüzde beşi ka • 
dardır. Her fırında zuhur eden 

noksanlık nispeti batka, batkadır. 
Bu nispet bazı fırınlarda yüzde 

kırkı bulmuştur. Belediye bu va
ziyet kartısında fırıncıları sıkı su-

rette takibe karar vermit ve diğer 
yandan da f ırm.ları ıslah için ted· 
birler almağı karalattrrmıştır . 
Fırınların ıılahı etrafında yapılan 

tetkikler yakın bir zamanda biti
rilecek ve hazırlanacak bir rapor 
Dahiliye Vekaletine gönderilecek· 
tir. Sıhhi ve iktısadi bir mesele 
halini alan ekmek meıeleai vekille. 

naca tır. Karakola celbedilerek üstü aranı· 
Gelecek tarifede küçük mera· yor. üstünde çıkan parayı nerede 

kip tarifesi de tetkik edilecektir. bulduğu sorulunca o da yerini ta-

Kıymeti takdir edilen 
vapurlar 

Vapurların kıymetini takdir 
komisyonu dün Sadık zade vapu -
runu takdire gelmişlerdir. 

Vapurun kıymeti takdir edildik
ten sonra Sadık zade biraderler 
tarafından komisyon azası şerefi· 
ne bir ziyafet verilmiştir. Ziya -
fette İstanbul bahriye müdürü de 
bulunmuştur . 

Gemiler kontrol ediliyor 
Liman idaresi bir çok vapurla -

rın tahlisiye techizatının eksik ol· 
duğunu haber aldığından gemileri 
kontrola haşlamıthr. Seçilen heyet 
gemilere giderek tahlisiye techi -
zatını birer birer tetkik etmekte-
dirler. ,. t .. 

Gümrük komisyonculuğu . . 
ıçın 

Gümrük komisyonculuğuna ta· 
lip olanlar için yakında bir imti • 
han açılacaktır.. 

rif ediyor. 
Komiser ~san B. Salihle beraber 

birkaç amele daha alarak tarif e
dilen yeri kazdırmıya başlıyor. Bu 
defa da birkaç altın sikke çıkıyor. 
Verilen malumat üzerine nahiye 
müdürü ve kaymakam da geliyor. 
Ameliyat· tevsi ediliyor. Nihayet 
on altı adet altın sikke bulunu -
yor. 

Bulunan gümüş ve altın mes -
kukat sultan Mustafa ve Sultan 
Selim devrine aittir. Bunlardan 

başka iki macar, bir de Avusturya 
altını vardır ki tarihlerine naza -

ran yüz doksan be§ sene evveline 
aittir .. Bunların üstünde) yukarı 

Belgrat) yazılıdır • 

Gerek Salihin üstünde ve ge -
rek hafriyat neticesinde bulunan 
paralar Sarıyer kaymakamlığına 

gönderilmiş, oradan da maliye şu
besi kasasına tevdi edilmiştir. 

Haddızatında bu harp nedir bi
lir misiniz? Bir hiçtir. Bir cemi 
gafir Bastille'nin önünde toplanı· 
yor. Kalabalığı gören halk da bi
rikiyor. Arabasından inen, kala • 
balığa katılıyor. Bir iki el silah a• 
tılryor, bir iki top gümlüyor. Fa
kat Bastille mukabele etmiyor. Ka. 
pılar açılıyor, teslim bayrağı çe
kiliyor ve bu harbi seyreden halk, 
ki aralarında şık kadınlar, tiyatro 
sanatkarları aktrisler bile varmıf, 
dağılıyor, arabalarına binip gi -
diyorlar. 

Fakat bu basit hadise, kurhıluş 
günlerinde vukua geldiği için, 
Fransanın bir kurtuluş sembolu ol
muştur. 14 temmuzu halka kurtu· 
luş günü olarak tanıtmışlar ve öy
le kabul ettirmişlerdir. 

Bu basit hadisenin muazzam 
bir edebiyatı vardır. Hürriyet 
uğruna akıtılan kanlar sel haline 
konmuştur. Bu uğurda ölenlerin 
sayısı kabartıldıkça kabartılmış • 
tır. Bastille hapishanesi bir mak
tel gibi tarif edilmiş, orada göz 
oyduklarından, tırnak söktükle -
rinden bahsedilmiştir. 

Ve 14 Temmuz, Fransanın milli 
günü olmuştur. 

~~~etmek iıtiyenlerin aç· 
rl ~el' epler zaman zaman 
.~ ~ek v 'f l . . 

tin vereceği bir kararla kökünden 
halledilecektir. 

======================== Gümrükteki sahipsiz eşya 

Defterdarlık; bu meskukatın 

"asarı atika,, dan olmadığını, bu
günkü kıymetleri itibarile irat 
kaydedilmesini maliye şubesine 

bildirmişse de biz bunu doğru bul
madık. Çünlkü, her halde tarihi 
bir kıymeti haiz olması icap eden 
bu paraların bir defa da mütehas
sısı tarafından tetkiki lazımdır. 

Bu sene tam 144 üncü senedir • 
144 senedcbrei, Fransa 14 tem • 
muzda üç gün, üç gece bayram ya
pıyor. Hem de ne bayram ... 14 
Tem muz geceleri yanında, noel 
gibi dini, yılbaşı gibi yarı dini 
geceler .sönük kalır • 

~ • p 'k azı e erını yapmıt· 
t._ ~d at bu mektepler dev· 
~~İtil~; _llıevi nevi arzuların 
"'IQı.llt,. • erın ifadeleridir. 

~ 
1Çİrı . 

e~t •ıyasi gayelerle ça-
. tp}e ı· 'k h 

tıit\ ' aı ayır müeı-

' b~l'İ kurdukları ecnebi 
~· • "e ~ ı telq Papaz mektepleri-
tn b· 

1 
de, ayni maksadı ifa· 

il' l\. 
't l ~·· ıza.mname ile idare 
ı1 'rı~a .. _urnkün olamaz. 
·~~ ~k . ~ lll' llıizamnamenin ma -

~>•d 
., ~ l<ı: ecnebi mektep açar. 
I~ l\~,l ~n muahedesi kabul 
~,,tı u mektep artrk eı· 
~i ~.. ~nebi mektebi tipin· 
~,~ 
. tı,tn 
e~ tl'tt~ alıtılan hu eski 

lb... l ~" arı kaldıramk, ve 
~~~ . nunlarını üstün bu -
~ (~il ••tiy k . . h· ıl,~ b ece lır.. Eğer ııe 
i ~il~' a.lcılırsa, denilebi -
tı~ led llına.me teknik meıe

. er. Vaz'f .. d 
~-' ~> ı esını e yap-
"-tı. aer . 

tını nızamnamelerin 
trı h·k· d,h a ım kılmaksa 

~~ ~. ~ ' derin düıünmeğe 
~ ı estı· 

~tttet> ~ ec:nebi mektep· 
~ ıdareıi enı mühim 

meseledir.. Müdür, müdür mu -
avini, yahut idare heyeti reisi gi· 
hi itlere hükmedenlerden birinin 
sadece Türk seçilmesi meseleyi 
halledemez. Nizamnameye kona· 

cak bir madde bir çok şirketlerde 

gördüğümüz şirketler komiseri 
vaziyetinde bir kısım vatandaşla· 
rı işe yerlettirmek olacaktır. ite 
yerleşen vatandaşlar maaşlarını 

devletten değil, buhındukları mü
esseseden alacaklar ve nihayet bu· 
lundukları müessesenin tabii mü • 
rnessili olacaklardır. 

Ecnebi mektebini Türk dava· 
smdan aykırı işliyen bir makine 
halinden kurtarmak için yapıla · 
cak en kısa iş nizamnameyi işler· 
ken, beri taraftan bu müessesele· 
rin bütçelerine de hakim olmak · 
hr. Bunun çaresi de şudur. 

Devlet yalnız komiserleri ile 
sermayeyi kontrol eder vaziyetten 
çıkar ve hissedar gibi işe karııır .. 
Nasıl olsa bizim mektep açmıya 
ihtiyacımız var.. Mevcut mektep
lerin bu suretle yüzde elli bir his
sesine sahip olduktan sonra iş ken
diliğinden halledilmiş olur.. Bu 
işlerin baıka türlü halledileceğine 
pek inanamıyorum .. 

Sadri Etem 

Gümrük depolarında bulunan 
sahipsiz eşyanın satılmasına ha§ -
lanmııtı. 

Şimdiye kadar 250 bin liralık 
mal satılmıştır. Satışa Kanunusa -
ni ayına kadar devam edilecektir. 

VAK 1 T 
GUndcltk, Slyaal Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı l§lerl telefonu: 2437G 
Idaı-e telefonu : 24379 

reıgra.t adresi: latanbıol - ·ıAKI'l 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri: 

Türkiye Ecnebi 

Seneli!: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 .. 1450 . 
3 aylık 400 • 800 
ı aylık 150 " 800 

ilin Ucretlert: 

Ticari UAnların illin ııahllrlerlnde ııantl· 

mi 30 kuruştan ba:ılar, Uk &ablfede 250 

kuruşa kadar çıl,ar. 

Bllyllk, fazla, dc\·aınlı IJAu verenlere aJt 

ayn tem:llAt vardır. 

Resınf Ul!.nların bir satın 10 kuruıttur. 

KUçUk i15nlar : 

Bir detası 30 iki defası ~ Uç defası ~ 
dört c/e!ası 75 ve oo defası ıoo kuruştur. 
Uc aylık llAn verenlerin blr defa.sı mecca
nendtr. Dllrt satırı ge<;en 11&.nlann fıu:ıa 

\. aatırlan tıeı kuruştan besap edillr. ıl 

Moskova elçimiz 
Moskova büyük elçimiz Hüse

yin Ragıp B. dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Belediye lokantası 
Belediye kooperatif lokantası • 

mn. üst kısmında yeni açılacak sa· 
lonun tamiri bitmiştir. Perşembe

ye kadar salon açılacaktır. 

Polonyalı iki Hanım 
Lehistan başvekilinin refikasiy

le Lehistanın Bükreş sefirinin re • 
fikası. yarın şehrimize gelecekler 
ve birkaç gün kalacaklardır. 

Güzel san'atlar akade
misinde yıllık sergi 

Güzel Sanatlar Akademisinde 
bir senelik talebe işlerinin gös -

terilmesi için 20 temmuz perşembe 
günü mektepte bir sergi açılacak -
tır. Sergi on gün sürecektir. Açı· 
lış merasimine birçok sanatkarlar 
ve resim meraklıları davet edil • 
miılerdir 

144 sene, ayni günü, bir mil
letin ruhunda ayni ateşle hararet-
lendirebilmek, o günü ayni 
coşkunluk ve ayni neşeyle tesit 
ettirebilmek, ne güzel bir örnek
tir. 

Sel:imi izzet 

~ mınmnmıtMmımmm m mmunun ı n 11nn11t uımnını numnuttrt 1 
1 15 Yal Evelki VAKiT ~ 
S'un11nnnunmıaun111u11uuııuı11nmmmnnmum mı 111 111 uu.um ıu ru ıa 11 

17 Temmuz 1918 
- l\lr.<'lls i Cıyan b .. "lş J,fıtJbl 1 mnll l\Illş • 

tnk Bey diin akşam Bııllı:un trt'nlylc BPrllne 

ıt7.lmct r.tıııi~tlr . 

- Reisi cUnıhıır Yllson, Alnınıılarrn Jtıı". 

yanın mrnnbli ıı<'n·ı•tlııl zuııt , .c trmllk et

n1clrrinc karşı S•' ) i rcl kalınnlt lstemlJor. 

14 'l'Pnınııı:ı: mlinase bctlyle Reisi Cilm • 

hur \ llson Frıınsn nlınllslnc keşldr. ettiği bir 

tPlg-rafna mcdc Anınlkanın RJ1ll maJ;;s:ıt için 

Frans:ı fü• ısll:11ı nrkad!ışlığı etrnelrlc mlirte
hlr olduıhJmı ooyan etnılı;tlr. 

- Türld.) C \ 'C Jtu .)"ll ınllnnsebatı hak • 

kında B<>rlln f' fi r l llnkkr Pn n şunlan ı;öy. 
!emiştir: 

(- Ruııynda c·lycnn nmııll l tııAruldlra • 

ne m e\('Ut ntınndığı rlhr.tlc iki mc>mlekct 

arasında husumet için l!f'br p knlınamı~tır. 

Hundırn l!Onra Uııslurın hl1.lınlc I~ 1 dost ola

rak gcf,'lnnıeJeri nıcmuldür.,, 
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Cİ ZV İTierin 
"' ım 

ıınııijııESRARI 

Polis Haberleri 
~---............................ . 

Esrar kahvesi 
Yeni Çıkan Eserler 

Sıhhat Almanağı 
Yazan : Fazıl Şemsi 

Papas köprüsünde bir 

kahve basıldı 
Doktor Mazhar Osman Bey 

cümhuriyetin onuncu yıl dönümü 
münasebetiyle bir eser neşretmi_ş -
tir. Bu eser (Sıhhat Almanağı) 

dır. 

..... 
- Mazhar Osrnal'I ut" 

hepsinin resimlerini ihti'~·a :ıı 
sidir. Mazhar Osman BeYll' 
simleri toplamak, iki yüze 

1 

- 19 - ı sini tahrip etmekteydi. Binaena -
Bu suretle ilk defa olarak tari- leyh fuhJa kar§ı mücadele etmek· 

hin orta devrin,de Cizvitler tara - le ayni zamanda frengiye kar -
fından içtimai muavenet işine e - §ı da mücadele etmi§ oluyordu. 
saslı bir surette temas edilmiş olu- Bu itibarla Loyolamn açtığı bu ha 
yordu. reket o zaman hemen her sınıf 

.(Cizvit cemiyeti) azasının o halk tabakası tarafından memnu -
ZRman İçtimai hayat içinde müca
deleye hRşladıkları fenalıklar ma
hiyetçe hemen hemen şimdikilerin 
ayniydi. Onlar da dilencilik, i§siz
lik, babaları anaları tarafından 

sokağa atılmış çocuklar, fuhş gibi 
fenalıklardan ibaretti. 

Loyola mühim şehirlerde dilen
cileri daima teftiş edecek teıkili.t
lar yapmak için proje hazırladı. 
Bu projeye göre işsizler için birer 
iş bulma evi açılacaktı; dilenciler
den çalışmak kabiliyetini haiz o -
Ianlar birer işe yerleştirilecekti. 
Hastalar ve ihtiyarlar için de bi -

rer darülaceze açılacaktı. H üku -
metten ve belediyelerden alınacak 
yardım paralal'.ı ile buralara geti
rilecek hastalar ve ihtiyarlara ba • 

kılacaktı. Fakat bu projenin o va· 
kit latbikına imkan bulunamadı. 
Kezalik metruk .çocukları aileler 
içine yer:}eıtirmek için yaptığı pro· 
je de gene öyle tatbiksiz kaldı. 

Loyola en :ziyade fuhf m~ele -
sine ehemmiyet verdi. O zaman • 
larda frengi ha.atalığı fuhş yolu i
le içtimai tabakaların hemen hep• 

niyetle karşılandı ve müzaheret 
gördü. Pek az zaman içinde Lo -
yola ile arkadaşları aşk tellaHarı 
için dehşet vermiye başlamıştı. 

Bunlar kendi araların.da bir nevi 
ahlaki zabıta teşkilatı vücuda ge
tirmişlerdi. 

Fuhşu sanat yaptığından şüp -
he edilen evlerin kapılan önüne 
bekçiler koyuyorlardı. Bütün gün 

ve gece buralarım bekliyorlardı. 

Bu evlere devam ettiğinden şüphe 
edilen kadınlara nasihat vriyorlar-

dı. Şayet içlerinden nedamet ge
tirenler olursa bunlara namuslu 
yerlerde iş bulyorlardı. 

Sonra zengin adamların yar • 
dımlarına müracaat ettilerr. Para 

topladılar, topladıkları ianelerle 
düıkün kadınlara mahsus bir ilti • 
cagah vücuda getirdiler. Buraya 
gelen kadınları gayet ciddi bir 
kontrol aJtında yafahyorlardı. Bu 
kadınların ne vakit muntazam bir 
hayata avdet edeceklerine ikana -
at biaıl olursa o vakit bırakılıyor· 
lardı. 

(Devamı var) 

·······-······· .. ········ ... ······· .. ···················•·································· 

Polonyalı talebe 
Yarın yüz Leh talebesi 

gelecek 

Eğlence yerleri 
Belediye bunları sınıflara 

taksim ediyor 

Bexoğlunda Papas köprüsünde 
Hacı Ahmet mahallesinde kahveci 
Miçonun dün kahvesi ansızın aran 
mış, Hıristo, Todori, Hasan, 
Sava, Hıristo, Osma~ Haydar is
minde yedi kişi esrar içerken ya -
kalanmışlardır. Kahvede esrar 
kabaklariyle tabanca, çakmak, 
iskambil kağıtları bulunarak mü
sadere edilmiştir. 

Yangın başlangıcı 

Galatada Arapcamiinde yeme -
niciler içinde Halit Efendinin ça· 
maşırcı dükkanından yangın çık
mış, tahtalardan. bir kısmı yandı· 
ğı halde söndürülmü§tür. 

Yaralanan hamal 
Sirkecide Hamal Bitlisli Emin 

sırtında ağır bir yükle Eminönün
den geçerken düşmüş, muhtelif 
yerlerinden ehemmiyetli ıurette 
yaralanmıştır. Emin hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Pa~makları koptu 

Koca Mustafa Paşada oturan 
Mustafa Efendi çalıştığı fabrika -
da elini makin.eye kaptırmış, par· 
makları kopmuştur. Mustafa E
fendi Ermeni hastanesine kaldırıl
mıttır. 

Sıhhat Almanağı memleketimiz
de kendi nevi içinde ilk defa çık
mış en mü"kcmel bir eserdir. Eser 
bin küsur sayıfadır. Hem müte -
hassıs olan doktorlar, fen adamla, 
rı, hem de umumiyetle bütün o -
kuyucular istifade edebilecek ma
hiyettedir. 

Vakıa Sıhhat Almanağı Mazhar 
Osman Bey tarafından tertip edil • 
miştir. Fakat bu eserin içinde iki 
yüz elli şöhretli doktorun ihtisas· 
ları dahilinde yazılmı§ muhtelif 
makaleleri vardır. Bu itibarla ha
kikatte bu kitap iki yüz elli dokto· 
run eseri gibi telakki olun,abilir. 
Mazhar Osman Bey bu yüzlerce 
doktorun yazılarını biribirine bağ· 
lamak için bir çimento vazifesini 
görmüştür. 

Sıhhat ~lmanağının diğer bir 
meziyeti daha vardır: Bu da ta 
tbnisina' dan başlıyarak zamanı • 
mıza kadar Türkler arasında ye -
tişmiş olan meşhur doktorların 

··te torun elniden o kadar ı:ıııı ~ 
1 .. . kaleler mevzu ar uzerıne ma . ~ 

mak, bütün bu resimlerı -ge ~ 

ları bir büyük kitap içirıe/' 
tırmak için büyük emek sar 
tir. 

Bu noktai nazardan S~h~~ 
man,ağının hakiki kıymetıtı1.J 
edebilmek için bir kere saY;, 
baştan başa ·çevirerek sad 
göz gezdirmek kafi gelir. 

Ş .. h . k' . ı eıı up esız ı ınsan arın 

sevdikleri şey kendi hayatl 
Fakat ekseriya en az ebeli' 
verdikleri, kıymetini az bilj.ıl 
ri şey de sıhhatlandır. l{er r 
nın mutlaka doktor olması . 
olmadığı gibi mümkün de de~ 
Fakat her insanın vücut IJ1 . 

nin hangi şerait içinde i§l~ 
en iyi iş semeresi verdiğini b. 
mümkün ve ayni zamanda J 
dır. Bu itibarla Sıhhat .Alıllebl 
herkes için, en kıymetli bir 1 

dir. 
' 

F enerbahçe 11.._M-~tb-SnE_mı:z_L ~__.,.e:ı,e" 
Kalp durmasından ölUm E d 

şyapiyangosun a On bcs g(lnde bir ~kmak nıerf 
Fatihte Denizaptal mahallesin· Hnkla Bey tarafından (Hn1m1' 

Hukuk gazetesi 

de 12 numaralı evde oturan yet- kazanan numaralar fslm1l bir gnuıte n~e 1Ja5lan~ 
miş yaşında Hatice Hanım dün numarası dün rıkaıı guct do Abd~ 
aksarayda tramvaya binerken ü - Fcnerbahçe €Şya piyangosunun mıt, hukuk faıriirtesı moı1crrw ,,, 

k 'l . a·· d d d'l ' Ileslt Cevat Hnltkr Ncdp Nad zerine birdenbire fen.alık gelerek çe ı mesıne un e evam e ı mış, . ' ' tJl 
• • • • • --:-- ŞlıkrU, lrlo.n Emin Beylerin kıyroe 

yere dü~müş, kalp sektesinden numaraların çekilınesı bıtinlmış - 1c1cr1 uc ımnon nWııu 'Ye tııli~ 
ölmüştür. tir. Dün çekilen numaralar -ara - ,·ardrr. nundnn 'hıı3kn. kıymetli ~ 

Otomobil kazası smda krymetli hediyeler kazanan.. yon Bıılmk gazctcs1n1 bütnn Yarın §ehrimize 100 kadar Po -
lonyalı talebe gelecektir,. Talebe
lerin erkeklerı Galatasarayda, kız 
talebeleri Çapadakj Kız Muallim 

mektebine misafir edileceklerdir. 
Misafir talebeler geldikleri gün 

T opkapı sarayını, ve camileri, 
çarşamba günü Büyükadayı, per
şembe günü Çamlıcayı, cuma gü

Daimi encümen umumi yerler •• 
le eğlence yerlerini yeniden sınıf
lara ayırmıfbr. Yeni tasniflere gö
re otel, han, sinema, tiyatro, ber
berler beş $ınıfa, birahane, gazi
na, meyhanıe, bar, dansigler dört 
sınıfa, hamamlar üç sınıfa ayrıl
mıılardır. Bu yerlerden sımflan
na göre senelik ruhsatiye alınacak. 

Fatih tramvay caddesinden ge· 
çen bir otomobil Karaman cadde
sinde oturına!da o%an 4 yaşlarında 
Aliyi yaralamı1tır. 

ları aşağıya yazıyoruz: tımıfyo ederiz. 

3395 üç parça salon takımı, 

94602 bir kişi ekspresle Viyanaya f . -.1 
gidip gelme, 40669 kadın çanta- T A K V J JYJ 

Hırsızhk 

nü Eyübü ve Y edikuleyi, QJJDarte- tır. 
si .. g~n.ü müzeleri gezecekler, pazar Kabzımalların müstalisil-
gunu memleketlerine e-idec.ekler - } d ld kl k . 

F eriköyünde Bahar sokağında 
34 No. da oturan Mehmet Ef. nin 
e•·inden bazı e!ya, iki saa!, 100 li· 
ra para çalınmış, kiracılardan Şe
fika Hanım yakalanmıftır. 

dir. er en a ı arı omısyon 

Maarifte: 
···················· 

Erenköy 38 inci mektebin 

kır balosu 
Erenköy 38 inci mektep hima

ye heyeti fnektebin fakir çocukları 
menfaatine önümüzdeki perıembe 
günü gecesi Suadiye plajında bir 
kır balosu verecektir. 

Kimsesiz çocukların giydirilme
si ve ders senesi içinde İa§e ettirile. 
bilmesi için uğraşan himaye he • 
yeti Maarif Vekili Reşit Galip Be
yin de baloya gelmesini rica et • 
miştir. Pek parlak ve samimi ge -

çecek olan bu '.kır balosunda caz .. 
dan maada ince saz da bulunacak 
ve birçok eğlenceler tertip edile -
cektir. 

Himaye heyeti timdiden o ak
şam için tertibat :almaktadır. Balo 
geçe saat dokuzda başlıyacak, ıa· 
baha kadar devam edecektir. 

lstanbul Ticart odası sebze 
ve meyva halindeki kabzımalların 
müstahisllerden aldığı komisyon 
hakkında tetkikata batlamı tır . 

Şimdiye kadar müstahsiller 
sebze ve meyvalarıru hale getire -
rek kabzımallara bir komisyon 
mukabilinde devrediyorlardı. Fa • 
kat bu komisyon evvelce sebzele
rin ve meyvaların çok kıymetli bir 
fiatla satıldığı zamnnlarda kon -
duğu halde hala devam etmelı:te
dir. Birçok müstahsiller fiatın dü -
tük olduğu bugünlerde bu komis· 
yonların verilmesini doğru bulmı· 
yarak Ticaret oduına müracaat 
eylemitlerdir. 

Oda da bu hususta tetkikata 
başlamıt ve lsta.nbuldaki kabzı -
malları Ç8.l'§&mba günü umumi 
bir toplantıya davet etmiştir. 

Bu toplantıda kabzımalların 
fikirleri teıbit edilecek Ticaret o
dası bundan sonra ayrıca tetkikat 
yaparak 'bir rapor ha21rlıyacaktır. 

Rapor lktısat Vekaletine gön • 
derilecek bu suretle şimdiye ka -

Rana Bey geldi 
inhisarlar ve Gümrükler Vekili 

Rana Bey dün Ankaradan ıehri • 
mize gelmiştir. 

Rana Bey şehrimizde bir kaç 
gün kalacaktır • 

10 yıllık iktısadi 
faaliyetimiz 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü
mü için 'yapılacak büyük faaliyet • 
ler içinde bilhassa cümhuriyet dev. 
rinin iktısadi faaliyeti de gösteri -
lecektil·. Ticaret odası Cümhuriyet 
devrinin iktısadi, mali, sınai, faali. 
Jetini mukayeseli haritalar, grafik
ler, resimler ve yazılarla gösteren 
bir kitap neşredecektir. 

Bu kitap yalnız lstanbula muhasır 
olmıyacak vilayetlere ait iktısadi 
malumat ta ilave edilecektir .. 

Oda, bunun için. bütün vilayet 
ticaret odalarından malumat iste
miştir. 

$1, 72890 masa vazosu, 39055 Ja- ~.h 
Paıartesi ~J 

pon paravanı<ısı, 14986 likör ta • l8 Te..ı'1'. 17 Temmuz a.>' 
kımı, 29391 renkli pullu tavla, 

25 
R•bİ·, 

24 Rebi.eve! ... 
91272 tablo, 81904 modern port- GUo do~uşo 4.42 

manto, 10627 heykel, 88763 ka- Ciio lıauşı 19,39 

dm için kıymetli İspanyol ı:ah, , Sabah namıızı a.oo 
Y Öğle namazı ı~.20 

69733 sigara masası, 15344 likör lı.:todı namnzı 16,19 

takımı, 6834 duvar seccadesi, A~ım namaz.ı 19•39 
ratsı namazı 21,36 

38386 seccade, 23834 mermer msık 2.29 

heykel 79335 Jikör takımı 10699 \"ıhn,cçcngUnlcri i!IS 
' ' kalan J7l .J 

sigara masası, 12234 salon takı - \.. n __..-"' j 

mı, 95886 heykel, 84188 kadın . ~ 
lılAVA - :YesfUtöy nsltcrı ~ 

için kumaş, 7153 heykel, 31915 zlnden verilen maHimatn göre v-~ 
motösiklet, 55081 kadın için ku • ıusmen bulutla otacıı.k, :rUzgnr ti' 
maş, 47183 salon takımı, 22046 kuvvette t•sccıclrtlr • ~ t 

altın kadın saatı, 18593 renkli DUnl.."11 sı~ldı1• en 1a1J!\ :?6. 

pullu tavla, 63845 66 parça tabak antıgrat, ha'\11 1nzy:ıki 759 ıt1Ul 
takımı, 77839 bronz portmanto, ~====~==~-=--; 
79222 '.küçük etajer, 20945 masa J 

saati, 15971 heykel, 66342 likör .::.!..::"=-=-======;;:;-
takımı, 46309 çatal bıçak takımı, 
37651 inci iğne, 68378 sedef ta • 
bura 48156 cep saati, 21996 bronz 
karyola, 54315 kadın saati. 

Zencirli kuyu mezarlığı 
Zencirliltuyuda inşa edilecek ye

ni mezarlık projesi hazırlanmış -
tır. Yalnız bazı hususlar İçin be· 
lediye Avrupadaki asri mezarlar
da tatbik edilen şekillerin tatbik 
ltabiliyeti hakkında tahkikat yap· 
maktadır. 

Bugün 

lSTANBUL: ~,; 
18 den 18.80 " kndnr G ,,, 

dan 19 a kadar li'raıı&IZC3 det' s" 
re mahsus), lf) dnn 19.45"1'ıı.P' ~ 
ınct lfüa. U,). J0.45 ten :ıo.SO • pt 

J.-t' 
(Zeki Bey), 20.SO dan 21.SO ıı sı> ~ 

"l· .. 1 H., Alt'ko \'C Yorgl Efendiler ,., ,,,.. 
reo. 

kadar Gromotou. 2 2dcn ıtıb:ı 

sa haberleri, ant ııyıın • 

Yarın 
fııfl' ~(I 

18 den 18.SO n tuıdar (irll ..c cll 
(Jt'-1~ A.İ> 

dl'n 19 n kııdilr Frnnsızr.il ~r 

laıı!Jırn), ıo d:uı J!).80 n ""~ ~J 
Feribot işletmek istiyenler 

Feribot tesisatı için talip olan 
grupla hükU.met arasıncla kısmen 
.sınlqılchğı he.her ruınmııtır. 

dar fazla alındığı iddia edilen -=-:=--==-==:'.'~--~~~~~~==-
Bunun için de muhtelif mem

leketlerden mezar~ıklar nizamna
meleri getirtilerek tercüme ettiril
mektedir. 

ı.od!l t Hanım), JO.so dan 20 ~·o JOJıtJI ~ 

kabzımal komisyonları hakkında 

kat'i karar verilmi~ olacaktır . 

Öğrendiğimize göre Ticaret 

odası şimdiye kadar küfe başın -
dan alınan komisyonların bundan 
sonra fiatrn yüzdesi üzerinden a
lınmasını ileriye sürecektir. 

Yeni mezarlığın inş'-sı iki sene 
kadar sürecektir. 

mı~·e llııım), 20 den 20.so :ı t1ıı" '' 
hal 'J'nffik H ) , ıo.SO ~ •r" 

Eftalyn Hanım, sadl BcY l<'fCıı 1 
orıın ti 

21.SO dan 22 ye !mdnr ıcrl• 
bcr ltJburen Ajans, Jlonıı IUt 
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~IT'ın Tefrikası : 61 
............................. 

3 MAYIS GECESİ .. 
Adliyede• 

1 
j ~i .. "j~nn one - dla/ı~ ']kap tJ. Vi11oc fü j 

lçeriy · 
ltrınd e gıren kadın, otuz yaş -
dındı.~' u~~~ boylu, zaif bir ka -
kld Yuzunden, zeki olduğu 

&r nı ·· 
di unevver de olduğu belliy-.. 

Ş" l İ oy e bir adım attı ... 
tile ek adıın atı§ından, iyi jimnas
d, Yaptığı, çevik olduğu da mey-

na çıktı .. 
G" ,... ~zeldi, tatlı bir yüzü vardı .. 
"Oz) ' dtn k erı Parlaktı.. Bakışların • 

>'Otd orkak olmadığı da anlaıılı
tÖrij \l:: . Hiç bir şeyden yılmaz bir 

l1Ufil Vf\rdı. 
ly, .. 
b· aıyınmişti .. 
oıraz h Bey} ayretle Hasan Sıtkı 

e Müfide baktı ve sordu: 

5
- Safi bey nerede?. 

ıın:•i tannandı.. Kelimeler ağ -
kıy •u \"\ızuhla ve teker teker çı

Ordu .. 
~Üfit· 
-v·ı ki , .. 1 dan Hanım, dedi, madem 

Çır ızı artık Vildan Hanım diye 
lıtıtıtrı:orlar, ben de Vildan Ha -

dıyeyim .. 
Birden M"f'd' d u ı ı tanı ı: -s· blek? ız ınisiniz?. Bu da ne de -.... 

- Anlamadınız mı?. 
......., Safi Bey nerede?. 
-...... Görrnediniz mi? .. 

~~~ayır .. Onunla burada görü· 
8· ık.. Bana telefon etti. 

l,tı '~del\ durdu.. Müfidin bakış
O§una gitmem itti: 

'-ai~i; 0kıa telefon eden o değil 

Vildan, Haıan Sıtkı Beye yak • 
laştı, Müfidin kalktığı iskemleye 
oturdu, ten, kıvrak, çocukça bir 
sesle: 

- Bebeğin yaptığı tey için ba
na darılmadınız ya?. 

Hl\san Sıtkı Beyin cevap ver • 
mediğini görünce devam etti: 

- Ben ona her zaman Bebek 
derdim.. Beni neye variıi yaptı -
ğınm ıebebini anlamanızı iatiyo • 
rum .. 

Hasan Sıtkı ey homurdandı: 
- Bunu ben de anlamak iıtiyo-

nım .. 
- Gayet baıit.. Onunla çocuk· 

luk arkadaııyız.. Ayni yatta ben 
onu tanıdığım zaman dokuz ya -
tındaydı .. 

- Yani anneıiyle hapisten çık-
tığı sene .. 

- Vay, biliyor muydunuz?. 

- Doıtunuz Müfit Bey bir az 
evvel anlattı .. 

Yan gözle Müfide baktı: 
- Neler ıöylediniz?. 
- Karısının anaaı ve babaıı 

hakkında bilmeıi lazım ııelen her 
şeyi söyledim .. 

- Bunu ıöylemeğe hakkın.ız 
yoktu.. Hasan Beyin de bilmeğe 
hakkı yoktu .. 

- Ben aizin fikrinizde deği -
lim .. 

Hasan Sıtkı Bey ıözü ketti: 

- Ben de bu fikirde değilim .. 
Karımın mazisini bilmek iıtemek 
hakkımdır. Eıaıen bunları evvel-

Yataklı vagonlar 
davası başladı 

Yataklı vagonlar hadisesi dola-
yısile mahkemeye sevkedilen şir
ketin eski müdürü M. Jannone'nin 
muhakemesine dün üçüncü ceza 
mahkemesinde başlanılmıştır. M. 
Jannone bir Türk tercümanını ve 
Türklüğü tahkir suçundan muha
keme edilmektedir. 

Dünkü celsede şahitler dinle • 
nilmiştir. Şahitlerden biri M. Jan
nonenin "şarklılar hep hırsızsı -
nız,, dediğini, diğer şahit bir şey 
duymadığını söylemişlerdir • 

M. Jannonenin tahkir ettiğini 
duyduğunu söyliyen şahit, bu hu
ıuata yapılan tahkikat evrakının 

mevcut olduğunu bildirmiş mah • 
keme bu evrakın celbi için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Polisi yaralıyanlar mah
kum oldular 

Polis Şükrü Efendiyi öldür -
mek kastiyle yaralamaktan suçlu 
Arap Arifle Kazak Ömerin du -
ruşmaları dün ağır ceza mahke • 
mesinde yapılmıf ve bitiri)mittir. 

Müddeiumumi iddianamesini 
söyliyerek suçlunun cezalandırıl • 
maıını istemiş, mahkeme heyeti 
her ikisini on ikiter sene ağır hap
se 25 Jira tedavi ücreti vermıye 

mahkUm etmiştir. 

Şamram Hanımın davası 

" ... ''t.ı~ •ua.line ıene kendisi cevap den bilıeydim, gene onunla evle -
'l: nirdim .. 

Kantocu Şamram Hanım hak • 
kı telifi kendisine ait olduğu iddi
asiyle Leplebici Horhor şarkıları· 
m plağa çeken Kolomhiya ve O -
deon tirketleriyle Hafız Atir ve 
Hamit Beyler aleyhine dava aç -
mıth. 

....... '1 lliz nu ıdlniz? 
, (;fit batını eğdi: 
, ~\'et .. 

}) k' t'•i . e ı ama, anlamıyorum. Ad-
'-'ı n 1 .. ... d' . ' -...... ası ogren ınız •• 
s-f' h d ı ey en ... 

'S" ......... s~Yledi mi?.. İmkanı yok ... 
lecıi 0 Ylemek iıtemedi, ama söy-.. 
'S ......._ Nafi bey n.erede?. 

"ı._. trede olduğunu bilmiyo · 
ı,rı ·· Fakat ıu anda bazı kağıt

.,, 'k 
dllt 11 aları yakmakla meşgul • .. 

Ve bir az düıünceli ilave et
ti: 

- Onunla daha iyi anlatırdık. 
Kııa bir ıükUt oldu. 

Hasan Sıtkı Bey gene konuttu: 
- Neyae, aiz devam ediniz .. De

mek çocukluk arkadaııydınız öy
le mi? .. 

- Evet, hem de çok samimi 
arkadaştık. Bebeğin evleneceğini 

haber aldığım zaman çok mütees· 
sir oldum. Evlendikten bir hafta 
sonra bir vasiyetname yazdı ve 
mallarını bana verdi. 

Bu davaya dün birinci ceza 
mahkemesinde ba!lanmıf, mahke
me tahkikatın g~nitletilmesi için 
baıka bir güne bırakılmıttır. 

Hırsızlık davası 

......._ 'Ned , ......._ 
8 

en ... 
il~? Unu bana . .. 

- Amma ben onunla evlendi • 
ğim zaman, onun on parası yok . 

mı soruyorsu-
tu. Ne malı vardı, ne de mülkü 

Fatih, Aksaray, Horhor taraf -
larında elli kadar evi soymaktan 
suçlu Ömer le dostu Zafer Hanım 
ve arkadatlarının muhakemesine 
dün birinci ceza mahkemesinde 
başlanılmıştır. 

Dünkü muhakemede evi soyu -
lan davacılardan 20 kişi ve polis
ler tahit ııf aliyle dinlenmi§ler , 
ıuçlu cürmünü kısmen ikrar et -
miştir. muhakeme karar için bat • 
ka bir güne bırakılmııtır. 

'P ~tj..,.. eki aına ne hakla bizim iş-
il .... ,ze k 
er~"> arıııyoraunuz.. Burası 

ı. .,. . 
......, hı· n.ımın evi? .. 

'leniın · d · · ......, P evım eıınız ... 
~trd ... eki beni buraya neye ça -

·•oz? T ....... s·.. uzak mı?. 
d,)dr ııinle konuımak ihtiyacın-
d1t.._ ıtı .. Bö 1 b' b "il,, Y e ır çareye af vur-

~:"'- N, k 
ı ~-h 0nutacağız?.. Maziden 
-...... li •edeceğiz?. 

d'ti llYır, bugünlerden bahse -
ıt l •. 

"" ....._ LJ 11 Sıtkı Beye döndü: 
>e •• ,•lele ev ı~ .. B f d' 1 ~d· ve a ıızı eye en ı -
' ~ •1tı edeyim. Kendsini mut-
' s:ıın~nız lazımdır. 
'li >' kıındir?. 

'tti. ~11 ... :~n Sıtkı Bey .. 
••an Sıtkı Beye hitap 

li.~!t'rın .,. . 
L. "ild 12 n.erıme Hanımın va-
''l"f •n li ~~\i it k anım .. 
v!)C) ... d on.uıurken kapıdan ay -

•lc1 u. 
''- \':.~anım hafifçe iğildi. 

-.:_r,'tld~ •ndıinızı haber almıt
~ ~ •ın, l'eçmiı olsun. 
1, ~)'~ -._p vermedi, bastonu
~ r&Jc &enç kadına dikkat-.. 

vardı. 
- Evet, amma siz ona bir çok 

şeyler hibe 4itmittiniz . 
(Devamı var) 

Askerlik 
···················· 

329 doğumlulara 
Üıküdar askerlik şubesinden: 
Batlanmıt olan 329 doğumlu 

ve bunlarla muameleye tabi efra • 
dın son yoklamaları bitmek üzere
dir. 

Şimdiye kadar müracaat etmi
yen mezkur doğumluların cezaya 
uğramamaları için biran evel as • 
kerlik şubeıine gelmeleri. 

Kredi F onsiyede 

Ramazanı öldürenler 
Bir Arnavut düğününde Ra -

mazam öldürmekten ıuçlu Hüdai 
ile arkadaılarımn muhakemesi • 
ne dün de devam edilmittir. 

Suçlu vekili Ramazanı kardeti 
Rifatın öldürdüğünü, Hüdainin 

masum olduğunu ıöyliyerek be -
raetini istemiıtir. Mahkeme kara -
rara kalmıştır . 

Vapur gezintisi 
Himayei Etfal Cemiyeti Emin

önü kazaaı fakir çocuklar menfa· 
kazananlar f atine olmak üzere milli bayramı -

KAHtRt;, 16 (A. A.) - Yüzde 1 mıza teıadüf eden 23 temmuz pa
üç faizli ve ikramiyeli Mısır kre-1 zar günü Y alovada Çinercik na· 
di fonsiye tahvillerinin dünkü çe- f biyesine Şirketi Hayriyenin 68 nu· 
kilitinde: ı maralı vapuriyle bir gezinti tertip 

1886 ıenesi tahvillerinden etmittir. Vapur o gün Boğaziçi is-
337.854 numaralı tahvil 50.000 ve kelesinden ıaat 9,30 da harekete-
1903 ıenesi tahvillerinden 745.045 decektir. Bu tenezzühe ait dave
n.umaralı tahvil 50.000 ve 1911 ıe tiyeler Himayei Etfal Eminönü ka· 
nesi tahvillerinden 119.965 numa· za merkezinde dağıtılmaktadır. 
ralı tahvil 100.000 frank ikramiye lstiyenler davetiyeyi vapurda da 
kazanmıtlardır. alabileceklerdir. 

Yalova saf ası ve Bağdat 
sefinesinin evsafı 

beyanındadır 
Çocukluğumuzdanberi işitmek

te olduğumuz "Yalova sefası,, n
dan hiaaedar olmak arzusu sene -
lerdenberi gönlümüzde yer tut • 
makta idi. 

Geçen cuma günü tesadüf etti· 
ğim ihvandan · biri; "Hafızım; 

yarın sabah Y alovaya gidiyoruz. 
Sen de heybeni hazırla; aleasa -
hah köprüden hareket edecek olan 
vapura gel; bize iltihak et. Biz 
sana maıraf ettirmeyiz. Beraber
ce, günü birlik, gider gelir, hoşça 
bir gün geçiririz. Belki vapurda 
ve yahut Y alovada bir zuhurat o -
lur: Mesela, nefes edecek bir 
hasta imtizaç edemiyen aile bu -
lunur. Okur, muska yazarsın 

beş on para dünyalık da çıkarır -
sın .. ., dedi. 

Nimel matlup, arkadaşımın 
teklifini kabul ettim. İşbu temmu
zu ruminin 15 inci cumartesi günü 
sabahı köprüden hareket edecek 
olan Bağdat vapuru demekle arif 
sefinede arkadatlarımla birleştim. 

Y alovada gördükleri-mi anlat • 
mak, bu naçiz yazılarımı okumak 
zahmetinde bulunanları fazla 
rahatsız eder korkusiyle yalnız 
gidip gelmede zevkine doyamadı· 
ğım Bağdat vapurunun evsafını 

ve onda gördüğüm acaip ve gara
ibi nakletmekle iktifa edeceğim: 

1 - "Ana gibi yar olmaz, Bağ
dat ıibi diyar olmaz,, darbı mese
li methurdur. Şimdi bu darbı me
ıeli Bağdat vapuruna tetmil ede -
rek "Günet gibi miıbah olmaz, 
Bağdat vapuru gibi misterah ol -
maz,, (.Y.) tarzında softaca bir dar 
bı mesel irat edersek münasip bir 
ıöz ıöylemiş oluruz. Bu vapurun 
yalnız bir kuıuru olsa gerektir 
oda süratidir. Muhterem okuyu -
cular !.. Bir mili bahri - batı • 
rımda kaldığına göre - 1854 met
redir. Saatte 5 buçuk mil katetti
ğine göre on bin metreden fazla 
bir mesafeyi bir saatte, Berkı Ha -
tıf gibi, çiğneyip geçmektedir . 
Bu kadar sürat, Cenebıhakka şirk 
kotmak kabilinden, günahı ke -
bairdendir • 

2 - Bağdat vapuru, denizin 
yüzünde ıef er ettiği gibi iki defa 
dahi karıderyaya inmiş olmak iti
bariyle mincihetin tahterbahir 
hükmündedir. Denizin yüzünde 
ve dibinde seyahatle meh1f bir 
harikai sanattır. 

3 - Denizde boğulanlar şeha -
det mertebesine nail olacakları 
için Bağdat vapuriyle yolculuk e
denler, her zaman böyle bir ni -
mete namzet bulunmaktadırlar. 

Nitekim azimet ve avdette mezkur 
sefine - mutadı üzere kah 
sağa ve kah sola yatmak su -
retiyle gark olmak asarı gös -
terdiğinden biz müminler 
memnun ve handan olmuşuzdur. 
Vapurdaki mümin yolculardan 
birçoğu fakire müracaat ederek 
ihtiyaten Yasin okutmuşlar ve mü
min olmıyanlar ise salatentüncina 
kıraat ettirmek suretiyle dibinize 
bir hayli caize temin etmişlerdir. 

4 - Vapurda keçi, koyun, ta -
vuk ve saire gibi birçok hayvanat 
mevcut olduğundan yolcular sefi· 
n.ei Nuhtan nümune görmek sure
tiyle müatefit olmutlardır. 

5 - Sefinenin bütün güzergah
ları hayvanat ve eşya ile işgal e

dildiğinden hiç kimse yerinden kı
mmldayamamış ve yerini kaptır • 
mak tehlikesine maruz kalmamı§ -
tır. 

6 - Yalova şehri ve kaplıcaları 
serapa tarhedilerek biz fanilere 
dünya rağbetini ilham etmesine 
rağmoo Bağdat sefinesi, her tür
lü ali.iti dünyeviyeden ari ola • 
rak beni beşere daima ahiret ıe
ferini hatırlatmaktadır. 

7 - Tarifede beti 55 dakika 
geçerek Yal ovadan hareket ede
cek vapurun, saat 8 i 25 dakika 
geçe köprüye muvasalat edeceği 

gösterilmektedir. Halbuki Bağ • 
dat sefinesi tamam dokuzu 35 da. 
kika geçerek köprüye gelmiş, se
ferin uzaması hasebiyle yolcular • 
dan istifası )azım gelen fiat far
kı aranılmamıştır. Şu hesaba gö -
re 2 buçuk saat seyahat için ve -
rilen para ile dört saat, beş dakika 
seyahat müyesser olmuştur. Dün· 
yanın öbür ucundan şehrimize ge· 
len sefineler ancak on on beş da • 
kika evel veya sonra gelebildik -
leri halde bizim vapurumuz iki 
buçuk saat için bir saat on dakika 
fark göstermi~ ve dünya üzerinde 
intizamsızlık rekorunu kırmıştır. 

8 - Biz günahgarlara maddi ve 
manevi bu kadar menfaat temin 
etmiş olan Bağdat vapurunun Ya· 
lova seferini icra etmesine sebep 
olan zevata kendi namıma asale
ten ve bütün yolcular namına ve
JdHeten arzı te~ekkürat eylerim • 
Hemen Cenabı hak bu sefineyi 
isabeti ayından muhafaza buyur • 
sun amin. 

Eddai Hafız rteclp 
(

0
) İstirahat mahalli demektir. 
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Yunanlılar 
Cümhuriyet abidemize 

çelenk koydular 
lSTANBUL, 16 (A.A.) - Li • 

manımızda bulunmakta olan Aria 
Yunan gemisi kumandanı bu sa -
hah saat on birde Cü.mhuriyet i. • 
bidesine büyük merasimle bir çe • 
lenk koymuştur. 

Yunan deniz zabitleriyle efradı 
önlerinde mızıka olduğu halde a
bide önüne gelm:şler ve orada se
lam vaziyeti almışlardır. 

Mızıka Türk ve Yunan marşla • 
rmı çalmış ve kumandan çelengi 
abidenin kaidesine koymuştur • 
Merasim bittikten sonra Yunan 
askerleri ayni suretle gemilerine 
dönmüşlerdir. 

Bugün misafirlerimiz şehri ser • 
best olarak gezeceklerdir. 

Aris yarın limanımızdan ayrıla
caktır . 

Yunanistanla Yugoslavya 
arasında 

Paris, 16 (A.A.) - Yunaniı -
tanla Yugoslavya arasındaki yeni 
bir ticaret mukavelesi yapılmış -
tır. Bu mukaveleye göre Yugoslav 
yanın Yunanistana ithalatı yüzde 
elli döviz ~'!!:de elli mal olarak 
ödenecektir. 

Bu mukavele yedi ay için yapıl
mıştır. 





/(<ıdınlar kıskanç 
. değildir/ 

Bııde 1 
~'•kı.ıı a eliimum, kadınların 
tlbitı ~ 0_ldu1darını ve bilhassa, bi-

erını k k dk 

Bu seneki modaların 
çarpan tarafı •• goze 

en Tavsiyeler 
Ceviz eşyalar - sıcak ıuıam 

yağı cevizi parlatır lekelerini çı -
karır, adeta cilalar. Susam yağı· 
nı sürmek, kurutmak sonra ince 
bir bezle uğuşturmak kafidir. 'dtrı ıs an ı larını iddia 

1 er, liatt ·· ı · tr ft• a soy esme iddia eder 
~bn 1 

hu hir hakikat derecesini 
Uf tur. 

liele s 
% b" "b·anat sahasında, kadınla-
<lik( .. ~rı ırlerini katiyen çekme -

... rı a~a ... 
:ı gı Yukarı doğrudur • 

1 Fakat 
ltın bi . •~n zamanlarda, kadın-
letin rıhırlerini pek ala çektik-
oltrıı;\G.reta Garbo iyi bir misal 

f u. 
ailiraj . . 

)ıJd,~ nız, sınemanın iki me~hur 
bilerj 

1 ~ardır ve bu yıldızlar, biri -
l\e rakiptirler. 

Cre~c 
b arbo ile Merlen Dietrich 
Qu ik· 

doıt d ... ~Yıldız, biribiriyle samimi 
llt h" egıllerdir. fak at biribirleri-

<lia ~~etkardırlar ve umumi id -

~-~ı afına birbirlerini kıskan -
&.t. 

Qlln 
kıt. u, Marlenin çevirdiği "Şar -

"tın 
li>'le farkısı,, filmi münasebe-

G.reta 1• • • ı. spat etmıştır. 
Qon· 

h.. ıvut' • ı· k d" . . M "Q})' a ge ınce en rnını a-

)al\ ~~davet etmi~tir. Manul -

l'tjj.;: .~rkıiarın şaıkıaı,, filminin 
J -.our\.ld'· 
14t, ~ ur. Marleni de bu filim-
01~\l r filmden fazla muvaffak 

!tur t • 
f-ıc,~: .Greta, rakibinin bu muvaf-
\..1 tıni .. ·· d ı ."'\ ~ gorunce onu can an a -
ti~. 't, Yürekten tebrik etmiı -

' 

li • .y. • 

, l~ 
Stkt:lı ' kadınları kıskançlık ve 
<loı~ 'tn~zlikle itham etmek 

'İlli <!eğildir. Görgülü ve tah -

~~~lhluklar kıskanç olamazlar. 

ef ~lhJG~t kaldı, ki kadınlar eşrefi 
~ 

Bu seneki modaların en bariz değildir. Kimi bunları omuz üstle,.. 

---------- va:nflarından biri elbi~el erin çi - rine, kimi beline, ki.mi eteğine ko • 
çeklerle süslenmesidir. Kullanılan yuyor .. 

l(td Evlen çiçekler türlü türlüdür. Bazıları Bu moda Pariste revaç bulduğu 
•rıın, }!" • "-"-h ırı: küçük, bazıları da büyük çiçekleri gibi Holivutta büyük bir rağbet 

J ~i)'()tq 'demiş, o adamdan nefret tercih ediyorlar. Bilhassa omuz - ile karşılanmıştır • 
· ~ul\ tn. Allah belasını versin. ların üstünü çiçeklerle süslemek Elbiseler taftadandır. 

,. 
1~ 
' 
f 

1 

" 

....._~duyan dostu: işi, almış yürümüştür. Çiçeklerin Bir çok kadınlar da yabani çi· 
olay demiş, onunla evlen! kullanılması, hiç bir kayde tabi çekleri kullanmaktadırlar. Fakat 

Pipo içmek Kadınlar 
o.,.asında moba oldu! 

~'!~\!.. ,. 
~ ~,, ~u. 1

.nerna yıldızı "lireta giliz kadınları oldu. İngiliz erkek
'd~'iQ ~ı~o içerken gösteren leri pipoyu sevdikleri ve sık sık 
\ ~ ı,_. -. 111h§arı, pipo içmenin kullandıkları için İngiliz kadınları 
~~Od !'asında revaç bulması - pipo içmeğe kolaylıkla alıştılar •• 

~Od' sayılmasına saik oldu. Resimde iki İngiliz hasta bakıcısı 
'l'ı en çok sevenler ln- pipo içerken görülmektedirler. 

Alman kadınları 
Evkadını olarak yetiştirilecek 

Alman kadınlarının it hayatın· 
dan ev hayatına avdet et -
melerine karar veren Herr 

Hitler, her kadının ennelik ve ev 
idaresi i~lerini öğrenmesini iste· 
mektedir. Nazilerin terbiye mü -
tehassısı ola!\ M. Hedwig Mester 
bilhassa hu işle meşgul olmakta -
dır. 

Yeni terbiye rejimi kadının şah
siyetini kuvvetlendirmeyi istihdaf 
ediyor ve her kadının hiç olmazsa 
bir seneyi iş kamplarında geçirme· 
si isteniyor. 

Frav Hedwig bunun sebepleri
ni izah için şu sözleri söylemiştir: 

"Bizim hedefimiz kadınları ev· 
lenmek için hazırlamaktır. Ev -
lenmek kadının mesleğidir. Hali
hazırda aileler, kızlarına lazım ge
len terbiyeyi verememektedirler. 

Onun için biz bu işi deruhte ede
ceğiz ve kadını ev kadını ve anne 
olarak yetiştireceğiz. iş kampla -
rının vazifesi budur.,, 

südüdüt 

Parisliler çiçeli yerine gül takma • 
yı daha münasip görmüşlerdir. 

Bunların en cazibi sarı güllerdir. 
Siyah krepleri süs]iyene bu güller 
çok güzel duruyor. 

Bununla beraber güllerin sarı 
olması da şart değildir. Herkes 

~di zevkine uygun gelen renk • 
leri seçmektedir. 

"' ~ .y. 

Bakırlar - Bakırlar çabuk pas 
ve leke tutar. Bu lekeleri ve pas
ları alkolle ve benzinle silmek la 
zımdır. Sabunlu suya biraz amon
yak karıştırıp silmekte olur. Fa· 
kat asıl bakırı temizliyen gliserin 
le ispirtodur. Gliserin.e ispirto ka· 
rıştırıp bakırları temizlemek lazım 
dır. 

4 • • 

Yağlı boya - Yağlı boya tab
loları terebentin ruhuna hatmi • 
mıf bir tülbentle yukarıdan aşa• 
ğıya doğru hafifçe silmelidir. . ~ . 

Buruşuk - Elbiseler, herhangi 
cins kumaştan oluna olsun, dolap
ta dura dura buruşur. Buruşukla
rı izale için, buruşuk yerleri ıslat· 
malı ve elbiseleri açık havaya as
malı. Buruşuklar açılır. . ~ . 

Aynalar - Aynalar b"azan çi • 
zilir. Ve bu çizik yerler iz bırakır. 
Bu çizgileri çıkarmak için, farmi· 
za alkolü karıştırmalı ve çizgileri 
uğmalıdır aynalar düzelir. 

Kadın! 
Adamın birine: 

- Kadın için ömrünü feda eder 
misin,? demişler. 

Aadam biraz düşünmüş: 
- Aksini yaparım, demiş. Öm

rüm için kadını feda ederim! 

Çatlak yumurtaları 
nasıl pişirmeli ? 

Bu aylar yumurtanın en fazla 
yenildiği mevsimdir. Çatlak yumur 
taları yalnız yemeklerde değil , 
alakok ve hazırlop olarak ta kul • 
lanınak mümkündür. Bir parça 
pamuk almalı sirkeye batırdıktan 
sonra yumurtanın çatlak yeri ü -

zerine sürmeli, sonra bir tahta 
kaşıkla yumurtayı kaynar su içine 
yavaşça koymalı. 

Bu suretle pişirilen hazırlop 

ve alakok yumurtalar sağlamlar· 
dan farksız olur. 

Mistinguett ayaklarını 
dinlendirmiye gidiyor! 

Devrimiz ha - ı Bunları her sa -
kikaten gençlik , hah şampanya i -
daha doğrusu le yıkar ve cildi -
genç görünmek nin taravetini 
devridir . Genç muhafaza eder . 
görünmeğe mu - En müşkülpe -
vaff ak olanların sent müdekkik , 
biri de meşhur bu kadının an -
Mistinget'tir. Bu cak kırk yaşın -
altımışı geçmiş da olduğunu 
ihtiyar kadın, söyliyebilir . 
hala gençtir. Kendisi her 

Büyük ha - yaz mevsimi yap
balarımızın genç tığı gibi bu yaz 
oldukları za - da Londaraya 
man şöhret ka - bacaklarını din -
zanan bu san'at - lendirmek için 

Mistinguett kar kadın, Pari - gitti. Ayakları 
sin revü kraliçesidir. Oun bacak - İngiliz 
ları 200.000 İngiliz altını değe -

gazetecileri onun 

rindedir. Çünkü bu kadar paraya 
sigorta edilmiştir. 

Mistinget bacaklarına fevkala • 
de itin gösteren bir kadındır. 

genç kalmasına hayret ettiler. Ve 

onun genç sinema yıldızı ka -

dar güzel ve dinç olduğunu söy • 

lediler. 
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HİKAYE DÜNYA 
·------------~---------------

Bir müsellesin mesahai sathiyesi 
Yazan: ismet Hulusi Alman yada Dörtler 

- lliın azizim ilim, memleke • 
tin ilim adamları ne kadar çok o· 
lursa memleket o kadar terakki e· 
der.. Gerisi zırva! 

Sahil ticaret dairesinin en e· 
. Jttar memuru Kadir Kadri Bey 

de bir bu aözü tekrar ederdi.. 
- Amma aiz diy.eceksiniz ki, 

bir müsellesin mesahai sathiyesi, 
kaideıiıain ıirtifaına hasıl za.rbının 
msf ına mı yoksa rub'una mı mü • 
~avidir?. Bunu bilmek neye ya· 

c:.r .. Kazın ayağı öyle değil .. Bu· 
.ı.ı bilmeli ki insan insan olsun!. 

Kadir Kadri Bey arkadaşları 

arasında ilme vukuf ile tanınmı!· 
tı. Ayda eline geçen kırk dört li
ra maatile kıt kanaat yaşar, fa· 
kat buna rağmen, yaıı elliyi bul • 
duğu halde her ak!lam evinde ri· 
yaziyeye çalı§ır. Yorulmak, usan· 
mak bilmezdi. 

- Vazgeç, Kadri Bey ilim se· 
nin ne itine yarıyor, kendini ne 
•.ı· ? 
uıye yorarsın .•• 

Diyenlere ... 

- Yok, siz karışmayın ilim i • 
linıdir .. Bir müsellesin mesahai 
ıathiyesinin kaidesinin irtifaına 
hasıl zarbmın nısf ına mı yoksa 
rub'una mı müsavi olduğunu bil -
mek neye yarar? Demek ilme kar· 
tı bir ha.karetir. 

- Bttak nısfını, rub'unu, bak 
l<eyfine! .• Şu dairede kaç senedir 
çalıııyoraun, bir gün rub'unu nısfı-

"" Dı 'biliyorsun; diye seni takdir mi 
ettiler?. 

- tlim takdir istemez! .• .. ,,. "' 
Kadir Kadri Bey hayatında 

hiç evlenmemişti .. 
- Niye evlen mi yorsun? .. 

. Diyenlere, biz ilim adamları ev
ı'enemeyiz .. Cevabını verird.i. Ko • 
• 
~an çantasının içi riyaziye ki -
Wil>Ian ile doluydu. 

Her aabah daireye gelirken ge
tirir, akşam evine dönerken telc
rar götürürdü. 

• 
- Ne yapayr.m, derdi, ondan 

!;enim çocuklarım gibi; ayrılırsam 
-~ d ı ıçıme ert o uyor. ., 

- Kadri Bey sen buradan çık-
ıan da' bir muallimlik bir müder • 
~ıliğe talip olsan!.. 

- Müderrislik mi, muallimlik 
'? ı . b' . h'lh mı... yı ır ıı, ı aaaa benim i-

çin biçilmiş kaftan .. Fakat bu i-, 
lim adamlarının behakkin takdir 
edildiği zaman kabildir. Ben he • 
le bir riyaziye hocası olayı,m, ri • 
yaziy.enUı ne ince, ne büyük bir t· 
lim olduğunu, riya:ıiyenin nasıl 
öğretileceğini o vakit görsünler. 

.. o\- .,, 

Günler böyle geçiyordu. Sene -
ler böyle geçmişti. Kadir Kadri 
Bey hep ayni merak ayni arzu ile 
riyaziyeye çalıf tı. 

Bir yaz günü idi .. Sahil ticaret 
dairesinin yeni muhasebe memu -
ru d~fteri kebire yevmiyeden 
maddeleri kaydetmeğe uğraşır· 
ken; Kadir Kadri Bey yeni me· 
muru arkadaşlarına göstererek 
anlatıyordu: 

- Defteri kebir deyıp geçme • 
meli .. iş, defteri kebire yevmiye 
maddelerini ne suretle yazmak 
lazım geldiğini bilmektir.. Nite· 
kim müselles nedir?. Herkes bi· 
lir, fakat bir müsellesin mesahai 
aathiyeei kaideainin irtifaJ11a ha
ul zarbmm nıarına mı yoksa rub'
una mı müsavi mesele iıte ora· 
da ... 

Bu sırada kalem odasının ka • 
pısı açıldı mümeyyiz bey on ya- Bir yüksek iktısat meclisi 
§ındaki çocuğunu elinden tutmu§ teşkil ediliyor 
içeri girdi .. 

- Kadri Bey! ... 
- Efendim? .. 
- Sizden bizim küçük için bir 

ricam vardı .. 
- Eml'edin Beyefendi .. 
- Riyaziye hocası bir den 

vermiş.. Lutf en öğrenmesine yar -
dmı eder misiniz? .. 

Kadir Kadri Bey yanına bir 
sandalye çekti, çocuğu sandalyeye 
oturttu. 

- Nedir, dersin çocuğum? .• 
Kalem arkada§ları ellerinden 

itlerini bıraktılar .. Mümeyyiz Bey 
ayakta duruyor, çocuğunun riya
ziye dersini büyük bir riyaziyeci
nin yardmıile öğreneceğinden a· 
deta bir haz duyuyordu.. • 

- Nedir bakalım dersin çocu· 
eum? .. 

Çocuk ııkıla srkıla kitabını açtı .. 
- Siz efendi amca bir müsel· 

lesin mesahai sathiyeıi.. 

- Sen söyle n~ye müsavidir?. 
- Bir müsellesin meaahai sat· 

hiyesi kaidesinin irtifaına hasıl 

zarbına müsavidir .• 

- Değil! •. 

Çocuk adeta korktu .. 
- Bilmiyorum amca, muallim 

nısfına mı, dedi idi.. Rub'una 
mı? .. 

Kadir Kadri Bey mümeyyize 
döndü: 

- İfte Beyefendi, senelerden -
beri benim de uğra,tığım bu mese· 
ledir .. 

- Ya demek mühim bir ıey ... 

BERLIN, 16 (A.A.) - Baıve

kil Hitler umumi ·bir iktısat mec
lisi teşkiline karar vermittir. Ba§· 
vekil daha şimdiden bazı azaları 
tayin etmiştir. Bunlar yüksek sa
nayi ve banka mahafiline mensup 
kr:mselerd ir. 

Avusturyayı ayak
landırmak! 

PRAG, 16 (A.A.) - Buraya 
gelen ve tamamile kaydı ihtiyatla 
yazdığımız haberlere göre Alman 
ve Avusturya miJli sosyalistleri 
Münihte toplanarak Avusturyaya 
kartı ansızın bir darbe indirmeğe 
ve bu suretle Viyana müstesna, bü
tün Avusturya şehirlerini ayak
landırmağa çalı§a'lağa karar ver
mişlerdir. 

Bu hareket bir cumartesi günü 
yapılacakmıf. Maksat ertesi gün • 
kü tatile hazırlanan Avusturya 
hükUınet memurlarının gafletin· 
den istifadedir. 

Alman hava sporcuları, tayya· 
relerile beyannameler atmak su· 
retile yard:ı'lllarını vadetmişler -
mıı. 

Romanyada afet ! 
BÜKREŞ, 16 (A.A.) - Tran· 

silvanyada Copsa Mica' da patla -
yan neft ve gaz, yerden çıkmak -
ta ve yanmakta devam etmekte· 
dir. 

Civardaki bütün mahiyeleri teh-

-- Evet efendim; hem çok dit eden alevleri söndürmeğe ko· 
mühim.. şan bir çok Macar mütehassısları 

- Acayip .. Siz tabii nısfına yanan bu af etin önüne geçeme
mı yoksa rub'una .mı müsavi oldu- mitlerdir. 
ğunu biliyorsunuzdur.. Yangının ne zaman biteceği 

Kadir Kadri Bey boynunu bük- belli değildir. 
tü .. 

- Maateeasüf ben de henüz 

öğrenmeğe uğratıyorum .• 
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Villy Post'un seferi 
Berlin, 16 (A.A.) - Dün Ame

rika saatiyle Nevyorktan beti on 
geçe kalkmı§ olan Amerikan, tay· 
yareci Willy Post bugün 12.30 da 
Ber.line geldi. Tekrar benzin al
dıktan sonra hareket edecektir. 

Tayyereci Berlini Nevyorktan 
ayıran 6.000 kilometreyi 25 saat 
40 dakikada uçmu§tur. 

Tayyareci Berline Amerika. ve 
Alman milli martları çalınarak A
merika sefiri, Alman Aero Klüp 
azaları tarafından kar§ılanmıttır. 

Tayareci oldukça yorgun rörü
nüyordu. Seyahatin ha"Yanın fena 
olmasından güç olduğunu fakat 
'Otomatik pilot,, nun kendisine 
çok yardımı olduğunu söylemittir 

Berlin, 16 (A.A.) -Amerikalı 
tayyareci Willy Post saat 14,10 da 
Moıkovaya doğru uçufun.a devam 
etmek füı:ere havalandı. 

Yeni ve muhim kanunlar 
konuluyor 

BERLIN, 16 (A.A.) - Kabi • 

nenin dünkü toplantısında, otuza 

yakın kanun kabul edilmittir. 

Bunların arasında çok büyük bir 

ehemmiyeti haiz olan bir tanesi 
vardır. 

Bu, W eimar kanunu esasisi 
mucibince arayi umumiyeye mü
racaatı esaslı surette değiştiren 
bir kanundur ki, haddi zatında 
bugüne kadar nazari olarak tat
bik edilmekte olan bizzat Weimar 
kanunu esasisini de değif tirmek
tedir. 

Bu müna~ebetle Volf f ajansı -
nm verdiği izahata göre, parla
mantarizın o.-tt\dan kaldırıldığına 
göre, ancak ahkamı kanuniyeye 
müteallik ve Rayi§tağın hu hu
ıuıta kararı olduğu takdirde tat -
bik edilen hu u'ulün değİ§tirilme
si elzemdir. 

Bundan sonra hükumet, yalnız 
ahkaıoı kanu11iy~ için değil, mil -
letin akibetine müteallik her tür -

Misakın imzasın
dan sonra 

Paris, 16 (A.A) - Havas ajan· 
sı bildiriyor: Yarı resmi bir teb -
liğe göre dün öğle üzeri Romada 
imzalanan dörtler misakı ehem
miyetini sadece İngiltere, Alman
ya,, Fransa ve İtalyanın teıriki 
mesaisinden değil, fakat Fransız 

İtalyan münaıebatmda bir gev~e -
me göstermesinden alan siyasi bir 
hadisedir. 

Misaka sah çekilmesi ile imza 
atılması arasında geçen zamanda 
Paris ve Roma hükumetleri görüı
müşlerdir. 

Bu görütmeler Fransa tarafın • 
dan, misaka giren devletlerin mi
sakın tatbikatinı hangi fikirle ta· 
savvur ettikleri hakkında teminat 
edinmeğe matuftu. 

Hiç bir zaman Fransa ile İtalya 
arasında bir müzakere teklini al -
mamıf olan bu görüşmeler -bu 
misakın ruhuna ve metnine mu • 
halif olurdu- bir çok noktalar 
üzerinde görütlerde mutabakat 
olduğunu meydana çıkardı. 

Bu mutabakat haklı ümitler 
beslenmesine müsaittir. 

Görütlerin biribirine yakın olu -
§U, Londra iktıaat konferansında 

kendini açıkça meydana koydu . 
Konferansta Fransız ve ltalya ma· 
liye nazırları sağlam para tezini 
muvaffakıyetle ileri sürdüler ve 
tuttular ve bu~dan ,ba,)<a da !-ltın 
ölçüsüne bağlı kalmak istiyen dev-

n-r ,., ·~ ... , ,.., 
letlerin paraların tutmak üzere 
birleşmesi hareketine ön ayak ol
dular. 

Orta Avrupa meseleleri de gö -
rü§üldü. Pek yakında hadiseler, 
bu meseleleri ayni görüşle düşü -
nen Pariı ve Roma hükumetlerinin 
bir takım hal çareleri ilrei süre -
ceklerini gösterecektir. 

Berlin, 16 (A.A.) - Dörtler 
misakından bahseden "La Corres
pondance Diplomatico - Politi -
que Allemande,, misakın ha,lıca 

fikrinin, Avrupa sulhünün hare • 
kellerine bağlı olduğu devletlerin 
bilhassa mes'uliyeti olduğunu ya-
zıyor. . 

Bu itibarla, dörtler misakı, mi • 
sakı imza eden devletlerin hususi 
menfaatleri ve bütün eaasları nok 
tai nazarından, timdiye kadar ya
pılan buna benzer misaklardan ay 
rılmaktadır. 

Almanya, iki devletin Fransa i· 
le olan münasebetlerinde hissedilir 
ve faydalı bir sükunet olacağını 

ü.mit ediyor. 

Daha timdiden ltalya - Fran
sa münasebatında bir iyilik kendi 
ni gösteriyor. Paris ile Roma ara• 
sında bir anlatma, İtalya ha§ve -
kiline, Almanya ile Fransa ara • 
sında, Avrupamn sulhü ve terak
kisi için pek büyük bir ehemmi -
yeti haiz olacak bir vazife yap • 
mak üzere tavassut etmesine mü· 
saade edecektir. 

lktısat ve silahları bırakma 

konferanslarının sürüncemede ka 
lan mesailerine temas ettikten İtalya-Romanya dostluğu 

Bükref, 16 (A.A.) - Müddeti 
geçen ayın 18 inde bitmit olan 
1 tal ya - Romanya dostluk mua -
hedesi altı ay uzatılmıştır. Bu bap
taki pcotokolun pazartesi günü im
zalanması muhtemeldir. 

lü ahvalde, hatta, halkın vereceği sonra "La Correspondance,, ma -
karar kanuni esaside bir değişik • kalesini bitirirken diyor ki: 
lik bile yapacak olsa, arayi umu • "Dörtler misakı yeni bir devre 
miyeye müıac.aat edebilecektir. açıyor. Bu devre içinde siyasi ve 

Şimdiden sonra arayi umumi • askeri blokların hususi ve hothin 
yeye müracaata Baıvekil karar cereyanlarla rakabete giritmele· 
verecektir. rinin tarihi bir hata olduğu gittik-

·ne 
Sosyalistler birbirlefl 

giriyorlar 
PARIS, 16 (A. A.) - :~: 

list kongresinde öğle yemd' ~ 
atinde ittirakçiler yenid~: fi 
toplantı yaptılar ve sabahleY' ~ 
ziyetleri açıkça göstermit olaJl i~ 
cereyan arasında bir birlefoıe it 
timali olmadığını göıtermekt~' 
tifak ettiler birçok murahh•'. 
M. Blum tarafından sabahlef~İ . 
iman vaziyetten müteeuif ol 
larını bildir.diler. # • 

M. Reuaudelin dostları ~ 
grenin reyine verilecek iki cif 
etrafında vaziyet aldılar. fi 
saat 15,40 ta açıldı, M. L~I 
kürsüye çıkarak M. Reu•~ r
vaziyetini anlatırken dech. / ' 
"Reacke takririne rey verrtı1!,,;,s 
ğiz. Zira, bu sabah Blum t~: 
den birlik manasını ve ıarııi: 
namına ne varsa hepsini k•l.

1 Reacke takriri tarif ed• 
bir gürültü arasında reye 1' 

ve 33, 77 reye karşı 22 red "'' 
istinkaf ile kabul edildi. S 
Reuaudel ve Viricent Auri•l 
rirleri reye kondu. ~ 

PAR1S, 16 (A. A). - Sol/ 
1. k . 'k' . l . P'~ ıst ongresı ı ıncı ce sesı 
rültülü oldu. 

Umumi kanaate göre • 
ve ikilik muhakkak gibidit· 
nunla beraber Lafont büya~ 
patırtı arasında birleıme 1 
bir nutuk söyledi. M. Kenal1d 
müdahalesi üzerine birisi ''el 
mücadele var,, deyince Reu' 
'~müdahale mi istiyorsunuı? 
zaman istersiniz!,, diye ce~•l' 
di. 

Bracke'nin yeni takriri b\l 
raslı hava içinde reye kond'1· 

Bu takrir şöyledir "Milli f 
gre halinde toplanan bütün _, ._,, 
rasyonlar, sosyalist ~ırkası n• Jı" 
namesine uygun bir şekilde 
gre tarafından alınan her ~ 
karardan dolayı fırkadan '~ 
mak için bir sebep aramıy•" 
rını taahhüt ederler. 

Bu takrir kabul edildi. . ti 
22 red ve 622 istinkaf r01' 

rilmiştir. . t~ 
Bundan sonra Reuaudehfl I 

riri reye kondu. Parlameıı~,sı 
pun serbestiıini temin ~. ~' 

k . .. b . l b' rrı011 1 ta rır munase etıy e ır ~' 

şa oldu. M. Renaudel şöyle 
kırdı ıe 

- Herhangi bir hükiı~eetİ/ 
ne kadar bağlı olmak rıl)' ,~I 
d v ·ı· B0 

• h .. k... t• ut egı ız. ızı u ume ın 
mı zannediyorsunuz? 

Bir ses yükselerek fU 
verdi: 

- Evet. Şüphesiz! ) 
Nihayet takrir 815 reY• i•'~ 

2556 reyle reddedildi. 692 

kaf vardı. 

çe görünecektir. r.f· 
ROMA, 16 (A. A.) .-; fı ~ 

solini dün aktam ikincı : eıt•'j 
rak M. Hendersonu kabu >" 
Henderaon, öğleden tonr• f, 
sefiriyle ile ıörü,tü. •'*' /ı 

M. Henderson dün akt ,.V-.i 
.. ere ,r, lin ve Prağa gitmek uı: ., h•"' .. dan hareket ederken • -J 

sının bir muhabirine Ro~d"~ 
kerelerinden memnun °,.,""1.. 
M. Musolini ile birçok let' tl"J 
bu arada askeri ku\'\'~t b• 
du ile siliu meseleler• 
görüftüğünü söylemiıtir· 
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Atrikanın M· . ··ı·· . d·ı Pamuk T/av~nası ışıgan go une ın ı er ~~ 0 , 
alika ile karşılandılar ' Fiatlar yükse}miye Muharriri: Ömer Rıza 

""l>EJA, 16 (A. A. - . . başladı -
49 

-ı...J l&Jyareleri d.? O !tal·/ kondu. Fıloya 42 Amerıkan tay- Üç ay sonra bir gece günet ba. hk kopararak güvertenin üzerine 
-..ıı geçtiler. un etrua yaresi refakat ediyordu. Pamuk piyaaası buğday, teker tarken bir gemi hkenderiye lima. serildi. 
L..,l.ıe..l, 16 (A .24 ltalyan tayyaresi üç tayya - ve ıair bazı İptidai maddelerde ol· nına giriyordu. Kıt kasırgalariyle 
"'il ~oya ·

1
A.) - Bu ıa· relık üç batlı grup halinde mun - duğu gibi 1933 ıenesi ba,ların • dövüşe dövüşe seyahat eden bu •~ uçan taly f'l b · 11 d b ' k l Meğer Luna gemisinin battıgw ma 

• -..,uffal a 1 osu, lazam ir tekilde ilerliyorlardı. dan beri yükselme .kaydetmi§tir. gemı, yo ar a ır ço imanlara •e.ı ... a.L o ve T oledo üzerı'n B' ·1 p k f' l d k ugrw amak mecburiyetı'nde kalmıoı. - dair Romaya eri§en haberler ya -
"'-çıqir. • ır mı yona yakın halk göl ke - amu ıat arın a görülen yü se - T 1•- l' d' · 'd d 1 tı, gemi limana girdigw i sırada ı'çı'n lanmı~ . Luna gemisi müthiş bir 

"lllJl Aın 'k narına ve civar evlerin Üzerlerine ış, ığer ıptı ai maddeler e o - k 1- •aı°'' a sefiri olan çıkıp toplanmıtlardı ve alkıtlıyor· duğu gibi kıtmen doların dütme· dekiler ıusuzluktan k•vranıyor - amgaya uğramış, fakat kaptanm 
ita ıel and~ılarını ae • !ardı. ilk olarak göle inen tayyare siyle izah olunabilir. lard<. Limana girmek onlara yeni gayretile b ir limana girerek kur. t.ı en ıefır M Ancruıto 1 B b Doların du·· ,mesı' Amerı'ka mal· bir can vermitti. tulmuştu. Daha sonra gemi Sicilya 

. lrınnı t · • cenera al onun tayaresi oldu · •Jyareaine binmiı- bu tayyarede Amerikanın ltaly~ !arının ıatılmasını çoğaltmııtır. Bu Markusla piskapos bu geminin ya uğram•ş, Yunanistana geçmif, 
l f' · M R hal bilhassa mensucat maddele - içinde idiler. Ortalık karardıg~ ı Yunan limanlarında sekiz hafta 
lo, 16 (A se ırı . 0110 da vardı. Bu tay- · · 1 '1iıiıan .:~·) - Balbo fi. yare tam saat 18 de indi ötekiler rinde görülmüttür. Diğer taraf • için gemi sahile yanatamadı. Sa. geçırm•ı, ve skenderiye yolunu 

ıolune saat 19 da arkasından birer birer kondular. tan mahsul ve istihli.k vaziyetinde babı beklemek icap ediyordu. Fa- t~tmuı ve Markusun gemisinden 
(' _ yükseliı de i.mil olmuıtur. Bira· kat biraz ötede baıka bir gemi gö- i i gün evvel lskenderiye limanına 
'-'heral Balbonun anlattıkları ğustos 1931 • 1932 - 1933 temmuz rülmekte ve bu gemi içindekileri - varmıştı. Demek ki battığı söyle -

mevsimi pamuk rekolteıi 22 mil • nin neteli sesleri, ve tatlı nağmele nen Luna gemisi ayni ismi tafıyan 

hıı "'--· 
·, .-tındenbe . l l d . licJcte rı z an ada, 1 bozuk olduğunu bildiriyordu. De -

bt'ta b ~~la çıkmak için I nizin üstüne alçalan bulutlar var
)İrtıli : .. lıyen Ceneral Bal- 1 dı. Önümüzü güç görüyorduk ve 

'hl. on .,_.0.rt tayyaresi niha - her dakika rüyet kabiliyeti azalı-
l~ 1•ıı1nd llll'et 4ı e ıaat altıda yordu. 
~ &'Yalandılar. ilk bir kaç ıaat k" k" .. ~&rica , or orune 
~ boğazında bulunan yol aldrk. Fenni aletlerle yolumu

ta ~a gemisi Fylla sa. zu tayin ediyorduk. 

lel~~el~ri~ .ıeçtiği ha- Farewel bumuna kadar hava 
' & hıldırdı. hiç müıait gitmedi. Tam iki ıaat, 
ı~1eler, Farewel burnun. kalın bulut tabakaları araıında 
) ~tken (Cenubi Groen _ seyrettik. En büyük tehlikeyi o 

~ ıa-h:! Balbo radyo ile zaman a~la~tık. O mıntkada uçan 
!,, verdi: "Her teY tayyarecı ıçin en büyük tehlike 

3,41 pervanelerle kanatların buz bağ-

•· te t.IacL R . lamaaıdır. 
~~ ~ey • adyo ııtaı-
~ lerın Carturiıht'in 2,400 kilometrelik yolun ıon 
r.Z~tı..·e öteıinde bulunduk_ 1,200 kilometresi aşağı yukarı ra-
"b.ı""'' aldı. hat geçti. Akıi istikamete esen 
'h..~nu b rüzgarlar, vasati ıür'atimizi 200 
! ·~ arızasız itiren 
'llldi, "at 14,50 de Tamil- kilometreye indirdi. Bulutlar ara-

sında uçarken, filo, gurup teklini 
değiştiriyordu. Telsiz telgrafla ne 

~kil almacağını bildiriyorduk. 
Uçuf hattını geniıletiyorduk. Her 

tayyare, 43 derece ıağa meyledi
yor, buluttan veya sisten çıkınca, 
gene eıki ıeyir şeklini alıyordu. 

' 8-Ibo, Carturighten 
hadıiı bir raporda di-

~,. 
~ ızle erkenden Rey-

~lilc eket ettikten aon -
·'-- • ~li bir yolculuğa bat· 
·~. lıf1-__ ~ hunette esen rüz-
d elden tahmin etmek 
ı, Bur" A l b" . V ı· uzgar ar ızı at-

~~na kadar ıürük
b tekht". Qilt·· a uzerıne ııra-tit: hava iıtuyonları, 
~ nda hava ıeraitinin 

~ ~eı· · ·· h sıcum urunun 
~ seyahati 

're, 16 
~ • teç (A.A.) - Reisi. 
~lı. ;n eyluldenberi bat.la· 
~ele ranıa ıeyahatine de

\. ~ "-. tününü Ardennea vi
~'Clt, tetıniıtir. 

"lkr · ~ ıyle kurtarılan mın-
. "• ;1 olan M. Lebrun 
ilt b •• _ lıarleville'in en ıon 

--.ılle · . Q~i rıyle nasıl yeniden 
, it. 11ııu görerek takdir 

Carturighte, tayyareler tam bir 
nizam ve intizamla yere indiler .. 

Bu seyahat, nazariyemin doğ
ruluğunu iıbat etti. Tecrübe gör
müt bir kaç yüz kiti ve M>D ıistem 

motörlerle, toplu hava yolculuğu 
her hangi bir yoldan yapılabilir. 

Japon sularında kazaya 
uğnyan Sovyet gemisi 
Moıkova, 16 (A.A.) - Vladi

voıtoktan bildirildiğine göre Ja -

pon sularında kazaya uğrıyan Sov
yet Poıti,ef balıkçı gemisini kur • 

tarmak için Sovyet gemilerinin 
yaptıkları teşebbüsler Japon ma

kamatının inatçı muhalefetine uğ 
ramaktadır. Sovyet gemilerinin 

mezkur vapura yaklaşmak için is· 

tedikleri müıaade reddolunmak " 
tadır. Bu hattı hareket beynelmi-

lel nizamlara muhaliftir. Ve an -
cak alakadar Japon kumpanyala
rının Postiıef gemiıini tamir et -
mek için mühim bir para kopar -
mak iıtemeleriyle kabili izahtır. 

Gandiye Salahiyet verildi 

yon 800.000 balye tahmin edilmit- ri duyulmakta idi. Dinlediler, din- ve 0 zamanın mergup isimlerinden 
tir. Halbuki bundan evelki mev • lediler. Bunlar Hıristiyan ilahla - olan başka bir Luna idi, yahut lm
simlerdeki pamuk rekoltesi 26 1/ 2 rıydı. Piskapos, gemilerinin bu ge- peratrip kaptanı batan geminin a • 
milyon tahmin edilmittir. Arada· miye yaklatmasını istedi. Bu gemi dmı iyice anlıyamamı!lı. 
ki 3.700.000 balyedir. 1932 -1933 halkından hem su tedarik et.mek, Markus bunca zahmet ve tehli. 
ıeneleri bir ağustos ve 31 mart is- hem de haber almak mümkündü. keli maceralardan sonra muradına 
tihlak miktarları ise ıunJardır •. Yava• ava.. gem"y ki t 1 d · 'JI y "JI ı e ya aş ı ar. er ı ve ertesi gün Luna'nın güver-

o e çı agır ı: tesinde Marlmsla Meryem.in "ızdı" • 1931-1932 senesinde 15.671.000 N"b t · b ~ d 
balya ve 1932-1933 de 16.148.000 balyadır. - Parola verin! vaç merasimi tes'it olundu. Romalı 

Bu vaziyete göre 1932-1933 e Ve piıkapos cevap verdi: Ga!los, (Meryem) in babalığı ıı -
niıpetle istihlak 477.000 balya - Haç! Biz Roma cemaatinde- fatıle onu Markusa vermiş ve pis• 
artmıttır. niz. kapos Septimus nikahı kıymııtı. 

1933-1932 mevıimi rekoltesine Nöbetçi derhal yol verdi.. Bu ta- :t- ~ ~ 
gelince, bu husuıta henüz kati raftaki yolcuların bir kısmı öbür Roma kartalı , Musanın k'avmini 
bir teY söylenemez. Dünya istih· tarafa geçtiler ve kaptanı aradılar. devletini; Musarun saltanatım yık 
salatının üçte ikisini yetiştiren Markuı ile piskapos yan yana iler - mış ve izmihlale uğratmıştı. Fakat 
Amerikada geçen seneye niıpetle lemekte idiler. Bir kenarda tatlı Musanın kavminden çıkan bir dül· 
pamuk ekimi yüzde 8 ve 10 daha bir sesle ilahi okuyan, bembeyaz ger ve bir dülgerin başladığı hare
fazladır. elbiseli bir kadın gördüler. ikisi ı ket, bin bir tazyike, ve bin bir iti· 

Fakat mahsul ekilen yerinı vasa- de durdular ve dinlediler. Bu on _ safa uğradığı halde kah gizli cemi· 

tisinden ziyade havaların müsait 1 · Id \ 1 h arın aşına o ukları bir sesti. Ni - yet.er alinde, kah açık cemaatler 

gitmeıine göre değiımiıtir. b h l d ayet Markus sesi tanıdı ve piska- a. ı.n e yavaş yavaş geniıı.liye ge • 
Bu ıebepten vaziyet çok ıarih l ;' posa tanıttı: nıt ıye günün birinde Romayı ve 

değildir. Eıaaen havaların böyle b ' - Meryem! Meryem·' ütün Roma lmparatorlugu" nu yık-
bozuk gitmeıi diğer taraftan pa - k muk rekoltesinin azalmaıı diğer Markus biraz daha ilerledi. Mer mıt ve endi devletini kurmuıtu ! 
taraftan yeni mahsul hakkındaki yem de Markusu gördü. Ve bir çığ-

h 
. 1 k f. 1 .............................................. s o " 

ta mm er pamu ıat arındaki yük · ı d' w ••••••••••••••••••••••• auretıy e ıger memleketler bilhas 50-60 t ı k ••••••1•••••••••••••••• 
ıeli,in devam edeceğini iıaret et - k ~ . uz u uru sa amura 36-42 ıa mer ezı Avrupa memleketlerı- kuruştur. 

mektedir. ne sevkdilmiştir. Buğday flyatlar1nda gayrı 
Memleketimizin bu seneki pa· Amrikaya incir ihracatımız ise tabiilik yoktur 

muk mahsulü hakkında henüz kati 2 milyon küsur kilo ve Mıııra bir 
bir tahmin yoktur. Adana hava" buçuk nıi}yon küıur kiloyu bulmuş 

Bugday fiatlarının. vaziyeti hak
kında birkaç gündenberi muhtelif 

lisinde mahsulün yağmursuzluktan 
müteessir olduğu söyleniyor. 

ilk tahminlere göre Ege mınta
kasının pamuk rekoltesi 25-30 
bin balya tahmin edilmektedir. 

ÜzUm, incir ihracatlmız 

tur. 
Amerika ve Mısıra üzüm ihra- yazılar yazılmaktadır. 

ne kadar ? 

catımız ise nispeten daha azdır. Dün yaptığımız tahkikata göre 
Haziran 1933 ayı zarfında lzmir b~ğ~ay fiatlarmda esas etibariyle 
boraaıında muamele gören üzüm- hıçbır gayritabiilik yoktur. Hemen 
}erin fiatlarında mayıs ayına nis - her gün.kü v~ her vazanki gibi 
petle 2 - 3 kuruş kadar bir zam ~lış verış kaıdelerine göre 10 para 

ihracat ofiıine gelen malumata görülmüttür. ınmekte 30 para çıkmakta erteıi 
göre mevsim başından haziran so- Buna mukabil satı§ miktarı da· gün gene 5 para İnmekte 10 para 

nuna kadar muhtelif memleketlere ha azdır. Haziran ayı sonunda çıkmaktadır. 
(59.365.000) kilo üzüm ve lzmirdeki üzüm stoku bir milyon Nitekim iyi buğdayın fiatı bu 
(26.063.000) kilo incir ihraç edil· kilo tahmin edilmektedir. sebepten okkası 5-6-6,5 kurut 
mittir. Deri ticaretimiz arasında değİ§mektedir. Kilosu 5. 

l932 senesi üzüm rekoltemi7. Deri ticareti son senelerde e - ~,5 kuru,tur. Mahlut ise 4,29 san-
60.000.000 kilo; incir rekoltemiz hemmiyetlenmiştir. Amerika is - tımden muamele görmektedir • 
30 milyon kilo tahmin edildiğine tatistiklerine göre dünya deri istih- Bi~aenaleyh fiatlar tabii vazi-
göre ihracatımız miktar itibariyfo lakatı pamuk istihlaki.tından son - yetedır. Bundan ba .. ka b :- azı ga • 

iyi olmuştur. ra gelmektedir. zet:ler Ziraat Bankasının çiftçiden 
Stok hemen kalmamış gibidir. 1928 senesinde deri istihlakatı bugday satın almamakta olduiu-

Fakat iktısadi buhran neticesi ola- 200 milyon sterlini bulmuştur. Bu- nu yazmaktadırlar. Öğrendiğimi
rak birçok eşya fiatlarında olduğu na mukabil son senelerde deri is- ze göre buğday fiatlarınm 5,5 ku
gibi üzüm ve incirlerde de fiat tihlakatı çok azalmıştır. ruşa olması tabii ve tam fiat oldu
dü,künlüğü dolayısiyle ihracatı - 1932 senesi deri istihsalatı 1928 ğu için çiftçi malını Ziraat banka
mızdan memlekete giren para mik senesi istihsalatının hemen üçte bi- sına götürmiyerek doğrudan doğ _ 
tarı evelki senelere nispetle azdır. ridir. r~ya piyasada satmaktadır. Çünkü 
1932 senesi ihracat mevsimi zar - lktısadi buhrandan dolayı son Znaat bankası da buğdayı S,5 ku
fında en fazla üzüm ve incir ihraç dört sene içinde deri fiatlarında ruşa satın almaktadır. 
ettiğimiz başlıca memleketler Al- bissolunacak derecede tenezzül Eğer buğday fiatı 5,5 kuruştan 
manya, şimali Avrupa memleket· vardır. aşağı düterse çiftçi derhal Ziraat 
leriyle İngiltere, 'ltalya ve Fran - lstanbuldaki deri fiatları da bankasına götürerek 5 5 k 

d 

, uruşa 

sa ır. dün şu vaziyete idi. Keçi tuzlu deri malını satabilir. Banka da bunun 
Bilhassa lngiltereye bu sene ü - 100-100 kuru§. Tuzlu kurt ortası parasını ödiyerek buğdayı derhal 

züm ihracatımız 21 küıur milyon 28-30, hava kurusu kilosu 28-30 alacaktır. 
kiloyu bulmuştur. kuzu kurum çiy 75-110, manda Bugünlerdeki tabii vaziyete gö-

re ug ayın ar.!<a tarafından a • ltalyaya vuku bulan ihracatımı- tuzlu kuru 50-60, salamura 40-45, b w d b 
zın hemen büyük bir kıımı tranıit ogwlak kuru okkası 85--150, sıg~ ır l L -~~-----------------------~~------_:"-----=-=-==_.=.==-~==--==~==-=~~=-==- ımnasına n~-n\ı~ iüzüm )'1~~'.:\l:-. 

BOMBAY, 16 (A.A.) - Hint 

kongreıi Gandiye, vali umumi ile 

görüşerek muallakta bulunan me .. 

seleleri halletmek ve şayanı kabul 

bir netice almak hususunda karar 

vermek üzere ıalihiyet vermiı
tir. 
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Koparılmış çiçekler 
nasıl saklannr ? 

Çfçekler koparıldıklarında, top- j bu gibi mikropların yaşamasına 
raktan almakta oldukları suyu bu- mani olmak, kısmen de çiçek ta -
lamadıklarından yavaş yavaş sol· rafından suyun daha kolay emil -
mağa, kurumağa başlarlar. Ko • mesine ve biraz da beslenmesine 
parılmıJ çiçeklerin yapraklariyle yardım etmektedir. Fakat bu 
havaya verdikleri suyu yerine ge- maddelerin her çiçeğe tesiri ayni 
tirmek için bunların su dolu bir değildir. Bazı çiçeklerde iyi te
kap içerisinde bulundurulmaları air yapan, onların suda uzun müd 
da ısolmalarma ve kurumalarına d k d 1 d h 
mani olamaz. 

Çiçek tabiat sevgisinin insan
lar hayatında gizlenmiş ve kökleş· 

miş bir izi olduğundan bunu dai
ma taze ve canlı olarak görmeği 

gönül çok arzular. Herkesin bah

çesi bulunmaz veya bulunsa bile 
bahçedeki çiçekleri, ayni güzellik
te odasında bulmağı, veya bazı 
hatıraları yaşatmak için koparıl • 
mış çiçekleri uzun zaman ıolma -
dan ve kurumadan muhaf az.ayı 
ister. 

Koparılmış çiçeklerin bir za
man sonra solmasının, kuruma
sının sebebi, yalnız havaya ver -
diği suyu alamamasından değil -
dir. Çiçek, sulu bir kaba kon -
ıduğu zamanda da az bir müddet 

sonra gene ıolmağa başlar. O hal
de kaptaki su, çiçeğin muhtelif 
kısımlarına geçemiyor demektir. 
Solmakta, kurumakta en mühim 

et uruma an, so ma an mu a-

fazasına yarıyan maddeler, diğer 

çiçeklerde hiç de faydalı bir tesir 
yapamazlar. 

Bunlardan başka permanganat, 
meyva ıekeri, limon ruhu ile de 
tecrübeler yapılmış ise de o kadar 
iyi netice alınmamııtn. 

Buna mukabil adi şekerden o/o 
5 nispetinde ıuda eritmek sure • 

tiyle birçok çiçeklerin uzun müd· 
det muhafazası mümkün olabil -
miştir. 

Yemek tuzu ile yapılan tecrübe

lerden o kadar iyi netice alınma· 

ması bunun bu husustaki tesirinin 

azlığından ileri gelmektedir. Hal· 

buki ayni tesir, magnezium sul • 
fat ta müıbel görülmüştür. 

Hitler 
Türkiyeden veGazimizden 

takdirle bahsediyor 
Alman Batvekili Mösyö Hitler, 

Bcrlinde bulunan Siirt Meb'usu 
Mahmut Beye beyanatta buluna
rak ıunları söylemiştir: 

- Almanya ve Türkiye aynı 

zamanda ve ayni derecede çök
müşlerdi. Türkiye, mukaddes bir 
hamle ile kurtuldu. Bu netice Al
manyanın kurtuluşu için başladı
ğtmız milli hareketin mes'ut neti
ce vereceği hakkında bize derin 
bir kanaat vermiştir. 

Filhakika Türkiyede doğan ve 
parlayan ylldız bize takip edilecek 
yolu gösteriyordu. 

Nasıl, ki Türkiyede hayat ve 
teceddüt hareketi köylüye istinat 
ettirildi, biz de ayni fikirlerden 
mülhem olarak ayni yolu takip e-

Maarif Vekilimiz Darülfünunt ................................................................................ 

Dün öğleden sonra t 
him bir içtima yap 

Üniversite kadroları Üzerinden 
ve alaka gün geçtikçe artıy~ 

(B:ış tarah ı lncl ııuyıfnda) ' devresi imtihanları bitti 
karı katta çalışan ıslahat müşa - mıştık. Bu devrede b~ 
virHği dairesine çıkmıştır. Profe- felsefe şubesinden Ceh 
sör Malş, maarif müsteşarı Avni, la Ahmet Muhtar Bey, 
talim ve terbiye heyetinden Rüş - besinden Belkis Rıza, 
tü Kerim Beylerden mürekkep dullah Hanımlar, coğr 
ıslahat komisyonu saat üç buçuk· sinden Rukıya hanıınla 
lail itibaren vekil beyin riyasetin- Cevat ve Habip Beyler 
de toplanarak yediyi elli geçeye mu§lardır. Felsefe İIJ\t 

1 kadar çalı!mıştır. Bu çalışma es • altı, tarih imtihanlarına 
nasında darülfünun meseleleriyle rafya imtihanl~rma 15 
diğer yüksek mektepler vaziyeti • mişti. Bunlardan yedisi 
nin konuşulduğu, vekil bey tara - olmuştur. Diğer irntihall 
f ından Ankaradan getirilen Ü - !erinde mezun olanlarla 

diyoruz. niversite kadrolarının gözden g~ edebiyat fakültesinin b 
Yeni rejimde köylü sınıfının çirildiği tahmin olunmaktadır. mezunları elliye baliğ o 

kalkınmasını temin edecek politi • Vekil Bey cumaya kadar şehri- Hukuk mezunl 
ka en canlı bir mevzuumuzdur.. mizde kalacak, ıslahat komisyo - Dünkü Sayımızda hu 

lktısadi işlerin iki memleket nu çalışmasına riyaset ve kendi- lesinden bu sene mezuıı 
münasebatındaki tesirlerinin e- siyle konuşmak arzu edenleri de dilerin ve hanımların 
hemmiyeti malU.mdur. Fakat bu salı gün,ü dörtten altıya kadar ka- neşretmiştik. Mezunlar 
münasebetlerde en büyük rolü oy· bul edecektir. fazla oldukları anlaşıl 
nıyan amil yalnız bu değildir. Bu Va3i Bev Darülfünunda yanlışlık eseri olarak dl 
işte karşılıklı sempatinin rolü de Dün vali ve belediye reisi Mu- beraber verilemiyen diğ 
büyüktür. Bu sempati, faaliyet ga· hittin Bey darülfünuna gelmiş ve ların isimleri §unlardır: 
yeleri ııyni olan büyük Türk mil- Maarif Vekili Reşit Galip Beyi zi- Rasih, Taha, Nazif, 
leti ile Alman milleti arasında bil- yaret ederek bir müddet görüş • ref, Abdüssamet, Sa 
hassa çok kuvvetlidir. müştür. Muhittin Beyin bu ziyare Saim, Ayet, Sırrı, En 

Mösyö Hitler, Türkiyenin inki- ti esnasında Gureba hastanesin - mi, Nazmi. 
sebep te budur. Bunun ise, yap • mek mümkUn olabilmiştir. §afmı çok yakından takip ettiği- de inşa ettirilecek klinik binası - Hukuk~ular bay 
raklarda veya çiçeğin dallarında ni, hükumetimizin mesaisini tak - na dair vekil beye izahat verdiği Önümüzdeki 24 te 

Çam nevinden olan ağaçlar için 
suya bir mikdar gıleserin karıştır

makla bu ağaçlarda yaprakların 

erkenden dökülmeşinin önüne geç-

bulunan bl.rçok mı'kroplar, •uyun Bu mevzu üzerine , muhtelif 
.. dir ettiğini söyledikten sonra Gazi tahmin olunmaktadır. Lozan muahedesinin i111 

içine geçerek, dalların kesilmit memleketlerde birçok tecrübeler Hazretlerinin yükşek şahsı ve ya- Kadrolar, ecnebj profesör· ne raslamaktadır. 1-:1 
olan kısımlarını kapayarak yapar· yapılmıştır. Her türlü çiçeklere rattığı eser üzerinde durmuş ve ter ve hususi mekCep!er bayramı olarak kabul e 
lar. Bu suretle suyun dala, çiçeğe iyi tesir (Nerkis, ve menekşeler - §unları ilave etmiştir: taHmabu:mesi gün yapılacak merasiın 
çıkmasına mani olurlar. den batka) Mangan klorid, natri- - Gazi öyle bir şahsiyettir, ki Dün sabah kendisiyle görüşen nın şimdiden hazırlanIJl 

Bu takdirde, koparılmış çiçe • um klorid, boraks ve klorathitrat- ebediyen asrımızın en büyük a· bir muliarririmize, maarif müste - lanmıştır. 
ğin sulu kap içerisinde muhafa- tan yapılmış bir mahlut ile elde e .. damlarının en ön safında bu1una • §arı Avni Bey, üniversite kadro· Hukuk mezun~a 

b. t' A n'ı za h Ik ) caktır. Bu mevki tarihin ona ver- ları'yle vekı'I beyı'n meıııgul oldukla· gezintisi zası ır ne ıce vermez. Y - dilmiştir. Bu ma lut (Nive e :ı: 
d b • çı'çegwe gitme diği bir haktır.,, rını, getı'rı'lecek ecnebı" profesör- Bu sene hukuk fak. man a u ouyun - ismiyle ticarete bile geçmiştir. 

sine cıani olan amilleri ortadan y l b dd l d . . lerin henüz kati s•Jrette tesbit edil.. mezun olanlar Y alovaya 
a nız u ma e er GU a ıyıce e- • • ı d · G 

kaldırmak lazım gelir: Çiçek de- miş bulunmadıklarını profesör • ti tertıp etmış er ır. e 
metinin kaptaki suya giren kı -
sımlarmdaki yapraklarını evelce 

koparmak, ayıklamak ve bu kı· 

eımları keskin bir bıçakla eğri o -

larak kesmek veya kalın dallı çj
çeklerde bu dal kıımmı bıçakla 

dörde yarmak suretiyle çiçeğin 
daha biraz uzun zaman solmadan 

muhafazası mümkün olabilir. Çün· 
kü bu suretle yapraklardan suya 

geçen mikroplar uzaklaştırılmış 

olmaktadır. Fakat bu çare tam 

riyemediğinden kap içinde bulanık lerin üniversitenin teşekkülü tari - şembe günü ve gecesi ye. 

gör~lmektedir. UCUZLUK hine kadar ıtesbit edilmiş buluna - gezintiye iştirak edenleri 
Son zamanlarda yauı kireç taş-

farının öğütülmesiyle hazırlanan 

bir madde ile çok iyi netice alın -
mııtır. Bu tesir ve müspet netice, 

bu kireç, taşlarında bulunan ve 

TEMİZLİK 
SÜR'AT 

caklarmı, ünjveairte programla - cek vapur saat sekizde 
rında bazı kürsülerin ilgası, bazı 'kalkacaktır. 
kürsülerin ihdası şeklinde yapılan Profesör Ayntt 
tadilatın da kadrolarla birlikte öğ- Dünkü Akşam refikı . 
renileceğini beyan etmiştir. fesör Aynştanyinin ün• 

hayatın uzamasına yarıyan, "hor
mon,, maddelerine atfedilmekte -

dir. Bugün de birçok çiçeklerden 
(Bamya çiçeği zibi) hayat ve faa

liyeti uzatan ve (hormon) denilen 

Edebiyat FakU!teslnden de lrnnferanslar vermek 

A K 1 T mezun olanlar rimize geleceğini bir tel 

Edebiyat fakültesinin haziran ri olarak yazmaktadır. ,,, 

Cle'ğildir. Gene mikroplar suya bazı maddeler ve ilaçlar çıkarıl .. 
maktadır. Eski zamanlarda bu geç.erek tesirlerini yaparlar, çiçek 

u R D u Te~'i~'tC''''i~g·iite!e'"'"A 
. turalyaya galıp gel dalının kesilmiş kısmındaki bo _ gibi uzvi maddelerin kireç taşları 

ruları kapıyarak suyun dala çık· arasında l·a!~. ak tesirlerini muha

masma mani olurlar. Bilhaua 11• faza ettikleri zannolunuyor. Bu 

cak mevsimlerde veya umumen sı· 

cak memleketlerde bunların tesiri 
daha fazla olur. Bunun için, bu 
mikropların suda yaıama ve ço -
ğalmasına mani olacak tedbirlerin 

alınması icap eder. Suda, mik • 

roplarm yaıamasının, çoğalması -

yeni maddenin de çiçeklerin uzun 

zaman solmadan, kurumadan mu

hafazasındaki tesirinin bu hassa -

dan ileri gelmesi çok muhtemel • 
dir. 

"Ziraat gazetesi,, 

S. Tahsni 
nın ve tesir yapmasının önüne ge- --===~=~==-===--==-====== 
çecek bazı maddeleri koymak la
zım gelir. Yalnız konacak bu 

maddelerin hakikaten tesirli olma
sı; buna mukabil zehirli bu]un-

mamaıı, tesirini uzun müddet mu
hafaza edebilmesi ve nihayet u -

cuz ve her zaman tedarikinin ka -

bil olması gibi hususiyeti haiz bu

Beyoğlu birinci Noterine: 
Dairei aliyelerinden musaddak 

5 Haziran 933 tarihli ve 9285 nu
maralı satı~ senedi mucibince be· 
deli borcu~a mahsup edilmek su
retiyle Hacı Efimiva Hamına sa· 
tıp teslim etmiş olduğum İstanbul 
de Y enikapıda lıtansyon karşı -
sında Albovacılar sokağında o -
turmakta olduğu.m 13 numaralı 

K 1 TAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve T ahı 

işlerine Ait bütün iste

ğinizi Vakıt Yurdu Ki-
tap kısmına veriniz •• 

Basılıştaki nefaset 
lunması da aranır. 

Uzun zamandanberi bu huıuıta 
toz teker, gıleserin, alkol, aspirin, 
piramidon ve odun kömürü kulla
nılmaktadır. Bu maddelerin su 

han~de ~evc:_ut e§yayı ~e~iyede ve ucuzlugv U bir 
benım hır gun;- hkkı m1lkıvet ve 

içindeki te:ıirleri, kıımen, ıuda, 

alakam kalmadığından keyfiyetin d b J 
ilanını isterim. ıyer e u amazsınız 

lstanbu] T eh takale 8!\lkaı:>anı 
hanında terzi Hacı S!'! ra'1di Ef . 

(5563) 

Londra, 16 (A.A.) - Vimble· dir. Bu gibi vesaiti~ 
donda İngiltere Avusturalyaya şarpi sınıfı ile, ve he.ocl

1 Davis kupası Avrupa finalinde hi müsabakalara i~tira" ~ 
üç maça karşı iki maçı kazanarak kanı olmadığı tebliğ olll 

galip gelmiştir. Bu suretle kıt'alar Fransa tLlrll ~ 
arasında yapılacak maçlar Ame - A ) / f 
rika ile İngiltere oynıyacaktır. Luchon, 16 (A. 'ı 11'~ 

bisiklet turunun on a 1,, 
Bugünkü maçlarda Austin "İn· halesi olan Axles _ L11 yl~ 

giltere,, Mac Grath'i 6/ 4, 7/ 5 , liş sırası: Birinci ~o~et.I' 
6/ 3 ile, Grawfod'ta (Avustural - 47 dakika, ikinci Speıc ~ 1 
Ya) yaralı olan Perry'nin yerine S ı d" d " ·· Guer1 tospe , or uncu 
oynana Lecyi 8/ 6, 7 / 5, 6/ 4 ile yen c· •t atrt1~ 
miştir. Perry kıt'alar arasında ya- iri .A 

pılacak finalde oynıyacaktır. Londra, 16 (A .AJ 0ı · · d ·· dol< cırıt atma a yuz on ı..iı' Denizcilik federasyonunun d rP 
kademle birinci ol u. 

tebliği d J11 
mada Pouc 33 ka e 

İstanbul, 16 (A.A.) - Türkiye ile kazandı. 
denizcilik federasyonundan: da 

Kadınlar arasU1 Amatörlerimizin federansyon • ) 
dan aldrkları on ikim. 2 şarpi Londra, 16 (.A:}.· S 
planlarını kendi arzularına göre bir Holandalı kız, Mı551'" 
tadil ve tepdil ettirerek eşkal ve ite - City' de yapılaJl jl;i 
eb'adı esasa uygun olmıyan tek • tizm müsabalcalarında 

1 neler inta ettirdikleri görülmekte, re rekoru kırmıştır. 



' 1 
,; 

Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden : 

k•lt ~bri 1100 lira bedeli sabıklı haftada iki seferli ve Hasan 
••nd ıraköse araımda dört yüz seksen, Karaköse • Beyazıt ara· 

a ijç y" . k b"JJ . • k ba uz yırmi ifo taşıması ve yazın otomo ı e yırmı, ışın 

t• Yv;nıa elli saatte nakli meşrut l lasan kale, Beyazıt arası pos
k.~1 d • 8: 933 de ihale edilmek üzere 13 • 7 · 933 T. de Hasan 
det~ e ınunakasaya konulmu§tur. ihaleyi ·müteakip taahhüt müd· 
tir •n1ce mukassaten kesilmek üzere avans dahi verilecek· 

• dar· t ....______ ı eminah 2000 liradır. "3361,. 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
la Halk terbiyesi ve Köy mektepleri sahasında çahıacak olan· 
/

1 Yetiıtirmek üzere Amerikaya 10 ilk muallimi gönderilecek-
61;· VHayelimir muallimlerinden talip olanların şeraiti öğrenmek 
İd ere S gün zarfında meosup oldukları Baımuallimlikfere veya 

•remize müracaatları. "3360,. 

1 1 . ı 
11, i ı , 

1ı ı~ 11 111 ııı, ~nı 111111 ım~ım 1'-1 

Selinik Bankası 
l'esis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare n1erkezi : ISI AN BUL 

Tilrkiyedekl Şubeleri: 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmlr 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

SeHlnlk. Kavıtla. Atina. Pire 
Bi)61huın Banlca muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap-

~-~~ı~~!M'~ıı~w.;l~i~İl~-~İlill~~~alarll~~ı•rı. 11~1~ 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan ; 
~ ICiJo Kösele } 
350o " Vakete Kapalı zarfla müoakasası: 8/Aiuıtoı/1933 
SOoQ Ayak Vıdahı Sah günü saat 10 da. 

ıso Metro Efrat elbiseliği şayak 1 Kapalı zarfta münakasaıı: 8/A-
3500o . ,, kaputluk şayak J ~ustos/933 sah günü saat 14 de. 

kılo sade yağı Kapalı zarfta münakasası : 81 Agustoı/933 
salı günü saat 15 de. 

ıtı·" ~eniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda cinı ve 

11 ııttıarı yazıla ~şya kapalı zarfla münakasaya konulduğundan ıart• 
t:ı~elerini görmek isteyenlerin her gün ve mezkür eşyayı itaya b,:. 0 1acakfaran da münakasa gün ve saatlerinde Kasımpııada 

11 Levazım Sahnalma Komisyonuna müracaatları. (3289) 

beniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan; 

lO,ooo Metro işbaşılık kirpas: kapah zarfla münakasası 9-Ağus· 
le tos·933 çarşamba günü aaat 10 da. 

.Ooo " . Amerikan bezi: kapah zarfla münakasa11 9·Ağus-
tos·933 çarşamba günU saat 11 de. 6

S0o kilo beyaz peynir : Açık münakasası 9·Ağuıtos·933 çar-
1'> Oo şamba ılinü ıaat 14 de. 

' O adet hasar süpürgesi : Açık münakasası 9·Ağustos-933 
1 çarşamba günü saat 15 de. 
36 

kalem eczayı tıbbiye: Açık münakasası 9-Ağustos-933 
t) çarşamba günü s11at 16 da. 

ı.ıllct eniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu ol an yukarıda cins ve 

l~t~rı Yazıla eşya münakasaya konulduğundan şartnamelerini 
b'kıa ek iıtiyenlerin her g~n ve itasına talip olacakların da mü· 

li~te ·~ gün Ye saatlerinde muvakkat teminat makbuılarile bir· 
t''tJ, 8111Dpaıada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müra· 

___ tı. 0 3290,, 

~ l<iralık Odalar 
";l-ıan Bey hanında ki
~11•k odalar vardır. Talip 
~rılar VAKiT idaresine 

"'t"1C.racaat edebilirler I 

\ 

·--

T~QKiVE 

ZiRAAT 
BANKA5l 

p~·QA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-.l;D~R 

ı·····••ooo••~:·••o•~:••ooo~:••••••••••-ı 1 ~' ~~~~~~~~~·~~~~~.~~~~~~~~i~~~~~~~ll~~~~~·~~'~l~~A~~~·~~~~~I~~' 
i Satınalmn Komisyonu i!Anlan : j Eskişehir Hoşnudiye mahallesinde Kütahyalı Firari Karabet 
.......................................................... Hosepyana ait olup §imalen Tüfekçi Va~iliki ve mahdumları ce-

M. M. V. SA. AL KOM. dan: nuben Semiz zade Abdurrahman şarkan Demiryolları arazisi ve 
Yerli fabrikaalr mamulatından garben Kurt zade Ömer Ef. arsalarife muhat l 025 metro mu-

40,000 adet kilim kapalı zarfla rabbaı yerin 1/3 hissesini teşkil eden 341,67 metro murabbaı 
münakasaya konmuştur. ihalesi mahalle sahip servili Osman oğlu Mehmet Ef. varisleri olan re· 

fikası Atike, kızları, Lütfiye ve Saniye Hanımlar ve ogv ulJarı Ha· 
29 temmuz 933 tarihine müsadif 

san, lbsan, Ali, irfan Efendilere ait arsa Devlet Demiryollara 
cumartesi günü ıaat 15 te yapıla- idaresinde 929 No. Ju istimlak kanununa tevfikan istimlak edil-
caktrr. Taliplerin şartname ve mektedir. 

nümunesini görmek üzere her gün Varislerin mahalli ikametleri meçhul olması dolayisile tebli· 
Ankarada M. M. V. SA. AL. ğat ifasma iminin hasıl olamadığından işbu ilan tebliğat maka-

KOM ·· 1 mana kaim olmak üzere neşir edilmiştir. (3298) • nuna muracat arı ve müna· 

kaaaya iştirak edeceklerin o gün 

ve saatinden evvel teklif ve temi· 

nat mektuplarını makbuz mukahi· 

linde mezkur komisyon riyasetine 

tevdi eylemeleri. (3141) 
(3005) . :(. . 

lzmir fırka SA. AL. KOM. dan: 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için 430.000 
kilo kuru ot kapalı zarfla münaka 

saya konmuştur. İhalesi 12- ağus 

1 tos -933 cumartesi günü saat 11 
1 dedir. isteklilerin şartnameyi gör-
1 mek üzere her gün ve münakasa· 
ya girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektupla • 
rı ile lzmirde Fırka SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları . 

(3177)' (3340) 

Otomobil ve emsali nakliyatına mühim tenzilat 
Otomobil, Kamyon ve emsali vasıtaların şömendüferle na· 

killeri halinde alınacak ücretlerden mühim nisbetlerde tenzilit 
yapılmışhr. Tenzilat hakkında bir fikir verebilmek için bazı is
tasyonlara azami 15 tonluk vagonlarla yapılacak nakliyatm üc
retleri aşağıda gösterilmiştir. Bir vagona yüklenecek "Bir oto
mobilin hakiki sıkleti bir buçuk ton tahmin edilmiştir, 

Haydarpaşa · Ankara 
Haydarpaşa · Sıvas 
Haydarpaşa · Malatya 

diğer tafsilit ve şerait 
dir. 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Bir otomobilden iki o ~omobilden 
kuruş kuruş 

9102 13653 
11793 17690 
12792 19188 

için istasyonlara müracaat edilmeli
(3357) 

t L A N 

Neşriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Osmanlı Bankasının Galata 
Y enicami ve Beyoğlu devairi idi 
Milli münasebetiyle T emm~zeaı 
23 üncü pazar günü kapalı bulu • 
nacaktır. 



---------------· Deniz Yolları işletmesi 1 
ACErtTALARI : 

Kıdıköy - Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 
Telefon; 22740 

iskenderiye Postası 

ANKARA 
vapuru 18 • 7 • 933 salı günü 
11 de Galata rıhtımından iz
mir Pire - lskenderiyeye kal-
kar. (3322) 

Karadeniz Postası 

KARADENiZ 
• t) • 7 • 933 çarşamba günü 

l b ! Galata rıhtımından kal· 
ka r. Dönüşte Tireboluya da 
uğrar. 13321) 

···························································· 
ff sAÖİKZA

0

D
0

E.Bi;;·d·~;i·~;i~ 
ii VAPURLARI ii 
H KARADENİZ Postası H 

il Sadıkzade ii 
:: V A P U R U :: . .. 
j 17 Temmuz Pazartesi günü ii 
ı saat 18 de Sirkeci rıhtımından i~ 

hareketle Zonguldak, lnebolu, ~~ 
Ayancık Samsun, Ordu, Gire· g 

ı: 

• sun, TrAbzoo, Sürmene ve Rize :: 
U limanlarma azimet ve avdet ii 
ES edecektir. :: 
U Fazla tafsilat için Sirkeci H :: .. 
i! Meymenet Hanı altında acen· i~ 

IEi tahi'a müracaat. Telefon: 22134ii 
(5555) g 

..a::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 

Hali tasfiyede bulunan 
Samsun -Sahil demiryol-

1;\arı şirketi tasfiye 
heyetinden : 

Şirketin hisse senedatından de -
vir gm-memiş olanlara o/0 100 de· 
vir gönmüı o1an1ara o/o 60 Ziraat 
Bankası vasıtasiyle tediye edile -
<:ektir. 
Hjs~ senedatı sahipleri isimle

rini ve muvazzah adreslerini ve 
hıase senedinin adedini ve h~ngi 
tarihte nereden aldıklarını ve dev· 
ren almışlar ise kimden aldıkla -
nnı şir,ketin Haydarpaşadaki mer 
kez idaresinden veva Zira:ıt Ban· 
Kasının Ankara - .İstanbul - lz· 
mir - Samsun - Giresun - Tra
Trabzon - Ordu - Bafra -
Kayseri şubelerinden alacakları 
heyannameye doldurarak doğru • 
dan do~ruya Haydarpaşada hali 
tasfiyede bulunan Samsun - Sa • 
bil demiryolları anonim şirketine 
tasfiye memurları namına gönder· 
meleri ilan olunur. (5560) 

lstanl'>ul mahkemei as1iye birin· 
ci ticaret dairesinden: 
. Yerli malı 55 s"11t im "enişli ~in • 
den (38) top ve 65 santim genişli· 
ğinde '(67) top ve 75 santim genis· 
li~inde (12) top yol halısı ve muh 
telif arşınlarda cem'an 320 adet 
kilim satılnr..aktır. Almak istiyep • 
lerin 19 - Temmuz- 93~ c.:ır!'lam 
1>a gifnil saat onda fstaF'l-ıul Sul -
tan Hamamı civnrında To-a lyan 
hanmcla hazır bulunmaları ilan 0 • 

lunur. (3567). 

Fatih 

Malmüdürlüğünden : 
Firari Siranuş binti Karahctten 

metrii'k Langada Katip Kasım 

mahallesinde Muşnlla sokağında 
alişap dükkanın yirmi dört hisse 
itibariyle bir hissesinin kıymeti 
elli 1iradır. işbu hisse 3-Ternmuz 
933 tarihine kadar yirmi be~ gün 
müddetle müzayedeye konulmu~ • 
tur. Talir'erin 27- Temmuz -
933 tarihine müsadif perşembe 
günn saat onda Fatih malmüdür -
]üğünde müteşekkil müzavede ko· 
~i•YO...ll.una müracaatları. ~(3092) ' 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden ; 

1 - Mübayaası muktezi üç nevide 60 ton bakır tel ile iki 
nevide 500ü adet Manşon kapah zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Mevaddt mezkfırenin 19 Ağustos 933 tarihi!lde ihalesi 
icra kılınacağmdan taliplerin şartname almak için şimdiden, 

şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifoamelerle 

t «> minatları ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe 
müsadif cumartesi günü saat 14 te Istanbul'da Yeni postanede 
M übayaat komisyonuna müracaatları. (2740) 

I! ıımm ...,. Merzifon Amerikan Kız Mekte~i ~·ınıınııııırı._ 
Orta derecede beş sendik Hayat Mel\ tebı ' 

Leyli ücreti: 175 Lira - Nebati ücreti : 20 Lira 

Merzifon Amerikan mektebinden malumat isteyiniz E::j 

ııımıım il! ıll. I!! 1111 11111111! ııımııınııooııımımııı ınımımmıınıı~ıınıınını mıınıııınınınııooımıımıı~ınııımııı 111 ( 5 5 2 8) ıııııuıııınıınııı a 
Istanbul Adliye Levazım Dairesinden; 

lstanbul Umumi Hap"shane ve Tevkifhanesi için bir sene 
zarfında mübayaa edilecek Ekmek fiy.11h zarf usulile mevkii mü
nakasaya konulmuş ve taliplerin bu bapta teklif ettikleri fiyat 

haddi layık görülmemiş olduğundan aleni münakasa ile mubayaa 

edilmek üzere münakasa günü 20 • 7 • 933 tarihine müsadif olan 

perşembe günü talik edilmiş olmakla taliplerin yevmi mezkôrda 
Defterdarhkta müteşekkil mubayaat komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. "3356,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden; 
Tekirdağı Şarap Fabrikasında yapılacak Hangar inşaatı ve 

- Vah, vah, vah !.. O canım elbise daha 
ikinci giyişinde akmıya mı başladı ? 

••• 

Parke kaldmmı kapalı zarf ile münakasaya ~onulmuşlur. Talip· •• 

.kabahat sende!.. niçın: 

•• terin bu gibi inşaata evvelce yapmış ve Ticaret odalarından bi
rinde mukayyet bulunmuş olduklarım veyahut inşaatta salahiyeti 

fenniyeyi haiz mühendis istihdam edeceklerini noterlikçe musad
dak vesaik le jsbat etmeleri lazımdır. f u şeraiti haiz istekliler 
% 7,5 teminatları ile beraber teklifnamelerini nihayet l 9 • 8 - 933 
Cumartesi günü saat 14 te kadar Galahıda Ahm, Satım komis· 
yonuna vermeli ve sekiz parçadan ibaret münakasa şartnamesi 
şartnamei fenni ve projelerden mürekk~p bir takım projeyi "7,, 

almadın? •• 

lira mukabilinde komisyondan almahdarla~ ••3301,, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·(5·5~08~)~~ 

\5 BAN~ASl , 
KUMB.ARA SAHiPLER~NE 
HER sENE ıo.OOO UR!' 
MÜKAFAT VERMEKTEDlR 
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