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•Yaıad k . 

•ı •eb a §e erın pahalılan.ma-
t" Cplerind b" . k . licta~ en ırı §e er getıren 

·ın P . 
l'a bi rırn rna.srafı diye fiatla· 

r zarn 
"1aarafa . . Yapmasıdır. Biz bu 
diy0ru •lıraz ettik. Hala da e -
fiatta 

2
' Fakat gariptir ki efya 

.. rının y • 

llıtıctd l rnanasız pahalılıgı ıle 
~but e/ etınesi lazım gelen Is • 
la"t ıır" ıcaret odasını buna taraf· .. or·· 't· llyoruz. 
" ı •taret d "Q) lend· .. . 0 asından gazetecilere 
·•ha •gıne göre fktııat Vekaleti 
ttllıit ~\'~( Prim masrafını kabul 
d' ırn,, O • • · t ·· ~·illiyetin. ·· d nun ıçın tıoare mu-
ık ed •n e teker fiatlarıru tet· 
~le el rken bu ciheti nazarı dik -

a ına 1 ~ 1 . l\cab 11 azını ge irmıf .. 
itti b" ~hakikaten lktısat Veki
ltıidir~Y e hir masrafı kabul etmİf 
ltıil'or:' ~una bizim aklımız er -
bir faıı Zıra prim karıılığı diye 
Çe ltk· a llla.sraf kabulü Vekalet
ttlerı ıp edilen prensiplere tama
lkt1,,:rıvgayir görünüyor. Eğer 
)e bir ekaleti prim masrafı di -
~Utı oıle! kabul etmiı olsaydı bu 
t~ek ~gu gibi hariçten ıeker ge
bıt k akkı ve müıaadeıi yalnız 
.l_ 's -·· ·ı d" -~ı~S ••1 ueaaeaeye verı mez ı .. 

......_~!artlarını ilan ederdi: 
~t~Ctlriçten teker getirmek iı -
."'"-' ıerbesttır. Yalnız şeker 
() ltı~l "-ı~Icl~c.tt.on 2'etiriliyorsa 
~th'lll~k~te fu veya bu nevi yerli 
htdeJj .erı.mizin satılması ıuretile 

I'\ tıın "'d O l A d uetd· o enmcsı azım ır.,, 
li ı. 

ltıid· llbuk·ı h .. k .. . .. 1 
ın ugun u vazıyet oy e 

~~ ~~ liariçten şeker getirmek 
ltııt h' dııt bir kaç tüccara veril-
d~ ·· ıt rıev· . . ki' . 1 
L. Rıl rrı· d' ı ımtıyaz şe mı a mı§ 
~t\ı t 1 1? · Her türlü imtiyazların 
lıılıkab~;afla.rı vardır, fakat buna 
~dtn "~. tahammül edilmesi icap 
1tt "ukıe · d ' d' ~ biı· rı e olmak zarurı ır .. 
t\f •rrı ka · · · l ı di naatımızce prım mas· 

1tıt ttı,'Ye !eker fiatına zammedi -
" ita.fi . ib.:' . k ar - yapılmıf olsa bı • 
f~~ er getiren tüccarların ta· 
~~tef etıneleri lazım ielen kül· 

ti· endir 
t •tek· · 
~~rı •e ıın, Pek iyi hatırlıyoruz ki 
1'.~. "e k ne İktısat Vekaleti ıeker, 
~~len ahve.yj döviz vermeksizin 
~'tiai telınnek teıebbüslerine 
~ itha~arnaıı lstanbulda bir ta· 
\ itlerd~t tüccarları müracaat 
~. ltletek' .ihracat tüccarlarıyla 
~ .. letd· hır şirket kurmak iste-
~~·)~~ .. o vakit bunun doğru 
.. tı.. agı şeklinde cevap veril-

Sporcularımız Rusyada 
Güreşçilerimizin hepsi 
rakiplerini yendiler 

Koskovada lttlyAk ltlr m11,,.ffakıyet k•Hnaa Balkan pmplyoa sllret takı· 
mımıs c-tdan ltlbareıaa Çob- Mehmet, Yııaaf Aala~ Narl, Saim, Abbas, kG· 
çtlk Maatafa, bl:ytlk Maataf. Ortada blLfl açık olan silret antren&riimtlz Her 

Peterdlr. Atafıda Çoban Mehmet bir a-Grette) 

Rusyaya giden futbol t.alrnnı - mek lazım gelirse aradaki farkın 
mızın Moskavada ~aptiğı ilk ıma- büyüklüğü hepimizi bir hayli mü-

YA OLMASA VDILA~ 

Bir Baş Muharrir 
TOPLUİGNE 
TARAFlnDAn 

"V AKIT,, için 
hazırlanan 

" Tanıdığımız 
çehreler,, 

serisinin birinci 
yazısı bugün 4 

Uncu saylfadadır. 

• • 
Onlar, ya mefhur 

olmasaydllar, 
ya zek31arı kıt 

olsaydı, bir 
kötede kalsalardı 
acaba ne olurdu? 

Buna cevabı 
okuyacaksınız At otı Ah 

··M~hiik·;· .. tt:·ı;·:::A.;if-
Katilin dün anlattığı 

çr, ikiye karşı yedi gibi lfüyük bir teessir etmişti. Fakat dün gelen "Od d t b k d d 
sayı farkiyle kaybettiği haberini ikinci bir haber, futbol mü..~ba- a a a ancamı çı ar ım, o sıra a 
~-~~-~-~~::.t.i~: ... ~~~~.~~~~ .. ~~:.~~: ................... :~:::::.~ .. ::.::::::. Mehlika bağırdı, ne oldu, bilmiyorum,' 

Büyükderede Briıtol otelinde 

Limanda : Şirketin iki 
vapuru çarpıştı 

iılenen cinayet hakkındaki tahki
katla dördüncü istintak hakimi 
Salih Bey meıgul olmaktadır. Ka
til Arif dün Salih Bey tarafından 
sorguya çekilmiıtir. Arifle Meh
lika hanımın macelararı hak • 
kında dün yeni malumat aldık. Bu
g~ de bunları yazıyoruz: 

Dün sabah Kabataş açığında 47 ve 58 numaralı 
vapurlar yaralandılar, bayılanlar var, vapurlar 

şamandıraya bağlandılar Katil Arif mütekait ve merhum 

Dün sabah li· miralay Mehmet Nuri Beyin oğlu· 
dur. manda bir kaza ol

muf, Şirketi Hay • 
riyenin iki vapu • 
ru biribirleriyle çar 
pıfmıılardır. Kaza 
ıaat onu az geçe ol· 
mu§'lur. Beykoz· 
dan köprüye gel • 

, mekte olan Meh· 

Arif nüfus kağıdına göre 25 
yaımdadır. Orta boylu, tıknazca, 

yakıtıklı ıbir gençtir. Daima tık 
ve temiz giyinir. Dansı çok sever. 
Balo ve gece eğlencelerini hiç ka
çırmaz. Vapur gezintilerinde, 
danı ıalonlarrnda da sık, ıık gö -
rülür. Arif 334 te DarütŞafaka -
ya girmif, 340 ta dördüncü sınıf· 
ta iken umumi imtihanlarda dön -
müıtür. Bunun üzerine mektebi 

r.ıehllka Hammın katili Arif 

vaziyeti hakikaten de iyi idi. Ba
yazitte Soğan ağa mahallesindeki 
konakları henüz satılmamı§h. A • 

met Ahmet kapta • 
nın idaresindeki 47 
numaralı vapur bu 
ıırada Kabataf a· 
çıklarında bulun· 

(Devamı 8 inci ııayıfada) 
bırakıp çıkmıttır. 341 de ticaret==-=======~~====~ 
mektebinin ameli kısmına, ayni 11· 

'- Mehmet Asım !Jlaktadır. 
'-....... me,ıunı 2 lncl aayıfada) YHalanan Yapar din ,amandırada . Köprüden kal-

nıfta iki sene kaldığı için kaydı 
terkin edilmiştir. 

Vekiller heyetinin 
mühim içtimaları 

·········-··········-············· .. ····----························-·· kan ve Mehmet lsmail kaptanın 
Arif bu sıralarda Banka Komer

çiyala ltaJyanada çalışmıştır. Bir 
müddet evel de çelik Kanat isimli 
bir mecmua çıkartmııtır. 

Tarihi vesika
lara dayanan 
bu roman şim
diye kadar 
hiç temas . e-

\'~\tdad _,. · dilmemiş bir 
~tk ır: Kafkasyada cereyan etmektedir. 

Yakında V AKIT'ta okuyacaksınız •. 

idaresinde bulumı.n 58 numaralı 
vapur da Boğaza doğru ilerlemek· 
tedir. Hava rüzgarlı ve deniz a -
kıntılı olmasından dolayı birden· 
bire manevra yapamıyan 47 numa.. 
ralı vapur 58 numaralı vapurun 
üzerine doğru ilerlemiş, 47 nin 
ön tarafı 58 in iskele bordasına 

Genç kızla tanışma 
Arif üç sene evel bir baloda 

Mehlika hanımla tanışmııtır. Ba • 
lo gecesi Arif Mehlika Hanımla 
birçok def al ar dans etmiş, görüş· 

çarpmııtır. müş, genç kızdan randevu almış· 
Müsademe neticesinde hasıl o· tır. Birkaç gün sonra ilk .ola:,rak 

la~ sarsıntı s8 numaralı va~rda Arifle Mehlika Hanım bir yerde 
bulun~n yolcuları heyecana dÜ • bulutmuşlar, gezmişlerdir. Arif 
şürmüf, halk bağrışmağa başla • ilk bulu§tuğu gün kendisini Meh -
mııtır. Bulundukları vapurun 58 lika Hanıma gayet zengin olarak 

(
,..-· -- ' (Devamı 9 uncu uaydada),l 1tanrtmıttır. O ıı;alarda Aarifin . \ 

1 

Dün öğrendiğimize göre Vekil
ler heyeti bugün Ankarada mühim 
1bir toplanma yapacaktır. Bu top
lanmada Londradan avdet ederek 
Ankaraya giden Hariciye Vekili • 
miz Tevfik Rüştü Beyin muhtelif 
hükumetlerle yaptığı temaslarm 
neticeleri üzerinde izahat vereceği 
tahmin dilmektedir. 

Bu toplanmada bulunmak üze
re §ehrimizde bulunan Müdafaai 
Mi.lliye V ekiJi Zekai Beyle Maarif 
Vekili Re!it Galip Bey dünkü tren· 
le'Afıkara·ya hareket etmitlerdir. 
YaJovada dinlen.in Maliye Vekili 
.;-- ' · (Devamı 2 inci uyıfada) 
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Prim masrafı 
Başmakaleden Devam 

Eğer hariçten şeker getirmek 
istiyen tüccarın elinde ihraç ede -
cek milli ihracat mahsulleri yoksa 
esasen kendilerine böyle şeker it
hali müsaadesi v-erilemez, veril -
memek lazım gelir .. 

Bugün Vekaletten resmen müsa
ade alarak hariçten şeker keti ren 
tüccarın vaziyetine gelince: Onlar 
getirecekleri şekerlere mukabil 
harice gönderecekleri üzüm, incir, 
halı, tütün gibi malları piyasa -
dan satın almıyorlar. Diğer ihra
cat tüccarları.ta müracaat ederek: 

- Sen çıkaracağın şu mah ken· 
di namına değil, benim namıma 

ihraç edersen (yüzde 10 yahut 

Borsada otobüs ve banka 
soygununu yapanlar 

Samsunda yakalananlardan başka 
Istanbulda da biri gizlenmiş .. 

20) prim veririm.,, 
Diyorlar. Sonra bu parayı da 

masraf olarak şekerin fiatına zam 
ediyorlar. 

Bir müddet evel Bursada yapı -
lan soygun hadisesi faillerinden 
altısının (Hamit, Mustafa, Rizeli 
Ali, Ömer, Fazlı ve tlyas) Sam -
sunda yakalandıkları yazılmıştı. 

Samsundan gelen telgraf ha· 
berlerine göre bunlardan ikisinin 
evelce Rizede de şekavet yaptık -
ları tahkik ve İstanbulda da bu 
suç yüzünden yakalanarak Rizeye 

f 
gönderilmişlerdir. Fakat ayni za-
manda Bursa soygunculuğu ile de 
alakadar oldukları bilinmiyen bu 

iki şerir vapurdan kaçarak Rizeye 
gitmişler, arkada§lariyle birleşe -
rek Samsuna geçmişlerdir. Şerir· 

lerin Samsunda yakalanacakları 
zaman zalbıtaya silah kullanmak 
istedikleri fakat huna meydan ve
rilmediği anlaşılmaktadır. Şaki -
lerin Bursa soygunculuğundan 

sonra Mudanya yoluyla lıtanbula 
geldikleri ve buradan da Dumlu -
pınar vapuriyle Samsuna gittikle
ri anla~ılmı,tır. Orada birle!me -
lerinin yeni bir soyguna başlangıç 

olacağı rivayet edilen şakilerin e
linde iki de Alman mavzeri bulun
muştur. Bursada banka songunu· 
nun da bu adamlar tarafından ya
pıldığı tahmin olunmaktadır. 

Yakalandıkları vakit suçlarını 

itiraf eden bu şakilerden birisinin 
de lstanbulda olduğu şüphesi ha

sıl olduğundan zabıta şiddetli ta · 
kibata başlanmıştır. Bu şaki 

elycvm fehrimizde bulunuyorsa, 
bir iki gün içinde yakalanması 
muhakkaktır. 

1-fenüz unutulmamıştı ki geçen 
sene gene takas muameleleri mü
nasebetiyle şikayetler olmuştu: 

(Vesika ticareti) \abiriyle gaze -
leler.de uzun boylu neşriyat yapıl
mıştı. Şimcli takas primini mü -
daf aa eden bazı gazeteler de da
hil olduğu halde hemen bütün 
matbuat bu şikayetlere iştirak et· 
mişti. 

Acaba şeker ithali mukabilin 
de verilen prim masrafı haddi za -
tında bir vesika ticaretinden baş
ka bir şey ~idir?. Ama bu prim 
ihracat vesikası karşılığı olarak 
verilmiyormuş ta ihracat tüccarı 
ile ıeker tüccarının isimlerini de
~i§tirmeleri mukabilinde veriliyor
ınuş. İki muamele arasında neti
ce itibariyle bir fark var mıdır? ... 
Binae:-aleyh prim masrafının ka
bı: ' u • ' "Sika ticaretinin resmen ka-

Buradan giden Italyan Silahlar 
yolcu tayyaresi kayboldu Konferans reisinin 

içinde altı kişi olan bu tayyarenin Berlin seyahati 

. k ..] w •ı 'd• ? :..ı_ ... :.. .:ne <.ıegı mı ır .• 

:.. onra prim masraf mda ikinci 
bir ihtimal daha hatıra gelir: Şe· 
ker getirecek tüccar mesela elin
deki üzümü Almanyada ~O kuru
§8. satabilecekken Çekoslovaklaya 
göndermek zaruretinden dolayı 

bir kaç kuruş noksanına vermek 
mecburiyetinde kalabilir, aradaki 
farkı da prim masrafı diye gene 
şeker fiatına zammetmek istiye -
bilir.. Fikrimizce bu da kabul e
dilmemek lazımdır. Çünkü yu -
karda iıaret ettiğimiz gibi şeker 

getirmek için kendisine bir nevi 
inhisar imtiyazı verilenlerin bu 
gibi zararlara katlanmaları masla
hat icabıdır. Ve şayet prim mas
rafı diye bir şey kabul edilirse bu
nun neticesinde bin bir türlü suiis
timaller çıkabilir. Ve hu sui isti
mallerin önüne geçmek artık müm 

yandığı söyleniyor 
Atina, 19 (A.A.) - Altı kişi 

ile saat 13 te Romaya mütevecci -
hen Phalereden hareket etmit o
lan İtalyan deniz tayyaresinden 
hiç bir haber alınamamıştır. Bazı 
şaiyalara göre tayyare Şira adaıı 

yakınında alevler içinde denize 
düşmüştür. 

Roma, 19 (A.A.) - Phalere -
den hareket ettiği halde Radoıa 

gelmemiş olan İtalyan deniz tay -
yaresinden hala hiç bir haber alı
namamıştır. Bu tayyarede kaç 
yolcu olduğu da belli değildir. 

Dört Yunan harp gemisi ile bir 
hafif İtalyan filosu tayyareyi bul· 
mak için araştırmalara başlamış -
lardır. 

V AKIT - Anadolu Ajansının 

dün ak,am geç vakit verdiği bu 
iki telgraf üzerine ıehrimizde tah
kikat yaptık ve Büyükderedeki 
"Aero Espresso,, İtalyan tayyare 
şirketine sorduk. Oradan öğren -
diğimize göre kaybolan tayyare bu 
şirkete aittir. 

Bu tayyare aym on yedinci pa· 
zartesi günü aabahı, İstanbul -
Pire - Brendizi postasını yap
mak üzere, Büyükdereden yola 
çıkmıştır. Tayyare hareketi günü 
Yunanistan da F alerde normal bir 
vaziyette yere inmiş, biraz sonra 
gene ayni şekilde hareket etmiştir. 

Tayyarede altı kişi bulunmaktadır 
Bunlar; İtalyan sefaretinin ku -
riyeai, bir ecnebi yolcu, birinci 
pilot, ikinci pilot, makinist 
ve telsiz telgrafçıdır. 

Tayyareyi pilot Mehmet Ali B. 
idare edecekken, hava hattının 
ltalyaya gidecek olan umumi mü
fettişi M. Pesseparvis idare et -

mek istemiş, onun idaresinde yo
la çıkılmış, kaza onun idaresin
de olmuştur. 

Tayyarenin kaybolduğu tel-
grafla latanbula bildirilince araı

tırmalara ittirak etmek üzere Aero 
Espresso tarafından şehrimizden 
bir tayyare gönderilmiştir. 

kün değildir. R B iM } d 
Avrupadan şeker getirmek hi- Tevfik üştü ey emur ar arasın a 

mayeye muhtaç bir sanat mıdır ki A k d t • t fil 
şeker getirenler için bir de prim n ara a ayın ve er er 
masrafı kabul edilsin?. Bu mas- Ankara, 18 (A.A.) - Londra 
rafla esasen vergisi yüksek olan iktısat konferansından dönmekte 
şekerin fiatı bir kat daha yüksel- olan Hariciye Vekili Tevfik Ruıtu 
ti isin?. Kaldı ki prim masrafı o- Beyefendi bu sabah şehrimize gel
larak teker fiatlarına zammedilen miştir. 
para ihracat tüccarının da elinde Vekil Bey istasyonda Dahiliye 
kalmıyor. Bu para dolayısiyle gene ve Ziraat Vekilleri, Halk Fırkası 
ecnebi memleketlere gidiyor. . Umumi Katibi Recep Bey, vali 

Şeker ithalinin bir elden ida - Nevzat, Moskova büyük elçimiz 
resi karannın alınmasına sebep Hüseyin Ragıp, Atina elçimiz E· 
bu mal için harice döviz verme - nis Beyler, Bafvekalet müsteşarı 
mek, bedelini yerli malıyla öde - Kemal, hususi kalem müdürü Ve. 
mekti. Fakat şeker fiatları artı - dit Beyler, Mariciye Vekaleti ve 
rılırsa bunun faydası nerede ka _ sefaretler erkanı tarafından karşı
lır?. Çünkü şeker fiatının prim lanmış ve bir polis müfrezesi ta -
masrafi!'le arttırılması ayni za - rafından selamlanmııtır. 
manda ihraç edilen yerli malı kıy- Ayni trenle İıtanbulda bulun -
metinin o prim niıbetinde eksilme. makta olan Hariciye Vekaleti umu 
si gibi bir neticeye varır.. mi katibi Numan Rifat B. de gel-

Hulaıa tüccar vasıtasiyle hariç- =:n==i'=-=t=ir-=.-=-===---~..........,====-= 
ten ıeker getirtmek için mutlaka yapılıyorsa şeker ithalini de ayni 
prim Yermek lazım geliyorsa bun- usule tabi tutmak ve ayni ıekilde 
dan vaz geçmek, hükumete ait di- idare etmek daha doğrudur. 
ğer mubayaat nasıl takas suretiyle Mehmet Asım 

Ankara, 19 (Hususi) - Mara§ 
sıhhat müdürü Abdülhalim Bey 
Mardin sıhhat müdürlüğüne, El -
aziz sabık sıhhat müdürü Eyüp B. 
Van sıhhat müdürlüğüne, Bor hü
kumet doktoru Mahir Bey Elaziz 
sıhhat müdürlüğüne, Cebelibere -
ket sıhhat müdürü Şevki Bey Ma· 
raş Sıhhat müdürlüğüne, Kayseri 
belediye •baş doktoru İsmail Bey 
Sıvas sıhhat müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

Üçüncü sınıf sıhhat müdürle
rinden Trabzon sıhhat müdürü 
Fuat, Giresun sıhhat müdürü Ha
şim, Çorum sıhhat müdürü Mus
tafa, Çankırı sıhhat müdürü A -
tıf Beyler ikinci sınıf sıhhat mü
dürlüğüne terfi edilmişler ve yer
lerinde bırakılmışlardır. 

Ankara, 19 (Hususi)- Amas
ya maarif müdürlüğüne Kayseri 
şehir yatı mektebi müdürü ibra -

. him Bey tayin olunmuştur. 

Berlin, 19 (A.A.) - M. Hen
dersonun on iki kişilik küçük bir 
grup huzurunda §U beyanatı yap
tığı söyleniyor: 
"- Berlini ziyaretim f ev kala de 

faydalı oldu. Hariciye nazın V on 
Neurath, M. Nadolny :ve harbiye 
nazırı M. Plomberg ile üç defa 
görüştüm. İki def asında ıilahları 
bırakma meselesi mevzuu bahıol
du. Mevcut güçlükler henüz or -
t.adan kalkmamakla beraber vazi
yet ciddi bir şekilde (etkik edil -
miştir. 

"Bir çok noktalar üzerinde gÖ· 

rüş ihtilaflarının eksildiğine emi -
nim. Ve silahları bırakma kon -
feransının her şeye rağmen muh
telif neticeler vereceğini çok ümit 
ediyorum.,, 

Dörtler misakından bahseder -
ken M. Henderson, misakı mem
nuniyetle karşılamak lazım geldi· 
i'.:ini söylemiş, ortadan şüpheyi kal 
dırmak için M . . Daladier ile M. 
Hitler arasında bir görüşme tav -
siye etmiıtir. M. Hendenon çar
şamba günü M. Benes ile görüş -
mek üzere Praga gideceğini, o a
radan Hitler ile görüımek üzere 
Münihe geçecegını söylemiştir. 

Sonra Pariıe dönecektir. 

Dört devlet misakı ve 
kjiçük itilaf devletleri 
Paris, 19 (A.A.) - M. Paul 

Boncour, Londradan avdet etmiı 
olan M. Titülescoyu kabul etmiş
tir. iki devlet adamı günün siya
si meseleleri hakkında görü!müş -
ler ve noktai nazarları arasında 

tam bir ayniyet mevcut olduğunu 
görmüşlerdir. M. Boncour ile 
M. Titüleaco dört devlet misakı 
etrafında yapılan müzakerelerin 
Avrupa münasehatmda mühim bir 
sükun ve huzur temin etmit olma
sından dolayı memnuniyet izhar 
etmişlerdir. 

Kapanan gazete 
BERLtN, 19 (A. A.) - Prusya 

başvekilinin emriyle "Deutschc 
Zeitung,, gazetesine kar§ı vttilen 
3 ay kapatılma kararı &eri alın -
mıttır. 

Fransa ve RusY' 
Ruslar Mösyö HeriY0~ 

davet etmişler ,, ~ 
Paris, (Hususi) - J(ul•I~ 

lik mahafilde söylendiğine J 
Sovyet hükumeti, M. Ed~ıl 
Herrigtin Moskovaya ;, 
etmiştir. Sabık başvekildeP · 
ğustosta Moskovayı ziyareti 
edilmiştir. M. Heriyo'n~" ~ 
daveti kabul edeceği tah1111" 

liyor. 

Ender bir hadise 

Paris, 18 (Hususi) - La" 
dan bugün gelen telgraflar ~ 
dikkat bir ha.her getirdi. fr•. 
nın Londra sefiri, halk ko111, 

Molotoff yoldaşı ziyaret et~ 
Bir ecnebi devlet mümesıiliaı-: 
ğer bir ecnebi devlet mü111t,,. 
kabul edip görüşmesi çok 
bir hadisedir. 

Macar başvekiline 
telgrafları 

Budape~te, 19 (A.A.) - '9t 
başvekili M. Gömböş refik 
vefatı münasebetiyle Türkiye 
vekili İsmet Paıa Hazred 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştii 
den şamimi taziyet telgraf!•"' 
mııtır. 

Almanyada ecnebile' 
Berlin, 19 (A.A.)Volf ajanııll 
Mezhepler nezaretinde deYl1! 
miıeri M. Hinkel ile muaikif

1 

lar mümessilleri arasında 1 
bir görütmede M. Hinkel }. 
aleyhtarı mahafil taraf ındat1 
rılmıf olan ıayiaları tekzip 1 

tir. 
M. Hinkel serbest ıan'•l if 

ıinde Almanyada ecnebiler 
aryen olmıyanların faali 
hiçbir feyin mini olmadıjııı' 
lem iştir. 

Yurtlarına 
kaçarken 

Düşen Litvanyalı tarr 
cilerin cenazelet1 

Ştelin, 18 (A.A.) - ı\tl-' 
yanoıunu aştıktan sonra . ~ 
na dönecekleri sırada SohliJI . 

rında bir kazaya kur~11 ! 
Litvanyalı iki tayyarecinın b~ 
ları, bunları Litvanyanuı 'Jf'. 
met merkezine götürecek :,_ııt 
reye büyük merasimle k0 

tur .. 
Bu merasimde Pomera111~&41 

Jetinin yüksek memurları, 1'~ 
ya hükumetinin mümeısiller;ı 
r · l. h" J<•t' ıyetçı soaya ıst ucum bİİ 

mensup bir kaç müfreze "ebll,; 
bir halk kalabalığı hazır J 
muşlardır.. (,.t"".ı 

Heyecanlı bir çok nult )1/ 
sonra tayyare saat 12.20 e 
lanmıftır .. _,, ... , __ ,, __ ..---- ·ııi~ 

Vekiller heyeti ~ 
mühim içtiın9l!ı-1 

d ,1) " (Baıt tarafı 1 ın efe 1 

Mustafa Abdül·halik B~~ ıiit• 
ki gün Ankaraya dönoı\Jf 

Dünkü topla~~f 
ANKARA, 19 (Hutusl) - IJ• 1 

)·etı burun ökledcn eonra topl•
11
1
c.1.i" · J 

. 11sr ı'J 
tıdft bugün Ankara~·a donen v.ıl '' 
Te\.fil> ltüıttü Of'y Londra t"tıtS:.,, ~ 
sının çalı,ma!lı v~ Paritı, ııo1111' 

1 
,.,; 

lzılb• t 
)·aptığı ttımMlc.:- etrafında ~ 

ıuo e tlma ı;ı•· va~ kadar de\ 
ıJJ•" Hf'yetlııin lmJrün de toplan 

dlr. 



Uy" 
~· ""l'l"Jı'" ılt 'l öğt eırnız zaman gün iler-

~ · aelk~ Yaklaşmıştı. Meraklan
~ t t'tit}ı caııuslar vardır bizi ha

r· er b' lıtıd.. 1 ız de kıskıvrak gü -
i u~ d" 
~. di u1rnanların eline dü-

.,~tr,f~~·: 
1ll ~ ın 'b d tt d, lı at kuvetleri vardı. 
. lt f. "aııında bir çuval saman 
11'\t "}'d 1 ııu ı. a ı bile olmasak onlar 
ı \• uır k 
"4' _. azançtır. Yakalanmak 
l ";~l'd' 
•t,~ l., 

lf '1Jtıd k lk k ~ a b,k an a tı tan sonra 
I 'l fiJ· lırn. Köyde de öyle ha-

~ 6.11 k . lte
11 

Yo tu. 

1 ~' '~'sllarla.lar harap, evler yı
kıll · ar k il · k ·1 · b' L- 111,, . e esı esı mı~ ır 
l\i)l'd il iıbi .. 
~ ı. ' •e k '· <>ıl' ~ 1 Yo . Ayakta gözü-
t;: ı. nlı insan bile mevcut 

'l'led· 
t~'ll ~~' Yüzümü çam olukla 

lfjt' td ır ihtiyar, bizi evinde 
la. en ko'" 1.. .. l .. 
• "'"'llt •

1 
Y u goz erının ça-

~ '
1 

erek bana doğru iler· 

eı~ ~ahat "'tt' . . d d' 
~ ~ah "' ınız mı, e ı. 

;,;: i~ k at ettik ama dedim 
.. a,)d • 1 1 

eı 1
•, erken uyanama -

'a • t. lll'ad b' 
eı fli.Ja k· a ız de uyanamıyo-
' ~. oy uy ı, .,,d uyor .. 

f( •, ~ en?. 
~ 'de 1 l ıb to~ b·ın ° a.cak .. Köyde tek 
f 'l~e 1 

: kalmadı... Kuvayı 
•t~ele~·Şıle eıkiyası, ingiliz 
b~'lat1

1' 'Yunan askerleri, çer
~ iel' b iclip geçtikçe köy -
bahı ıra.kınadılar. Onun i -

ltı k J' S er en uyanamıyo -

~ 'ı'' .. i'' ' 'o~" .. ~ b· .\l\lc Unu değiıtirdi: , 
~l' il'İJ~aya gidiyorsan oğul 

.t b· l~'S> ~ et, bizim erken 4'r
J' .,'~: bir ~la.tarda çalıtmamız 
J 

hıl' !e 0 roz göndersinler ... 
'r '1 di!enı d d' 

111 "' em e ı. 
' ~· ,.. ~ ~ 

ıı)\,.. aeçt1• 
.\ "'il-o~ • 
~1~'1-'d il\, benim köylüler ha 
)~ l ltı .. d 

t 't &'on erilecek horoz 
ltıı? . . 

Ticaret müdüriyeti ticaret oda - içtimaıııa iştirnk etmek üzere An
smın ısrarı karşısında ne mua - karaya hareket et.mek üzere bu -

mele yapacağını şaşırmış, Veka -
Jetten sormak mecburiyetinde kal
mı§tır. Vekaletten gelecek cvap 
ü:;:crine §eker tacirlerinin ihtikar 
yapıp yapmadıkları anlaşılacak-

tır. 

İhtikar olarak kabul edildiği 

takdirde ona göre muameleyi ge
re lstanbul ticaret müdüriyeti ya
pacaktır. 

İktısat vekili 
Londra iktısat konferansında 

bulunan tktısat Vekili Celal Bey 
dört beş gün sonra Londradan ha
reketle Parise gidecek ve bir ay 
kadar Fransız kaplıcalarında isti
rahat edecektir. Celal Bey ancak 
ağustosun sonlarına doğru lstan -
bula dönecektir. 

Akay müdürü 
Akay idaresi müdürü Cemil B. 

dün Yal ovaya gitmiştir. İdarenin 
yeni vapur alacağını haber alan 
birçok ecnebi şirketler vapur sat
mak için idareye müracaat etmek
tedirler. 

Satılık vapurlar 
lstanbul, Canik, Y eşihrmak 

lunduğundan darülfünunda ancak 
saat dört buçuğa kadar kalmış ve 
beş vapuriyle Haydarpaşaya geçe
rek Ankaraya hareket etmiştir~ 

Vekil Beyin beyanatı 

Reşit Galip Bey dün darülfü • 
nunda bir muharririmizi kabul e

derek şu beyanatla bulunmuştur: 
''- Burada yeni iiniversitcnin 

kuruluşuna müteallik son hazırlık
larla meşgul oldum. lşlerimiz 
l1Cr safhasında memnuniyet verir 
bir yüıüyüşlc ilerliyor. !stanbul 
'1'ürk üniversitesinin, dünyadaki lesinde senenin muayyen mevsim

eı.~sali ara~.mda en. m~ı~1tcrcı!~ ınev- ı lerinde konferans verecekleri kuv
kıı olan yuksck hır 11ım muesse - vetli tal-ı.minler arasındadır. 

Istanbul üniversitesinde 
Dişçi mektebinin alacağı yeni şekil; 

Diş doktorluğu icin şartlar 
Darülfünun fakültelerinde ya

pılacak ıslahat ay başından itiba
ren tamamiyle anlaşılmış olacak -
tır. Dün tıp fakültesinin diş ta -
babeti şubesinde yapılacak ıslahat 

düncü sınıflarda talebe tamamen 
diş tababeti ıubesine ait dersleri 
göreceklerdir. Bundan sonra altı 
aylık bir sömestr daha vardır. Bu 

üzerinde bazı haberler duyduk 
vapurlarının hurda halinde satıl- . . · 

· · h' I . h"kA t Mevsuk olması ıhtımali çok 

sömestrde çalııanlar tez verecek
ler ve doktora yapacaklardır. 

ması ıçın vapur aa ıp erı u ume - . 
t .. d . t . l d' 1 kuvvetlı olan bu haberlere göre 

Muvaffak olursa diş doktoru, 
yalnız mektep mezunu olmakla ik
tifa ederlerse diş tabibi unvanını 
alacaklardır. 

en musaa e ıs emış er ır. . . 
bu şubedekı tedrıs seneleri dörde 

Lozanın yıl dönümü ve 
Hukuk talebesi 

çrkarılmaktadır. Talebe ilk tedris 
senesinde tıp fakültesinin ihzari 
sınıfı bulunan P. C. N. sınıfına 

Hukuk Telebesi Cemiyeti 24 devam edecek, fakat bu sınıf ha· 

Bu doktora mömestrine, diş 

doktoru unvanını kazanabilmek 

için hariçten istiyen diş tabipleri 
de i~tirak edebileceklerdir. 

temmuz 933 pazartesi günü saat 
15130 da darülfünun konferans sa
lonunda Lozan ıulhünün yıldö -
nümünü kutluluyacaktır. Milli is
:tiklalimizin bu şerefli muahedesi 
'l'ıldönümü her sene olduğu gibt 
bu sene de layik olduğu gibi taziz 
edilecek ve §erefli günün dönü • 
münde İstanbul halkı, Türk genç
liğine davetlidir. 

Hukuk Telebesi Cemiyetinden: 
Bu §erefli günün yıldönümünü 

kutlulamak için muhterem meb
uslanmızı ve bütün lstanbul hal -
kını davet eder. 

ricinde kalacak vakitlerini diş ta· 
babeti mektebinde geçirecek, de
sen ve proteze ait şeylerle geçire· 
ceklerdir. 

ikinci sınıftan itibaren teşrih, 
fiziyoloji, ensaç, rüşeym dersle
ri tıp fakültesinde tıp talebesiyle 
beraber ve aynen okunacaktır .. 

Diş tababeti mektebinde ilga 
edilen bir kürsü olmıyacağı tah -

min ediliyor. Buna mulcabil ge· 

çen senedenberi nim re!.mi mahi -
yette olan denlerle yeniden bazı 
kürsüler ihdas olunmaktadır . 

fakat talebe gene boş vakitlerini Kadroya da yeniden on agraje, 
diş tababeti mektebinde geçire - on dört asistan konulmaktadır. 
cekler ve protezle beraber klinik- Şimdiye kadar asistanların adedi 
lere devam ederek ameliyat göre- ı bunun yarısı kadardı. 
ceklcrdir. Nihayet mektebin ders levazı· 

Bu sınıflardan sonra müşterek mı takviye olunmakta ve yeni fo. 
tedrisat bitecek, ücüncü ve dör - töyler alınmaktadır. 

Herhangi bir otelin holunde, 
babçesinde1 barında veya yemek 
salonunda oturulabilir. Fakat bir 
oda açtırmak için hüviyet tesbit 
ettirmek, en yakın merkeze haber 
verilmek şarttır. 

Maalesef bizde bu şartlara ri -
ayet etmiyen pek çok müesseseler 
vardır. 

Oralarda, günün herhangi bir 
saatinde, herhangi bir çifte oda 
açılır. 

Oralarda, birçok genç kızlara 
kolaylık gösterilir. 

Oralarda, aile faciaları olur, 
cürmü meşhutlar yapılır. 

Oralarda her sene muhakkak 
bir cinayet işlenir. 

Oraları, fuhşa teşvik edici mü• 
kemmel birer müessesedir. 

Fuhuşla mücadeleyi, yalnız kal
dırıma düşmüş, vesika almış ka .. 
dınlarla uğraşmak manasına al -
mamalıyız. Mücadeleyi çok daha 
geniş tutmak ve büyük şehirlerde
ki bütün otelleri, bütün pansiyon
ları sı'kı bir murakabe altında bu .. 
lundurmak lazımdır. 

Nizamnameler ve talimatname
ler, bazı yerlere tatbik edilmek 
için yapılmamıştır. Onlar, ait ol· 
dukları her yerde ve her şeyde tat· 
bik edilmezse her gün acınacak 
bir hadise karşısında kalınılır ve 
herhangi bir mücadeleden hiç bir 
fayda çıkmaz. 

Sel~mi izzet 

20 Temmuz 1918 
- L\lil<>klrntııı rıw~ hıırırlrrdı• ''l' dükün 

lard~ bı•J 'i H' t.urrtl lstlnmll hııl,l,mda e ki· 

dı•n nırv<'ııl ol :ııı nhl•fınıı nlı.ıııııl~ e ı:-ayrl kt'ı

rı olılıığııııılnn bu lwn• ıııc~l•fır niı.ıınıahn 

lutlill•n ) eni hlr ~wldP \'01.ı tckarrür l'tmi~tlr, 

- 1 IJalrolıırııı ~rkll, ld ırr:;I , mü tnllo

rln \ '117. H' ııır\ kli hııl,lunıla J eni bıışhtıı bir 

ıılzunııı11ıııc ı~ıJ llııı"ı tıııızlm edilmiştir. Bu 

nl:uırnnıınıı·dı• hııll,ı tiyatroya alı~tıracak 

m•'\'ııl n- tnkJidııt bulunduğu gibi tlyntro

<'Ulnrı dıı icabatı aııat 'e hııJ ı;IJ ete rlaJ et.-

l;;fır rd•"Cll'k nlıkfını mc\•cııttur. 

- l'arl in bombarılıııııını o kadıır ld • 

dr lll olıııu-;tur ki blitün ınuha~rntı tclı;ra

fly" wıınltııtl olıuu:ıtUI'. 

- ltoııınııy1131 hıulw silrUkllJ en lJı•rnt1-

J 8no 1< blnf'slniıı ithamı için mr<'ll~I nıebıı

ııanıla 011 nı:ulı.lt•llk bir tal.rfr , . .,rilnıl~tlr. 

Tııl;;rlr nll.ı.şlarJıı l<abul cdilnıl5tlr. 
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(De\·amı var) 

Ilı Matbaamıza Gelen rıı E S E R L E R 
'~--Muharebe gazları 
Haslp l ... Qtfl BcJin csı'rfdfr. Bo/;rucu 

gazlann ınahlyctlni \'C bunlardan korunma 

ı:are \e vaıııtalannı izah t"drn ı:Uzrl bir ki· 

taptır. l'nlnız ordu mcmıuplanntn drğ-U, 

halkm da işine ynrar. Kwtııat kUtliphancııl 

tarafıııdıın (Re 1mli nnslktoııedlk neşriyat 

Sf'rlııl) nrıısında ı;ıkarılmı)tır. Tn\'llİJ c etle -
ri1~. 

BORSA 
, 

1 

[1lizalarında yıldız i, areci olanlar Üzer
lerinde 19 Temmuzda muamele olanlar· 1 

dır.) Hak:ıınl:ır kapanış fiyaclarını gösterir 

* Londra 705, - * Vl):ına ~5. -
* Ne\•yorlc 14G, - • Madrlt 17, -

1 * Faris 170, - * Rerlln 50. -
* i\111Ano 225, - * Vaı~ova 2.ı, •• 

* Rruk•el 117, - * Rudapeşte 32, -
* Atlna 25 - * Bıılı:rcş ~:ı 501 * Cenevre 8.2, - * Belgrat 57, -
* So(ya 24, 50 * Yıı~ohama 4", -
* Amstcrdam E!i, - *Altın 9~9. -
* Praı: ı~o. - • l\le. ldlye ~6 • .'\O 
"' Stokho'm :li, 50 * Bı n\:not 242. -

(kap. sa. 16) 
-

:-o:; to • Stokhrılm 2.749:'50 

0.6875 • Vhann 4 2450 
1205 *~ladrlt :1.6575 

S.947fı • Berlln 
* Brukscl 3.383750 • Yarşo\•a 
• AtlnA. ~ ·19 • • Budapc~te 
* Cenevre l!.4 IJ 750 • llukrcş 
* Sofya 67.9350 * netgrat 
• Amsttrdam 1.1745 • Yokohama 
* Prag tS.94- * l\lo~ko\•a 

ES H A M 
Jş Bankası 9.SO Terkos 

• Anadolu 25 60 • ~·ımcnto ıu. 
Reji 3,60 l nyon l>cy. 
sır. Barrlyc IS. ~ark ile~. 
Tramvay 51, Raıra 

1.98 7 
.ı.n:·,ı; 

3.1102, 
79.CJfiSO 
34 611.'\0 
2.2650 

1088.:'5 1 

l!:",!iO 
l:Z 35 
20,QO 

l,QO 

2,20 
U. Si,ı:orta 10,30 ~ark m. ceza 2.35 
Bomontl 21, ıo fele!on 13.-

istikrazlar tahviller 

1933 da lst. 95.- ~:lcktrlk 

lstll:m:lda. 
Şark 1>.yol 

• D. :'11U\'3h. 

Gümrükler 
19?8 l\lü. A. 
Bağdat. 

98,- Tram,•ay 
2.30 * Erı:anl 

53.50 Rıl'tım 

!'.55 + Anadolu ı 

6,70 * Anadolu il 
11,75 •A l\11lmessll 

51,30 
95,
UI,--

.f5,-
4S,-· 
49,15 

1 

Cuma 
21 Temmuz 
28 Rebi.evci 

4,43 

19,33 
3,00 
12,20 
16,I 

19,38 

21.3 
2,32 

202 
167 

..) 

\'ARŞOYA: 141Z m. -
18.05 koro hallndo tagannJ plakla, l~.85 

ıılak - l:S.55 plak - 16.35 plak, lıtllı-re 

ult bahlııler - 18.SO plakla caz hanlan -

19.M konser - ı 9.S5 oda 

konser - 22.10 de\'amL 

BELGJW\D: 481 m. -

mu11lkl11l - 21 

12 plak - 18.05 kon~r - 19 fü.lk -

19.80 rnllll ha\"alar - 20.80 kon11cr - 28.30 

ı:Ijtuıı ınu11iklsl. 

ROMA: 4U.Z m. -
21 haberl<'r, &ohbet, 

Yarın 
18TANBVLı 

plak - 21.4.; ,\, 

Hl - ıo gramofon. ı9 - 19.30 ııu 

(Handan H11nım). 19.SO - ZO fl&Z (Fayda 

Jlanım). 20 - 20.SO tanburacı Oııman Peh

lhan. 20.80 - 21.80 t)Jkti Hanım. Eliza 

Hnnım, İnci ilanım. 21.SO - 22 gramo • 

fon. 22 ııjans hahrrlerl saat ayarı. 

\'l\',\~'A: 1>111.1 m. -

J0.30 ha\'a \'87.lyctl - Jl.50 llU \'R7.lyt'ti 

12.30 ıılııkl:ı m~hur ooııtekArlnrın eserleri 

IS öğle kOU!M'rl - U.10 • lli dc\amı - 17 

plaklı& l!<'&li fllmlf'rdrkl hR\'alnr - 18.03 

(Ay da h11yut. SanatkAnn hakikate karşı 

aldığı 'azi) ,.t) nıe\'Zulıı kon rrranfl - ııtso 

konser - 10.0.; IK'yahate \'C IK'~yahlara da

ir - :?0.10 il<' elendlrlcl ha\·alar - 21.30 A-

,,ısturynda ııayrlye hayatına dair - 21.30 

ı;l'nfonik konser. 

JH HAl'E!:'TE: li:;-0.5 m. -
11 plak - ıs öğ-lo ranları - lS.03 ta

ı;-ırnnl ,.o krııınn konseri - ı t.SO ork<'ııtra 

lrnıısf'rl, h:ıflr musiki - 18 piyano ile l\la

cnr hıl\'nlıırı 111.3() konrrrıı.ns - 19 konser 

l!J.10 "llrlrr - 20. to plak - 21.SO kon11tır, 

BC'KUEŞ· S9t.2 m, -

ıs habcrlrr, plak - 13..10 h:ıflf bettc
ler - 18 r.aı. ha,·alatı - 20.40 plakla C'lya

koıno Pusııiııinhı l\lıınon Lc!iko operasr. 

\'AUŞO\'A: 141% m. -
it dini rnmılkl - it.O.; clmnaııtlk - 8.20 

nıınnm"'"ılftln1t11Hı"'""""•ınmnmmmnnnnınnmrmmumum11111U1t1..,.l9ttfftfn 

fl'ranıı - JO.S5 hafif mmılkl plakla - 21 

ııenfonlk konıı<'r - 22.JO konııer - 23 ra7.l· 
no konııerl. 

BELGRAD: 431 m. -

12 plak - ıs.o;; kon!lt'r - 19 milli ıar

kılar - 19.SO nutuk - 20 plak - 21 mu

ıılkl 23.SO çl~an orkcstraııı. 

ROMA: 441.2 m. -

21 haberler, ııonra plak - 22.15 r.moor· 

to Glyordanoııun ~!lt<'lcrl - 23 (Sö:ıııUz!) 

\'C Kulnt4'ro kardıışlrrin komedisi - 23.30 

dan11 hM"&ları - 28.55 haberlrr • 

PARf!';: 328.% m. -

d~~" 
Kim bilir, belki de bo ,1ııf 

(Kadro) mecmuasının BeY1~ 
da satış merkezi olur ve f 
aahihinin oğlu, Şevket Süre~rif 
ile her hafta muhabereye l~w 

•1ılP"' 
her mektupta babasının ,,. . 
muharrire selamını, hürmetİJI' 
zardı. I 

O zaman Ahmet Beyin ~I 
müfterilere Nazım Hikmettıl I 
ip kaplı tiir kitaplarını ta~~i~,I 
tiğini, liman §İrketi müdüriJ ~f 
di Beyin otomobilini dükatl lif 
de durdurup "Kadro ve iıı~İ 
satın aldığını, "lktısadi de' dır' 
l ik,, eserinden kaç tane ı;atı1 

t ( 
nı sorduğunu duyacak, yalı" 
recektik.. , ;ı 

Sonra bir gün, iki mütl~~l 
kup Kadri Beyle kayirı b• ~~ 
Burhan Asaf Bey burad•11 l 
"B w •• Kı·· . ııı ,Jı 

ogazıçı up11 ~ıgarası 

ken: 1 
,.,ı , 

- Mon§er, bu tütün satlf ,I' 
bö7le huausi ellerde bıral<ıı' 
lı, etatize etmeliyiz!. ,Jdl 

Diye konutacaklardı da,,,,;, 
l . ·· ~ .. ·· kle ııl ~ 
ıranın USLunu verme lı~ 

dü!;:fın sahibi, ·bu 'bahiıteıı 
11
,J I 

§CY anlamıyacak, tuhaf tıJ 
lecekti... J 1 

Zayıflamak için sık •'1' 1;, ~ 
rüyen Yunus Nadi B. in s.r' ,il 
çiklet alacağı bu dükifl'1111,~ 
belki de Fethi Beyi hiç t~P ,
cak, Necmettin Molla BeY1 11., ~ :ııJtl ıı 
ce Kocataş suyu ve gaz0 f1' ,f 
hihi olduğunu öğrenecelcı fıt~ 
diye intihabında Serbest 
rey bile vermiyecekti. t.tl' 

ıııı>'' , 
Halbuki §İmdi Akı11'11 lı i;.11 

rem ba~muharriri osııı•11 1ıil', 
ratorluğu çöktükten ""11r" O-,;_I 

. . . h f edetl b"'J nun ısmını mu a aza 1et 1. 
lı ·bankası gibi tek batın•erİ ~~ 
çidir ve bir Türk rnü.ne~ııt i 
ğu için kendisinin bır ~ 
olduğuna inanır. ıl"" 

Topl&J -~.,/ 

ı""Jı ikinci yc-2!ı : pazar delr· 
[ İktısat doktorll t J 

muktesit dokto · 



llAKJT' ........, ın Tefrikası : 64 
---. ... .__. --

3 MAYIS GECESİ .. 
-Be· ı 

derek, nıın ~ hep gülerek, alay e-
k.d 1'efelı neteli konuştu. Bu 

&r cotk l ... de 'd . un ugun karıııında ben 
cı dılet d' .. \'erd'.. . eme ım.. Sızın para 

1ııni · f oldu" . ~ı, akat farta muallak 
ıu ırın P 1 .. d . - . Jai l ~ , araya e sureme ıgı-

&ll attı Y l f · · · l b'l ' )or · · a nız aızını a a ı ı-
, ?e .. 1 

" •u male dokunamıyormuş. 
- U'O" \'illi ti ıru: Bunu da kendisi is-

i ·· Bı ·· ki · rı... r gun a ma esıp, va-
.... Yo" 
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ÇEK 

Vildan Hanım bunu söyledik-
ten sonra sustu .. 

Derin bir se11izlik oldu .. 
Müfitle Hasan Sıtkı Bey dik -

katle ona bakıyorlardı. O, sade
Hasan Sıtkı Beye bakıyordu. 

Sözüne ona bakarak, yalnız o
na hitap ederek devam etti. )o, , Runu sa.rf etmekten korku -c.u .. 

Gayet sakin konuf uyor, San -
il~~ Şu Bebek çok diplomattı. içi ki gayet tabii bir şey anlatıyormuş 
ıi~etttı bir. değildi.. Bana bir va- gibi söz söyliyordu. 
li t ~~nıe ıle bütün malını verme- - Yaptığım şeyi mazur göste -

e ıf etti.. recek sebep aramıyorum. Yaptı· 
-s· B k

011 
ız de bir an evvel malına ğım şeyin mazereti yoktur. unu 

:~nın Çareaini buludunuz. haktır diye yaptım. Vazifemi yap-

Bir sarhoş 
Sirkecinin keyfini 
kaçırdı, yakalandı 

Dün gece ufak bir sarhotluk 
vak'ası yüzünden bütün Sirkeci a

yaklanmış ve telaşa düşmüştür. 

Ötedenberi Sirkecideki bahçeli 
birahanelerden birinin müdavimi 
olan Nai.1 dün gece "biraz dünya 
kederini unutmak için,, kafayı tüt
sülemeğe gene o bahçeli birahane
lerden birine gitmi,tir. Az zaman 
içinde şişeler gidip gelmeğe, Naim 
de tam yolla kafayı dumanlamağa 
başlamıştır. 

Bu hız ile çok geçmeden zil 
zurna sarhot olan Naim zıvanadan 
çıkarak evvela uf aktan bir şarkı 
tutturmuı, arkasından bunu ava -
zı çıktığı kadar bağırarak gazele 
çevirmiştir. 

aeı_ .ayır, aklıma böyle bir şey tım .. 
~erte:~'. Bize faizinin yarısını da Hasan Sıtkı Bey: Bunun üzerine müşterilerin 
ll\l'la tı .. ' Fakat ıene ıonun.da _ Ben bu vazifeden bir şey an- garsonlara vaki olan ihtarı üzeri-
l>t? ~.0lnıadığını söyledi ve bir lamıyorum .. dedi... ne garson gelip bağırmamaımı ıöy 
ter: ıle vermedi.. yalnız bir - Öldüğü isabet olmadı mı?... lemi,ıe' de sarhot birdenbire alev 

•lllık aldık.. Sizin namusunuzu lekeliyordu.. lenerek maıanın üzerinden eline 
: 8N.aaıl ıerdanlık?. Her neyse, şimdi artık ıize teklif- geçirdiği bardak, tabak, çatal, ka· 

taldı ılnıeın.. Elli bin liraya ıa- te bulunacağım.. deh, ne olurıa frrlabp kıımağa, 
" - Bunu bekliyoruz.. bağınp çağmnağa etrafındaki di-

...... Ben· 1 ı - Karınızın bütün malına te - ğer müfterileri büsbütün rahatsız dıl•- 1111 yüz elli bin iraya a • . 
~- lerdanlık olacak.. Demek varüı ediyorum.. Fakat cinayetı etmeğe başlamıştır. 
:'~d, taııdığı ıahte imif. benim itlediiim meydana çıkarsa Bu canlı bat beliıınm kolay 

ı.,lll .'•bilir .. Her peyse, vasiyet- on para bile alamam.. kolay atlatılamıyacağını anlıyan 
~~1 bir avukata teslim ettik.. - Bu muhakkak.. garaon bu vaziyet karıısında gide-
~'•i tı da o buldu.. Fakat sizin - Eğer yakalanırsam, bütün ça- rek bir polis çağırmağa mecbur 
dt :ttna11ıenizde mühim bir mad- lışmalarımız suya düşecek komite olmuş, gelen polis ıarhota derhal 
"le 7dı, Bebek size ihanet ede - de en nafiz azasını kaybedecek. meyhaneyi terketınesini ve öyle 
"üc\tot Utaa, vaıiyetname ahkamı - Bu da muhakkak. her eline geçeni atıp kırmamasını 

....._ ediyordu.. - Sakın beni hapisten hatta ıöylemittir. 
t\'et.. asılmaktan korkar ıanmaym • Naim: 

~ llu b · · hl'k - Sanmıyoruz. - Sen ne karıııyorsun canmı. ·:1't~&rt izim ıçın le ı e - _ y alnı,ı; hayatımı boJ yere 
dü.'l'· 0Gbegın ahllkmchm enı'n Keyfim nuıl iaterıe öyle yapa-. ·•• dile. 1 

harcadığım için yanıyorum. l~tt ·. Nihayet Bebeğin size (Dt>vamı var) rım. 
....._ ~ etlıiini haber aldık. Gibi ter• laflarla poliıe kartı 
....._ a·~d?. ıelm~t~ir.' Bunun üzerine ~liı 

'dır,tııııı her yerde adamlarımız <KISA HABERLER,, ken~ı~ını karakola ~a~ar takıp et-
"11 )ol 8uraya ıeld im. Onu doğ· .... , meıını aarho§a ıoylıyor. Sarhoı 
''"- b~ •evketmeğe çalıştım .. Bu- iki Rum lisesi gene ille gibnemde gitmem diye 

.....,. l &enci seviyordu.. ayak diriyor. Fakat nihayet poliı 
....._ ı:llli Müfit miydi?. Bütçelerinin bozukluğundan tarafından yakalanarak zorla ka -

"1•1 d ı · dolayı Beyog~lu rum liseıi ile Zer- ak 1 .... ··1 .. ....._ ı. ır, eğildi. tmı.. r o a goturu uyor. 
la:_ ''l•d k d ~· ıd· · granoya lisesi birleşmiye karar ~i ~ •ın i Müfit egı ı, 11 -

.._ ,...,,le..ıeğe lüzum yok.. vermişlerdir. 

~ilci tl "iifit ıöylemitti.. Köy mualllmlerl 

........ ~ lianım anladı.. Köy mekteplerinde ziraat bil -
~ tolE ili, iıim söylemekte ma- gileri okutmak için köy muallim -
\i bu ,d Yalnız ıunu aöyliyeyim lerine mahıus ziraat kuraları 1 a
~, ili •ro.ın karısı, Bebekten çok ğustosta Ankara, Burn, lzmir ve 
~el Zeldi. Fakat hafif bir a- Adanada açılacaktır. 
~= ı .. ~ d 
.,.ill l" eıı ini kaptırmıf tı. Be- Ankarada yüksek ziraat enıti-'ita_: ~:~e oyuncaktı.. Bebeğe tülerinde açılacak olan kuralara 

....._ .l.1.. ıın, dinlemedi.. Eskişehir, Kırşehir, Yozgat, An-
'?QJlka 

~;- l'etılik 11~"b. kara vilayetleri köy mektepleri 
. C..U e ı ır oyun oynuyor • muallimleriyle bir kııım ilk tedri-
~ -,led· ilin iıtediğini yapacağı- sat müfettiıleri iştirak edecek -

r.. ~·· Nihayet komite top - lerdir. 
~.. L•lldiıini idama mahkUm 
~~· Q -::U da ıelip . haber ver • nafia vekili Malatyada 
~-~;-la rabrtaaını keıece- Malatya 19 - Nafıa Vekili 
~·.._it ..,~·· .Bir kere daha yalan Hilmi Bey refakatindeki zevat ile 

• 'el ' ızı aldatmıftı.. O ge - birlikte Malatyaya vasıl ohnuf, 
"'..::!a kaçmak üzere idi. cofıun tezahüratla karşılanmıı, 
~~ Ad ~bahati ona. yükliyor- Halkevine misafir edilmitlir. 
~ ~ &ının aiinahı yok muy· Ankaraya giden Malatya heyeti 

4.ı_ 1 •tlne .. }ıL~ de dönmüttür. 
~ el' ıuna M.r B~1>ekti .. " 'İıi~ıa:~ ~ir oyuncaktı. He- Çok fiOcuklulara mUklfat )., °" .. llıze kottum Haaan Çok çocuklu validelere verile -
~ı ~" kapıda buldum .. Ka • cek nakdi müki.f at için aranıla -
,._.......el• ;: ıidiyordu. Tam za- cak evrakı müsbite Maliye Veka
d-. lllcl, aö a~~ınııtrm .. Beni kar- letince tesbit edilerek mal aandık
fta~llc ~eceııni ümit etmiyor • larına bildirilmiştir. 
~..ı ~ "- !• ac>iuk kanlılığını .,,k' ~ .. : eınedi.. Eve girdik.. Adliyede tayinler 
'"hıe ı kendini topladı. Ha- Galata sulh hakimi Nuri, ikinci 
'-h!1dtt -.~i olaınıyacağımı ve istintak hakimi Hakkı, O ıküdar 

~-· telt.. •'1111ıez o adamla kaça- müddeiumumi muavinlerinden 
~-.at el •r etti.. Zühtü Beyler temyiz mahkemesi 

" ' ko11ıiten· · · d 1 · 1 '• ın emrını yap- raportörlüğüne tayin e i mıt e~ • 
dir. 

Otomobil alhnda 
Nişantatında Bayır sokağında 

9 numaralı evde ikamet eden F ey
zi Efendinin kızı Selma Betiktaş 
Çırağan caddesinden geçerken ıo
för Sülenman Ef. nin idaresindeki 
676 No. 1ı otomobil çarparak zaval 
lı kızcağızı 'yarala.mıttır. Suçlu şo
för yakalanmıttır. 

Toprak alhnda 
Karaköyde ameleler terkos 

ıu borusunu yerden çıkarırlar· 
ken toprak çökmüı, Yusuf ve 
Mehmet isminde iki kişi toprak · 
altında kalarak yaralanmıılardır. 
Yaralılar hastaneye kaldınlmıı • 
lardır. 

İkinci kattan düştü 
Davutpaıada Çöp iskelesi 

civarından oturan 3 yatında 
Muzaffer isminde bir çocuk ev· 
lerinio ikinci katından düımüş, 
söz söyliyemiyecek bir halde 
hastaneye kaldırılmıştır. 

§ Topanede Karabat ma
hallesinde oturan beş yaıında 
Şahin vatman Mebmedin idare· 
sindeki tramvayın altında kal
mıf, muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. 

§ Karagümrükte Sultan ma
hallesinde oturan döıemeci 
Mustafa, terlikçi Ahmet, şoför 
Ahmet Kimil, saraç Dayut 
mahalle aralarında dolaııp nara 

a tarlarken akalanmı lardır. 

5 - VAKiT 20 Temmuz {933~ 

Eski Türk Medeniyetinin Beşiğinde 
-········ ... ··········-·······················································-·· 

Doğu Türkleri ve biz 
Yazan : Besim Atalay 
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"A · · ş h ırı e name mevzuu .... ,, Ne 

demek olduiunu biliyoruz.. Bu, 
Orta Aaya Türk ve İran milletle -
rini birbirine ıaldırmakla kendi 

aiyasetlerini yürütmek istiyen Türk 
ve hanlının müıterek dütmanla -
rının tekerlemeleridir .• 

1920 ıeneıi T aıkent ıehrinde 
Ruı erkanı harbiyeıi tarafından 
"Aıkeri fikirler,, adiyle neıredi -
len bir mecmuadan tercüme edil
mit bir makaleyi okudum. Rus 
erkim harbiyeıine mensup bir 
müıteşrik zabit tarafından kale -

Turanlı için fayda vermez.. Bu 
dü~manlık hissini aşılamakla uğ -
raşmak "lranı zemin kıtasını nü
fuz mıntakalarına ayırıp payla
şanlar için şayanı istifade bir mev
zu,, olduğunu doktor Aftadların 

bilmediğine inanmak istemiyoruz. 

"İran - Turan mücdelesi,, ni 
"Şehname,, hikayelerinden değil , 

pek yakın bir mazide gözümüzün 
önünde cereyan eden hakikatlar
den öğrenmeliyiz.. On dokuzun
cu aıırda Türkistanı iıtila eden 
Rusya "İr1!nİ unsurları Türk bo -
yunduruğundan kurtarmak için,, 
geldiğini söyliyordu. 

<Devuru var) 

me alınan bu makelede "Şehna -
me,, nin bize hikaye ettiği İran ve 
Turan mücadeleıi hali. devam et
mektedir.. Bu ananevi mücadele- Ş 
den bizim için en büyük faydalar amda yeni karamame-
memuldur.,, deniliyordu. ler bekleniyor 

Görülüyor ki Orta Aıyada, re- Ş 
il am - T enıik kanununun ten-

kabet eden iki mi ete mensup f ' 
h k ızi etrafındaki yeni kararnameler 

zatler, "Şehname mevzuu,, a - beklenmektedir. 
kında ayni fikirdedirler. Böyle Pek yakında bir çok memurları 
bir "İran - Turan mücadelesi,, ~ k 

açıga çı aracak olan mühim ka • 
aari oluna bu rakip milletle.., için rarl .. 

arın vuzera mecliıinde hazır -
"fay dalı mevzu,, olacağı şüphe - 1 k . anara reısi cümhurun tasdikine 
ıizdir.. Fakat Türk ve lran mil - arzedildiği ıöylenmektedir. 
leti "İran _ Türk mücadelesi,, ef- .._ ..... __________ iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiOiliiliiiiliil 

ıanelerinin altında saklanan ze -

birli hançerleri görmiyecek kör 
değildirler. Bilhaua Türk mille
ti bu maaallarrn değerıizliğini çok
tan anlamı ıtır •• 

Bununla bera'ber •'Türk - lran 
mücadelesi,, efaaneıinin "faydalı 

olduğunu ümit eden,, ler itlerinde 
deYam ediyorlar... Doktor Af tad 
gibi taıkm lrancılar Yaartaaiyle 
hatti Af ganiıtanda bile Türk düt· 
manlığı tohumunu ekmek iıtiyor
lar.. Fakat lranlı kardeılerimiz 
bilmelidirler ki Türk milleti hiç 

bir zaman lran milletinin mahvol· 
maıını iıtiyen bir düflllan olma -
mıttır. lran 'kültürünün inkiıa -
fında Türk milletinin büyük rolü 
ve aayısız emeği vardır. lılami -
yelten ıonra ölen Fara edebiyatı 
banda değil, Saman oğulları ida-

reıi altında Turanda dirilmittir .. 
yi yazdıran ( etaoin etaoin etaoio 
ölmez bir eaer olan "Şehname,, 
yi yazdıran Türk Hakanı Gazneli 
Mahmut olduğu ırbi Sadiyi hima

ye eden de Ata beylere menıup 

bir Türk Beyi idi.. lran milletini 
ihya eden İsmail Safevi bir Türk 
olduğu gibi o sülalenin tarihini 
yazan da (Tarihi alem arayı Ab
basi) bir türk oğlu, eserine "Türk
men,, diye imza etmekten çekin -
miyen bir Türkmendir. 

lranm ıon aari uyanmalarında 
Türklerin büyük bir rolü ve hiz -
meli olduğunu kim inkar edebi -
lir?. 

Bugün bile İran milliyetper -
verliiinin ideolojiıini yaparlar a
raaında koyu İran milliyet -
perverlerinin çoğu gene Türkler -
dendir.. Doktor Akay Af4ad, 
damgası üzerinde bir Türk oğlu 

Türktür!. 

Fakat, Iran milliyetperverliği · 
ni yanlı, bir yola sevketmek isti -
yen bu "lranlı Türkler,, kraldan 
.fazla kralcılık göıtennekte yarıt 
ediyorlar .. 

İran milliyetperverliği Türle 
düşmanlığı gütmeden de yürüye
bilir. Bütün tarihleri birbirine 
bağlı olan bu iki kardet ve kom
fU milleti birbirine düflll&n yap • 
makla uiraflll&k, ne İranlı ve ne 

Istanbul Tramvay Şirketi 
ve 

Şark Demir yolları Kumpanyası 
Muhterem ahaliye 

ilan 
Halkın deniz banyolarına de

vamını 1c:olaylaıtırmak maksadiy -
le 14 temmuz 1933 ten itibaren; 
tecrübe olarak ve yeni bir karara 
kadaı· lstanbul - Florya - plaj 
arasında gidip gelme tenzilatlı bir
leşik biletler satılmağa başlanaca
ğı muhterem ahaliye ilan olunur. 

Bu biletler tramvayla §ehrin 
her hangi bir mahallinden keaik • 
siz ıeferle Eminönü veya Sirke
ciye, Demiryolu ile Sirkeciden 
Floryaya, (Küçük Çekmece) azi • 
met ve Haylayf, büyük Plaj, Çek
mece plajı ile Küçük plajdan 'biri
ne girmek ve demiryolu ile Sirke
ciye ve Sirkeciden ayni araba 
içinde tebekenin her hangi bir ma
halline tramvayla avdet için mu • 
teberdir. ' 

TARİFE 
1'akliye ,·ergisi ve köprüler rüsuma 

dahil olduğu halde : 

Bu yükler 
için 
kuruş 

Tqnwa) ın her han· 98,:"5 
,.i mevkii \ ' C Dc-
mi ryolu 1 nci mc' ki 
Tr:ımva~ ın her han- 80,75 
gi me;kii ,.e Dc

miryolu 2 nci mev-
ki 

4 ten IO yaşı. 
na kadar ço

cuklar 
kuru~ 

50 

41 

Tr:ııııv.ıyın her han· 64 25 33 
gi me\'kİİ ,.e Dc-

miryolu 3 cii mevki 

Bilet yukarıda isimleri beyan 
olunan dört plajdan her hangi bi
rine girmeğe salahiyet verdiği gi
bi bu plajlar dahilindeki tekmil 
tarif eler üzerinden yüzde 20 ve 
Küçük Çekmecedeki latasyon bü· 
fesinden yüzde 10 tenzilata dahi 
salahiyet verir. işbu biletler Sir -
keciden geçen veya Eminönüne 
varan tramvay arabalarında bilet
çiler tarllfından verilir. 

Ahali mezkur biletleri tramvay 
hatları müntaha noktalarının bir 
çoğunda plantonlardan dahi teda-
ri:k edebilirler. (5472) 





., 

; 

Hakiki hik... . 
~aye. 

Ayı avı!. 
Geçen •ene ta · 1· . . lılek i . Yaz tı ını geçır-

lıliıe Ç~n Kaata.monudaki çiftliği
l•bnittlın ş· l ·ı ·ı .. Strrı 0 • ı.nıa ıı ıı esının 

>'tın tlnanlarile bezenmit bir dağ 
•cındak· · ltk da.. 1 evın balkonunda u -

lattık] Kla.ra. ha.kar , köylülerin an
lttd" arı avcılık masallarım din -

•trı. 

Bunla · . 
ttı, iid rın ıçınde en çok hoşu-
~ en ayı avları idi. 

••ırlar b"" .. .. .. B" k ftrıı uyumuttu. ır a -
Kene k·· l oy illerle otururken: 

-A1· B 
ılrıla 1 ey., dediler .. Ayı avı 

111 geldı" N ... 
d laıl gıdel" . ? n·· .. tıı: ım mı .. - uşunme -

-Ev t D O e · edim. 
nlar d . _ . evanı ettıler: 

ı~ Şıındi mısırlar büyüdü. Bi
llı y~ ef_e~diler mısır koçanJarı
ler " k ıçın bostanlara gelir-.. 'e l 
dere r er, Yerler, susarlar. Sonra 

Ye ıu i .. . 1 O !lıaıı h· Çnıege ıner er.. za-
1'ltı ıı de kıskıvrak yakalarız ol

ltıı '> 

liiı b·· l 
ta de'" oy e konuşurken koşa ko-

Rırınenci geldi. Helecanla: 
l_ ""'Ama d d" D w• • ~tıa n... e ı. egırmenın 
~d, •ndaki kayada bir ayı iki de 'r (ayı Yavrusu) ı ile oturmuş. 
~1 rt Çabuk mavzerleri alınız ... 

~~aYalrın .• 
~~n ne olduğunu anlamadan 
~t d fı.rladını .. Mnvzcrimi aldım. 
~ ~ ak1ka sonra ben beş köylü, 
')} J) ek ayının bulunduğu kaya-

o Und "d"k l a ı ı . . 

)ı l>..~Ye geldiğimiz zaman ayı· 
°"dık. Köylüler: 

cfotrulttum ve 
ctUm .. 

Ayı efendi flzerime dojnı gell• 
yordu. e ereket venin köpeklere 

_ Ali Bey .. dediler •. Siz bura· 
da iki köpek ile oturunuz. Ayı şu 
dağın arkasındaki düz yere git
miştir. Biz gelmeden sakın alet 
etmeyiniz.. Ayı duyarsa kaçar.,, 

Onlar gittiler. Ben de yere otur· 
dum. Güzel bir mehtap bize gü -
lüyor, köpekler sağa sola kofuşu -
yorlar ve ben de ciğaramın du
manına bakıyor eğleniyordum. 

Bilmem ne kadar geçti? Bir
denbire kayanın dibinde bir hışıl
tı oldu. Başrmı çevirince ne göre
yim .. Ayı efendi. Vahfi gözlerini 
projektör gibi gözlerime dikmiş 
yavruları ile beraber üzerime ge· 
liyor. Ara.mızda yirmi adnnlrk bi
le mesafe yok.. Köpekler birden -
bire kudurdular, ayının üstüne 
atladılar. Ben ·ile mavzerimi doğ
rulttum ve ayının üzerine üç defa 
ateş ettim.. 

Ayı benden değil köpekten kaç 
tı. Ben de söz aramızda korkum
dan oraya çökü verdim. Silah se
sini duyan köylüler benim alay et 
tiğimi zannederek çok kızmışla~. 

Kota kota geldiler. Onlara olan
ları söyleyince : 

- Öyle ise burada ne oturu
yorsunuz. Haydi bakalım .. Köpek
lerin petine dütün.. Biraz sonra 
ayı efendiyi ininin kapısı önünde 
kıııverdik. İki taraftan üzerine ya
ğan mavzer aletleri altında ayı 

efendi yere yuvarlandı. Haydi a -
yının postunu yüzdük. İki ufak 
yavrusunu da çiftliğe götürdük. 
Bu yavrular hala çiftliğin evleri a
rasında dolaşıp dururlar. 

ŞAKA 
~ lf escıp dersinde 

~'=~Ilın öğleyin üç elma ikin· 
·~, a:kıam bet elma yeaen 

- l<arın ağrıaı muallim 

P·ı 
o.. l hasta olursa •• 

~-.~le ....._ l:>-ba . 
·• oa. •. Fıl nezle olur 
~b\ 

~,~~let.. . 
~ ~irt Jc· ?.nun 1bumunu ııl -

~ea·ı ltnbılır kaç artın mendil 1 
lni baba .• 

~L Doktorda 
~~tı qor A 
dit.' 'di~ facanı ıoymuf mua· 

' Ot, l<ulağı ile de dinliyor-

~~._ Oğlum 3 defa 33 de "'f' ....._ 99 doktor Bey. 

Kara kedi 
Mimi - Ah Fatof .. Kara.kedi 

uğursuz olurmuf ... 
Fatoı - Evet amma •• Fareler 

için.. 

1Neler varmış ta haberimiz yokmuş .. 
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Cevap veriniz 
ı _ Hangi ayda insanlar daha 

az yemek yerler? 
2 - Suya düten bir adam ıs

lanmadan nasıl çıkar 1 
3 - Doğan fakat hala ölmiyen 

hayvanların isimleri nedir? 

V A K 1 T'ın " dUrbUnU ,, 
llllllllllllllllllDllDllUll!J_, .. iiiWIUliillı!lllllllllllll 

• "Merihe,, 

bakalım 

• 
Eaki Romalıların ve Yunanlıla

rın (harp allahı) idi. Yunanlılar 
bu allahın ismine (Areı) derler
di. Şimdi de yalnız (Yıldız) diye· 
biliyoruz. 

Günetten uzaklığı 226,5 mil
yon kilometre uzaktadrr. Yani a -
şağı yukarı dünyanın güneşten u -
zaklığı karadır. . 

Bu yıldız da güneş etrafında bır 
senede döner. Bir ıenede 321 gün 
vardrr. 

Dünyamızdan bu yıldızın bütün 
günleri, yazları, kışları görünür. 
Maamafih gördüğünüz siyahlar 
henüz ne olduğu belli olmıyan ka
nallardır~ 

Merih çok bulut içinde kalır. 
Etrafında bizim (Ay) gibi iki u
fak peyki vardır. 

/ştenanlıyan asansör 
lngilterede itilen, lif anlıyan 

asansör icat edilmiştir. Asansöre 
binen adam üçüncü kat deyip düğ
meye basınca asansör, hemen ü -
çüncü kata çıkıp durmaktadır. 

Ve yahut hetinci kata!. dendi mi 
derhal betinci kata çıkıp durmak· 
tadır. 

Bu nasıl oluyor?. Gayet basit. 
Ses kuvveti elektrik ceryanma te
sir etmekle ... Nasıl? .. Bunu yapan 
mühendis bilir •• 

Yengeç nasıl yaşar? 

lnsanlara düşman bir insan o

lur mu?. itte Madam "Margret 
kayt insanların en büyük düşma
nı v~'hayvanların en büyük dostu 
zengin bir milyarderdir. 

Amerikada Loı Ancelosta f ev
kalade büyük ve muhteşem bir 
bahçenin ortasındaki kötkünde ya 
şıyan bu milyarder insanlara düt
man olduğu için hiç bir insanla 
görütmedi. Tabii hayatında ne 
yaptığım da bilen olmadı. Fakat 
madam ölünce her kes hayretler 
içinde kaldı. O muhteşem bahçe 
de 37 senedenberi mad·amm bes
lediği kedilerden ölenlerin mezarı 
vardı. Bunun da yekunu tamam 
500 'tane idi. Her kedinin mükem
mel bir mezarı ve mezarın batın· 
da kedinin heykeli ve altında ke
dinin hayattaki iyilikleri, oyunları 
hakkında malumat veren kitabe -
ler bulunuyordu. 

Evinde de 300 e yakın kedi kü
çük küçük karyolalar içinde keyf 

ediyordu. 
Madam Margret Kaytin kedi -

den 'başka sevdiği şey musiki imiş. 
Fakat 0 umuma mahsus olan !hiç 

b• konsere gitmemiş, kendi evin-

••••••••••••• / 1 

Bunları unutmayınız 

ı - insanlar en az şubat ayın
da yemek yerler .. 

2 _ Suya düıen bir adamın ıı
Janmadan çıkması imkansızdır .• 

3 - Doğan fakat hala ölmiyen 
hayvanlara (canlı) derler. ,. 

VAKIT'ın "Mikroskobu,, 
mmmmmıımıınnnnıuınmınınıınmıınlillt.'!lftl!llllllllllliWW 

e 
Bu nedir 

biliniz 
• 

- Bu da nedir? Diye sorsam 
hemen: - Bunu bilmiyecek ne 
var ağacın ortadan kesilmiş,, der· 
ıiniz. 

- Hayır bu aklınıza gelmiyen 
bir hayvandır. ismi de (Mercan) 
dır. 

Bunun dallı budaklı olduğunu 
çiçeklerini görenler (Mercan) ı 

bir nebat olarak ta kabul ederler. 
Mercan açık denizlerde 8 met· 

reden 40 metreye kadar denizlerin 
diplerinde bulunur. Kireçli tatla
rın üzerinde yaıar. Ve çok çabuk 
büyür. Bulunduğu yerde çok ça
buk ürer.. Bunların en çok kavga 
ettikleri hayvanlar yengeçlerdir. 
Yengeçler Mercanların arasına 

saklanmak ve kopardığı parça üs· 
tünde yaşamak ister. Mercanlar 
baıka tarafa kaçar. Velhasıl kav -
ga hiç eksik olmaz. 

Üç yaramaz .• 
Mehmet - Ben de çoğrafya • 

dan birinciyim .. 
Hasan - Ben de hesaptan bi-

rıncıyım. . 
Atahan - Ben de kapıdan dı • 

şarı çılana.dan birinciyim. ır . 
de hususi konserler tertip etmış - ===============
t' Ama gene kendisini gören ol- düğmeye basarak zili çalarmıt, 
ır. konser de bitermiş .. mamıştır .. 

Konser heyeti madamın hususi Madam Margret Kayt milyar • 
odasına girer, 'boş odada, yani laroa dolar servetini himayei hay
dört duvar arasında konser verir- vanat cemiyetine terketmiş ve hiç 

Deniz hayvanlan enstitüsü pro- lermit.. Madam da ııkı ve kapa- bir insana on para verilmemesini 
feıörlerinin tetkikatına göre yen- h bir perde arkasına oturarak bu vasiyetnamesinde tekrar tekrar 
geç büyürken birdenbire bir de - konserleri dinler, bıktığı zaman yazmıştır. 
niz ıung~i ~r~fl yak~a~ Bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~==~~ 
parçadan yavaı yavaı köke kadar il TEMMUZ BİLMECESi : 3 
gider. .. 

Bu esnada hayatını temin eder
ken sünger yengecin kıskaçları a
rasından kurtulmağa ~lıtır. Uğ
raşa uğraşa kurtulur. Yengeç te 
bu esnada bir tat parçası üzerin· 
de kalır. Uyutur, uzun .zaman 
ölme tehlikesi geçirir. Önüne ge
len her şeyi koparmak ister. Ni -
hayet bu devreleri atlatınca büyür. 
Sünger de büyür.. Onun parça • 
smdan yavaş yava, tekrar l<opar
mağa başlar. Sünger de artık bir 

.. 
150 Okuyucumuza hediye veriyoruz 

__ -.; 
Uçurtmayı uçurtan hangi çocuktur ? 

Doğru halledenlere şek~r, bisküi. ki\:ap, Cjukulata 
karii postal hediye edeceğiz. 
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- Feriha! ... Feri ha neredesin?. 
Benim ben ... Geldim ama nasıl 

geldiğimi sorma.. Hava berbat .. 
Neden karanlıkta oturuyorsun? .. 
Yoksa beni korkutacak mıydın?. 
Bilirsin ya, öyle kolay kolay kork
mam.. Elektiriği yakıyorum. F e· 
riha yavrum, kanapenin üstünde, 
yüzü kuyun kapanmış ne yaıyor -
sun? .. Cevap versene canım .. Has· 
ta mısın.. Şaka yapıyorsan yeti • 
§ir .. Kaldır başını da güzel yüzü
nü göreyim.. Bu ne biçim yüz?. 
Bu ne gözler?. Ağladın mı?. Ca· 
nım cevap versene, söylesene nen 
var?. 

- Sen geldiğin yere git .. 
- Geldiğim yere mi gideyim?. 
- Evet .. 
- A~kolsun .. Saat yediden son

ra, yağmur altında, tekrar yazı· 
hanenin yolunu mu boylayayım ?. 

- YRlancı !. 
- Neden yalancı olayım .. Sa-

at yediyi geçiyor, bardaktan bo • 
şanırca:ıına da yağmur yağıyor. 

- Anlamamazlıktan gelme, 
kimd~n bahsettiğimi biliyorsun. 

- Birinden mi bahsediyoraun? 
· - Evet ... Sana mektup yazan· 

dan bahsediyorum.. Hani mek • 
tuplarmı şu çekmecede sakladığın 
kadından bahsediyorum .. 

- Ha, §İmdi anladım .. 
- Haydi, o kadına git .. 

- Demek şimdi de masamı k-;. 
rıştırıyorsun !. 

- Kağıtlarını düzeltmek iete -
dim.. Elim kırılsaydı da düzelte
meseydim... Bu çekmeceyi bul • 
dum .. 

- O çekmece ta gözün nihaye· 
tindeydi .. 

- Evet; kilitliydi.. İçinde mek· 
tup olmadığını iddia edeb~Iir mi -

• ? 
sın .• 

- Sen mektup olduğun.u nere
den biliyorsun?. 

- Çekmeceyi salla; belli olu • 
yor.. Salla bak .. 

- Sahi .. 
- Demek itiraf ediyorsun?. 

- bunda itiraf edilmiyecek ne 
var. Al, işte anahtarı .. 

- Anahtarı üstünde mi taşıyor· 
sun?. 

- Evet... Öbür anahtarlarım· 
la beraber yanımdadır. Aç, aç di
yorum sana ... 

- Söylemeğe haçet yok, açaca
ğım .• 

- Eline gelen bir mektubu çek. 
- Böyle 'Soğuk kanlı gülersin de 

beni yumuşatırsın zannetme. 
- Buclalalık etme... Bunların 

hepsi etki mektuplar ... Zarflarına 
bak ... 

- Zarflarına mı bakayım?. 
- EYet, damğaya bak .. 
- A ..... 1830! .. 

- 1830 !... Görüyorsun ya ne 
Kadar eski mektuplar... Canım 
sen de bana neler söyletiyorsun?. 
18- 30. Bu saati. On sekiz bu -
çukta verilmiş .. Tarihi 1922. 

- Gördüm .. 
- Bereket versin muntazam a· 

adamım .. Eğer bu zarf farı sakla • 
mamış olsaydım .. 

- Çok sevinme, bütün bütün 
şiiphelenirim .. 

- Şimdi kokla .. 
- Ne diye koklıyayım?. 
- Zarfları ... Bak nasıl küflen • 

miş kağıt kokuyor ... Bu kağıtlarda 
ıeçmif zamanların !kokusu var. 

- ltolcJiyorum.. Bunlar senin 
atk hatll'alarm değil mi?. 

- Evet .. Sararmış kağıtlar, si· 
linmiş :-esimler, kurumuş çiçekler .. 
işte bütün maceralarımdan kala 
kala bunlar kaldı .. 

- Neden aakladın?. 
- Ne bileyim?. Y ırlıp atmak 

aklıma gelmedi .. 
- Gelmedi ha!.. 
- Vay!.. Bu ne aksi ıes .. 
- Y o.... Senin gibi konuşuyo-

rum .. Bir tanesini okuyabilir mi -
. ? 
yım ... 

- Oku, oku .. 
- Şu küçük zarfta bil bakayım 

ne var?. 
- Nerden bileyim .. 
- Bilmen lazımdı... Dört yap-

raklı bir yonca var .. 
- Evet .. Evet... Hatırladım. 
- Bunu sana kim verdi?. 
- işte hunu bilemem .. 
- Ben de aana bir tane vermiı-

tim ... 
- Senin verdiğini kalbimde 

sakladım .. 
- Ötekini de cüzdanında sak

lamıJsındır .. 
- Mukayeıe yapma .• 
- Vay, vay, vay... Ne coıkun 

bir mektup; "Ömrüm oldukça se· 
ni seveceğim.,, 

- Bütün bir ömür!. 
- Alay ediyorsun .• 
- Na11l alay etmeyeyim?. in • 

san böyle feyler yazmamalı .. 
- İmzası da var: Aliye... Gü· 

zel miydi?. 
- Dur bakayım, dütüneyim ... 

Evet, uzun boylu, esmer bir kadın· 
dı .. Hayır, hayır .. Kısa. boylu, aa -
rııındı.. Yahut ta, dur bakayım .. 

- Şişman, pembe beyazdı!. 
- Ne bileyim ben canım .. Geç· 

mit gün .• 
- Bu resim kimin resmi?. 
- Ha, bak onu hatırlıyorum .. 

Çenesinde 'bir beni vardı. 
- İsmi neydi?. 
- ismi.. ismi... Fikriyeydi.. .. 

. Yok, hayır Fikriyenin beni yoktu. 
Ben de ama unutkanım .. 

- Ya bu mendil?. Kö!esinde 
hala bir dudak boyasının lekesi 
duruyor .. 

- Sahi!. 
- Bu dudaklar kimin dudakla-

rıydı?. 

- Ver bakayım .. 

- Mendilde resmi yok, dudak 
boyasının lekesi var .. 

- İsimlerinin ilk harfleri de 
var .. R. G. Tamam, buldum; Rai
ka Galip ... 

- Benden evvelki sevgilin. 

- Hayır, seninle evlenmek için 
ayrıldığım kadın.. Arada fark 
var .. 

- Hemen hemen yok. .. 
senden bir şey istesem .. 

- Emret canım .. 
- ... Bir şey istesem .. 

- Emret dedim ya .. 

Şimdi 

- Bu mektuplerı , resimleri , 
mendilleri, çiçekleri yakalım de • 
sem .. 

- Emret. 
- Kabul ediyor musun ? .. 
- Hemen şimdi derhal .. hay-

di , hepsini birden sobaya .. Görü
yormusun ? .. 

- Görüyorum •. Müteessir ol
madın mı ? . 

-· Nedn müteessir olayım .• Sen 
memnun oldun ya .. Bak nasıl alev 
alev yanıyorlar .. 

- Evet geçmiş günler ne güzel 
ate, oluyor .. 

- Memnun musun 1. 
- Memnun olmazsam ayıp et -

uyufturucu maddeler kaçakçılığı 

suçlarına ait davalara da bakan 
adliyedeki dokuzuncu ihtisas mah 
kemeıi işlerinin son zamanlarda 

bilhassa çoğalması üzerine, adliye 
Vekaleti, bundan sonra uyuşturu. 
cu maddeler davalarının gümrük-

teki sekizinci ihtiıaı mahkemesin
de görülmesine karar vermiştir. 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi, eskiıi gibi diğer ka

çakçılık davalariyle mefgul ola • 
c:aktır. Adliyedeki ihtiıas mah • 
kemesinde ve müstantikliğinde 

bulunan yüze yakın dava dosyaıı, 
dün gümrükteki ihtisas mahkeme-

sine ve müstantikliğine gönderil
mittir. 

Bazı mahkumlar 

Beş seneyi tamamlayıp 

(Ba~ tarafı 1 inci ııal ırada) 

rif bir hayli müddet Mehlika Ha • 
nınla gezmif, bu geziıler esnasın· 
da çok para sarfetmittir. Hatta 
bir aralık parise seyahat makıa • 
diyle gideceğini ağzından kaçır • 
mıf, sonra Mehlika Hanım: 

- Ne oldu senin Paris seyaha· 
tin? Diye sorunca mahcup olmuş: 

- Yakında gideceğim, sana ne 
hediye getireyim? Diye sormu9tur. 
Filhakika Arif Evinden eşya sat-

mış, hatta kurıun boruları bile 
sökerek pazara ıötürmüş, Pariı 

seyahatini yapmıttır. Arifle Meh -
lika Hanım arasındaki sevgi git. 
tikçe kuvvetlenmit ve bir gün Arif 
annesi Rukiye Hanımı ve birkaç 
kadını Mehlika Hanımın annesiy
le babası fabrikatör Burhanettin 
Beye göndermiı, Mehlika Hanımı 

serbest bırakllacaklar istemiştir. 

Ceza kanununda yapılan bazı Burhanettin Bey Arif hakkında 
deiitiklikler üzerine, muayyen tahkikat yapmış ve kızını Arife 
bazı maddeler mucibince asaari veremiyecegını söylemiştir. 
ceza müddeti olan bet ıeneden Kaçırma kararı 
fazla mahkOm olanlar hakkında Bu kati ret cevabı üzerine Arif· 
müddeiumumilikçe vekalete bir le Mehlika Manım bir müddet dü-

müracaat yapıldığına, bu gibi 
mahkiimların vaziyetleri ne ola • 

cağına dair bir gazetede bir haber 
çıkmıttır. 

Aldıiımız malumata göre, müd
deiumumilikçe böyle bir müraca • 

at yapıldığı doğru değildir. Ka
nunun "Şu veya bu suçu İflİyenle

rin f U kadardan az olmamak üzere 
cezalandırılacakları,, ıeklindeki 

maddelerine istinat ettirilerek 
kendilerine beş seneden fazla müd 

detle ce:ıa verilmiı olanlar, 
bet seneyi tamamlamışlana, 
beıt bırakılacaklardır. 

eğer 

ser· 

Jatanbul hapisanesinde bu esas· 
tan serbeıt bırakılacak mahkum 
bulunmadığı anlatılmı!hr. 

Gümrük memurlarının 
muhakemesi 

Vaktiyle memlekete hariçten 
gelen kihrit sandıkların.dan bazı
larının muayenesini yapmamak 

ıünmüıler, neticede Arif Mehli • 
ka Hanımı kaçırmıya karar ver • 
mittir. Mehlika H. bu fikri tasvip 
edince bir gün Arif Mehlika Ha
nımı kaçırmıf, üç gün bir arka • 
datının evinde saklamıttırf Bu 
vaziyet üzerine Burhanettin Bey 
Arife arkadatları vasıtaaiyle haber 
yollamıı: 

- Kızımı getirsin. Kendisine 
vereceğim! demiştir. Arif bu va· 
İt üzerine sevgilisini babasının e -
vine göndermittir. Mehlika Ha • 
mm ıbabasının evine girer girmez 
iş değişmiş Burhanettin Bey kızı .. 
nı Arife vermekten vazgeçmittir. 
Bundan sonra da Arifle Mehlika 
Hanımın görüşmeleri müıküllet· 

mittir. Fakat Arif Maçkada aık, 
sık dola,mağa ve tramvay bekler 
gibi yaparak Mehlika Hanımla 

görüşme çarelerini aramıya devanı 
elmittir. Nihayet Arif bir gün 
Mehlika Hanımla görüfmüttür: 

Bundan on gün kadar eve! Arif 
Mehlika Hanımın başka bir ıenç· 
le ni9anlanacağını haber alınca 

çılgına dönmüf, hemen bir mek· 
tup yazarak mutlaka kendisiyle 
bir lahza görüımesini iıtemittir. 

Mehlika Hanım Arifin bu davetini 

kabul ederek gelmi§ ve işte pazar 
günü otomobille Büyükdereye git· 
mişlerdir. Yol da Mehlika Hanım 

•"fili!' 
madı. Maamafih biz gene 0 ~· 
sizliğe dütmedik, er geç birle 
ceğimize kanidik. e1st 

Böylece aradan zaman I f. 
Nihayet geçenlerde onu bir b• ,_,; 
sına nitanlamak üzere oldukl~~· 

··tr
haber aldım. F evkali.de f111.1 ,o' 
sir oldum. Mehlikaya haber J 
drerek randevu aldım. Bulut t• 
otomobille beraberce Briıtol 0~1 
line gittik. Orada oturdukı , 
disiyle görüttüm. Mehlika d• ~ 
lesinin nişan kararından çok Jtl ~ 
teessirdi. Fakat onların söıürıe , 

.... i ,oı 
kararına karşı gelemiyecegıJ1 

lüyordu. Bütün ıararlaruna, 1; 
varmalarıma rağmen fikri" 
vazgeçmedi. 

. ııt 
Mehlikanın bu ısrarı be111 u' 

yük bir yese ve ümitaizliğe d~:il 
dü. Canımdan ziyade ıtv'dıd,f 
kız bir başkasının hayat ark• 

ı . .,tı 
olacaktı. Daha eve( can ''"1 f 
siyle biraz da içmiı butuıı\J 

f(e
dum. Tabancamı çıkardıfl1· 0 
dimi öldürecektim. Bu •1'~f 
Mehlika bağırdı, ne oldu? Bil,..;, 

rum !.. Biraz ıonra etraf ıf111 1'' d 

balık ve Mehlikayı yerde ölii b; 
dum. Ben Mehlikayı öidi.i''° 
niyetinde değildim.,, 

Bir mektup _. 
Ju"ll r Bu mesele etrafında P 

mektubu aldık: . r 
f ... ·,ıirıl· "Büyükdere cinayeti .. 

sim benzerliğbi dolayııiyle:.ı,eıı 
zannedenler ulunduğunu O•. ' 
diğim için bu cinayetle hiç ~; 
lakam bulunmadığını bild1 

zaruretinde kalıyorum. Bu ~ı 
tubumu muhterem gazete" 
neıretmenizi rica ederim. 11~ 

Kaptan Arif St1 

Esrar içmekten soçl~ 
rA') 

Yakup, lbrahim, Cemil ve I r~ 
met Efendilerin muhakeme: 
dün İstanbul ağır ceza ına!Jı j( 

• cfeı 
s~nde batlanmııtır. Bet' bitle 
kar ediyorlar. Mahkeme t• 
çağıracaktır. 

·ıi 
Mahkemelerde yaz t•tıu 

·r b"' Mahkemelerin yaz tatı 1 ·ı ,,ıil 
den itibaren baılıyor. jatı ,eı 

"ır deti esnasında İstanbul •• ~ıı' 
hk . .k. . üv I ma emesıne ı ıncı ceza, . ,, 

ceza mahkeme.ine birin'' 
vekalet edeceklerdir. 

ve kırk lira rüşvet almak iddiasiy
le muhakeme edilen gümrük bat 
memuru Hasan Fehmi, muayene 

memurları Mehmet ve Rıza Bey -
!erin muhakemesi, dün latanbul 
üçüncü ce:ıı:a mahkemesinde neti • 

celenmiştir. Dava edilenler, rüt .. 
vet almaktan beraet etmişle;r, va
zifeyi ihmalden 30 lira para ceza
sı verme~e mahkiim olmuşlardır. 

görüleceğini ve babasından çok 
korktuğunu söylediği için Arif G.. .. 'd" el et 

umuş mecı ıy ··~ 
sevgilisiyle ancak kapalı bir yerde · giJ 
konuşa.bileceğini anlamı§ ve Bris· Maliye Vekaletinin ~·k~1 ~ 

Dolandırıcılık davası ·d· l d b h 'nın tJ "' tol otelinde üst katta bir odaya mecı ıye er en e erı 1' Y 

letanhul üçüncü ceza mahkeme• çıkmışlardır. Arif burada \iç fi. ruş Üzerinden heaap edile;.e 1'•'1 

si, bir şirketi dolandırdıkları id • fe rakı içmittir. Konuıma bir sa. bul edilmesine dair verdİ~;di'jl' 
diasiyle muhakeme edilen Moris atlan fazla sürmüş, neticede üç İstanbul defterdarlığına ~- '1'1 
ve lsak isimlerinde iki kardeşin silah sesi duyulmut, genç kız miştir. Gümüş piyasaıırı 
muhakemelerini bitirmiştir. Ne - kanlar içinde yere serilmiıtir. sus bir artma vardır. /. 

ticede, Moriı Efendi bir ıene bir Katil, tevkifhanede cina- "O~"' 
ay hapse mahkum olmu§tur. lsak • • Eski tevkifhane p11J 
Efendi beraet etmiştir. yetını nasıl anlatıyor? aleyhindeki da. .. v~,,~,~( 

mcz miyim ? 
- Son alevler sönüyor . 
- Bir yığın kül kaldı ! . 
- Neden seein tiri yor ? . Nen 

var ? . Gene ne oldun 7 . Karıcığım 
canım .. Geç.mit zamanlarımda 

böyle maceralarını var diye mi ağ
lıyorsun ? .. 

- Hayır. Geçmit zamanların 
hatıralarını unuttun diye ağlıyo -
rum. 

Şimdi Arif Bey tevkifanede bu- l'' 
lunmaktadır. Dün, yakın arka. Eski tevkifane müdürıl·Jdİ'~ 
dnşlarından biri kendisini ziyaret Bey hakkında sui iıtiın•l ·~Je ıı 'I 
ederek görütmüttür. le açılan ve beraet kararı "r."e I 

Ondan öğrendiğimize ıöre Arif celenen dava, karar tetı1::,. '~ 
Bey bitkin ve meyus bir haldedir, zulduğu için, İstanbul ş!roJilf 
mütemadiyen ağlamaktadır. Ken· mahkemesince yeniden B f 
disi cinayet hadisesini şöyle an· du. J11/ 

latmıttır: Dünkü muhakemede 0
11 ~" J 

- Mehlika ile ıenelerdenberi hit dinlenilmittir. Muh•"r•ıııi'" 
t . . d k E 1 k'k · · b k ·· e bı anı,ıyor ve aevıfıyor u . v en· ı at ıçın af a gun 
mek istedik, ailesi buna razı ol • tır. 



Gazinin Huzurunda 
kısa hayatım 

An~~da bir muallimin ve bir tale

r...· IJ 

enın duyduklan tahassüsler 
l naıretı . A 
leri . erı nkarada bazı lardan Osmanlı devletine geçtik. 
1-rdQ untihanlarında bu - Yükıelmit Osmanlı devletinin bir-

19'»'11 ı. Kız ve erkek lisele- denbire çöktüğü dönüm noktasını 
"->lene · · ~· •ı tarıh ve coğraf. ıordu. 

•Jet inıt'h Caz· li 1 anlarına ıeref Katları biribirine yaklatmıt göz • 
),• 

1 
azretlerinin huzurla- leri iki derin çizgi haline gelmitti. 

el ır 111\la ıı · . 
ldtJarı •mın ve talebenin Sağ elini koltuğunun kenarına vu· 
"ı: tahaııüıleri aıağıya a- rarak Merzifonlu Kara Mustafa 

~933 
Jcıı 1. cumarteıi günü ıabah-
. ııeıine ·· · littiQı, M mumeyyız ola-
httlad utat zamanda imti-

llıı..._ - ık. H .. b ' l b :ı.-""!tlll 'le enuz ır ta e ey 
ı.11111.....,l:'_ ~ .~n kapı açıldı. Bütün 

' UUtü ' ~tiik .. n. cıhanın tebcil et-
C>._ lllurııt göründü. 

Yalnız heykelinde, rea· 
llıulıarr· 1 törırı.. ır erin yazıla • 

a b: 'Ye okumuıtum. Hu-
tı.... Ulınıak ferefini kaza· 
1 .... ı tah . 

e lıt ·· hlın edemeyiıten mü· 
Urpe • 

t b L'llle ıle karıtık bir se-
.. er"eı 'b' b G\iJiik , il 1 en de kalk • 
a-.._. llııanın muhtetem tav· 
·.nı teın 
d' •taya doyamıyarak 

•Yen kıı .. k b ~l a 1Urece u ıe· 
lfıldUııınadan istifade için 

QrdlllQ 
1 

Yüzüne bakıyor, ba -

~~ bii .. 
dat.a, Yük bir heyecan ve 

leti,.e ~~n tarihi ve coğrafi 
•
111

• ıze yeni ufuklar açan, 
. l)cl~~ Yolu itaret eden, ka

t b atan büyük adamın bu 
\lz\lrlarında bulunmak 

'~ '~atını; bu münasebetle 
lı..._ \lıamııtır, diyebilirim. 

ect· b~~ıym~tli.mesut an
. lcltJci ~ııım bılgıler müs -
~ ~lıtmalarımda büyük 
'1 ı.,. Ynajı olacaktır. 
f "11)\itc 
. ~i d heyecanın aynına ve 
~'il aaa erıin temadisine 28 

Ilı ~rfamba ıünü erkek 
~ \lallim ııfatiyle bulun-

d, il~ - coğrafya imtiha
cl, ıa_. •~l oldum. Meslek ha· 
~ "' iki büyük gün bütün 
~.. . lelecek .. 1 . . k 
ı.:"' lttif . ıun erının ıy • 
•1ttt Ilı 'delerınden daha yük-
'1iilc rlıa)e olmuıtur. Ben bu 

ı. .Cilvi lllerhaleyi daima 
Q••aed· 

Pa§anın Viyana muhasarasını ve 
burada Kırım Kirayın.ın kıskanç 

hk yüzünden ihanetini bir kere 
daha tekrarlattılar. 

Burada kazamlsaydı dedi, Os -
manlı devleti rical devrine girmi
yecekti. Sonra bu sıkıcı havadan 
kurtularak birdenbire "Kocate • 
pe,, ye yükseldik. Eliyle küçücük 
haritası üzerinde geçtiği yolları 
itaret ediyordu. O ne kadar ça -
buk memnun oluyor ve ne kadar 
çok memnun etmeyi seviyordu. 

Sayısız asırları kucaklıyan bu 
kitabı senelerle okumuı fakat hiç 
bir satırında tarihi yapan, yazan, 
öğreten ve istiyen bir dehaya te
sadüf etmemittik. Duygularımın 

arasında biraz durdum. Bir anda 
bütün devirleri bir kere daha yata· 
dım. 

Neticede en büyük onu ve en 
'bahtiyar kendimi buldum. 

Sütler için 
Belediye ıubelere slıt hak

kında yeni bir tamim gönder· 
miştir. Bu tamimde seyyar 
sütçülerin sıkı bir surette takip 
edilerek karııık süt satmamaları 

ve bu sütçülerden sıhhat cüz
danı sorulması bildirilmektedir. 
Bundan baıka mahalle araların· 
da dolaştırılan allrOlerdea de 
ayak üzeri süt sağılarak evlere 
verilmesinin menedilmesi bildi
ri:miştir. 

Unkapanı açıldı 
Bugünden itibaren Uakapaoı 

köprüsünden araba ve otomo· 
biller geçebileceklerdir. Tamirat 
bir yandan dev.am edecektir. 
Köprüden kamyonlar ve kam
yonetler ge çemi~eceklerdır. 

' ıyorum. 
'---...':.~-:1'!:;! ~:11• Belediye mektupçuluğu 

~~~ ~ı lisesi son sınıf 
~ esınden Mualla 
~9"1lllın intibalan 

1.? 33 " . "'lt )' azıran, tarihin yep-
Praı" ı old 9 ·· !!.I_ • iı , U, UJUK 1D • 

~: lllltihan odasına gi -
~:1'1cİ e\'\'ela hepimiz yap -

6kler· 'f • le 1 ı ade edemiyece-
ilt a.._ orkarak ıizli bir çar· 
. ~ ... d le 

~ 1 • Fakat sonra 
~~ tel'ap Vermegv e hazır· 

"llc' i ~ ıt İnce dudakla -
'"-'"""ilan ı" J •• l ....,_'el u Uf eri bize her 

~ "'t~ 'o~· 
~ ~ ~illerce yıl eveline 
' · ~ .. , Aayanın dünyaya 

1 ~ \ ~ a;::ıeniyeti üzerinde 
'I ) s s,lllt.IOrdu: Bazan ken 
~ \i.. ''oid 1 

•Ya toprakların -
~ .:t___d~ canlanmıı, bana 
.. ~ -r Ui" b' ',..,, u ır devri an-

Fatih kaymakamhğına tayin 
edilen Ha l i'ı '< Nihat Beyden bo· 
şalan Belediye Mektupçuluğuna 

bill kimse tayin edilmemiıtir. 
Mektupçuluğun kaldırılarak iş· 
lerin bir mümeyyiz tarafmdan 
yapılacağı söylenmektedir. 

Yol parası vermiyenler 
Belediye ıubeleri tarafından 

yol p11ras1Dı vermeyipte bedenen 
çahımak istiyenlerin listelerinin 
tanzimine başlanmııhr. Bu liste· 
ler ağustos nihayetine kadar 
tamamlanacak ve eyl(ilün on 
beşinden itibaren yollarda ça· 
hşmak istiyenler yollara sevke
dileceklerdir. 

8 ilk mektep açılıyor 
Uk mekteplere her sene fazla ta 

lebe geldiiini nazarı dikkate alan 
İstanbul maarif müdüriyeti; gö • 

Ankara Hukuku 
Altıncı mezunları 129 

kişidir 
Ankara hukuk fakültesinin se· 

kizinci tahsil yılına ait imtihanlar 
bitmittir.. Fakülte altıncı mezun
larını memlekete yelttirmittir. Bu 
sene mezuniyet sınıf ıru teşkil e • 
den 129 kit iden 73 ü ilk devrede 
muvaffak olarak mezun olmuılar· 
dı. Bunların 16 sı pekeyi 34 ü 
iyi, 23 ü orta derecede diploma 
almıtlardır. 

Gerek ilk devrede mezun olan
ların adedi, gerek dereceleri iti • 
bariyle bu seneki mezuniyet sını· 
fı Fakültenin yetiştirdiğ en iyi sı
nıfladan biidi... Genç mezun • 
lara tahsil hayatında olduğu gibi 
meslek hayatında da muvaff aki -
yetler dileriz. 

Mezunların atlarını dereceleri
ni sırasına göre koyuyoruz: 

Ma:ıhar (t l'ktip), Sami (Antakya) , 

Mahmut Celil (lla rput) , KAnm (Beyşehir). 

Sabri (lUcn:llon) , T t•\•flk (Çerkeş), .ı\bduJ

lah (Antep), C~bbar ( Kan) , l"uııuf Bah· 

rl(Erzunım), Lfltfl (Erzurum), Muhittin 

( Sm,&), Orh.'ln Sami (İstanbul) , Yal!:m 

(Saldf'li), Zühtti (Çankırı). Abdillmedt (An· 

takya), Necati (Sıva•)· 

Hadi (Bolu), ZIUıtU (latanbul) , nhan 
(Shaıı), Mahir (Tarsus), Şe\'ket (Edirne) 

SWeyman (Sinırkent), İııa (Kanı), Cevdet 

(8Clr), Muııtı&fa Nuri (Shrlhlııar), KAml 

(Antak)a), Ratıp (Tiri') , Ne\'Zat (Kıbna) 

Şcklp (Antak)a), Semiha (Ankara), Ce • 

oıll ( Klllıı), Na7.lf (btanbul, İbrahim (lz:· 

mir), Seyfi (Fllllx') , AbdUlkadlr (Ordo) , 

CelAI (P.:rz:unım), Saml) e (İstanbul), .Ha· 

ııan (Rlz:r ), Sf'z:al (Kırklart'll), lbrahlm (Kay 

seri), Muhtar (Buna), Mustafa (Bozkır), 
Fettah (Bolu), Berki (Malatya), Rlfat 

(Sıvae), Sami (S ilifke ), Tacettin (Kemal

pap), Kı-mal (Kıbrııı), Zahit (Taşkent), 

ŞUkrU (Kıbrı11), En\·er (Buru), Nf'VZBt 

(,\.nkara), At.met (81\'a!I) , Hasan (hmlt) 

Bedri (Ho1.ıll, Adnaıı ( İşl:odrn), !füanıl 

(Gürde ) , ?\"l•·c ttln (Ht!ul;ı') , -.ı:nvcr (Kıb· 

nıı), Hamit ( KA)scrl), Ali (Ç.emrlk), SU· 

ttıyya (Kayııcrl), lb8aD (Jlarmarls), Seal 

(Ha)rebolu), Basri (Adana), Tevfik (Ta

vaıı) , Hilmi (Menin), Sallhattln (lz:mlr), 

Cemal (Erzunım), Mehmet AD (Antakya), 

Fazıl (Oltu), Burbanettln (Adana), Adil 

(Kuyulblııar ), Hanımlar \ 'e Be) le.r. 

Düyunu umumiye binası 

teslim edildi 
lstanbul lisesine tahsis olunan 

Düyunu umumiye binasının def • 
terdarlık tarafından maarife tes
limi iti bitmit ve bu binada bulu -
nan büyük masalar ve sair efya 
defterdarlık binaıına yerlettiril • 
mittir. 

Diğer taraftan şimdi latanbul 
lisesinin bulunduğu eski maliye 
nezareti binasının da tamamen da
dülfünuna teslimi için defterdar -
lığa emir verilmittir. Bu binanın 
arka kıamında bulunan zat itleri 
muhasebeciliği binası da darülfü
nuna devrolunacaktır. 

Bu emir üzerine defterdarlık 
faaliyete geçmit ve bu binanın 
cadde kısmındaki odalarında bu· 
lunan maliye tubeleriyle, mal mü· 
dürlüğüne ve zat itleri muhasebe
ciliğine baıka binalar aranmıya 

batlanmıttır. 

İstanbul lisesinin bugünlerde 
düyunu umumiye binasına tatın -
maaına baılanılacaktır • 

Tetkik gezintisi 
latanbul Halkevi reisliğinden: 
Halk deraaneleri ve kursları 

tubemizin tertip ettiği {lstanbulu 
tetkik gezintileri) nin üçüncüsü bu 
cuma günü asarı atika ve diğer 
müzelerin gezilmesine tahsis edil
miıtir. Arzu edenlerin cuma gü· 

Sporcularımız Ruı 

Güreşçilerimizin 
rakiplerini yen~ 

<Bat tarafı ı inci ııayıfada) \ defa yeni takımd 
kasının yapıldığı günün akşamı ları teklinde ta. 
kuvvetli rakipleriyl~ karşılaşan Beraberliği pek 
aslan güreşçilerimizin büyük bir Halkevi futbol ta 
zafer kazandıklarını bildirdi. beraberliği ve 

Bu habere göre yedi güreşçi - ri itibariyle bizd 
den mürekkep olan Balkan güreş kımları kar§ısınd 
şampiyonu takımımız rakiplerini daha az muvaff 
istisnasız olarak yenmişlerdir. Bi- lıyor .. 
rinci habt!rdcn mütevellit teessürü Spor kafilemi 
gidemıiye ve gönlümüzü ferahlan. vadan diğer tehiı 
dırmağa yeten bu haber şudur: re harek;t ettiği 

Moskova, 19 (Hususi) -Türk tadır. Futbol 
güre§ takımı yirmi bet bin seyir· bet altı ıehirde 
cinin huzurunda Rus güreş takımı sonra Moskovay 
ile kartılattı. Karıılatma kültür temmuzda Mosk 
parkta yapılıyordu. Evvela güzel çını yapacaktır. 
ve samimi tanıştırma merasimi ya ha yi neticeler 
pıldı. Sonra güretlere başlandı.. ediyoruz .. 
Güretçilerimizin karşısına Rusla - Bir d · 
rın en kıymetli güreş ıampiyonla· 
rı çıkarılmıştı. Fakat karşılaıma 
battan bata güreıçilerimizin ka -
zanmalariyle neticelendi. 

Filiz siklette Küçük Mustafa 
hükmen en hafifte Abbas, hafif -
te Yusuf Aslan, yarı ortada Saim 
Tut "Omuzlarını yere getirmek,, 
ile ortada Nuri hükmen, yarı a -
ğırda Büyük Muataf a, ağırda Ço
ban Mehmet tuş ile rakiplerini 
yendiler ve çok alkıtlandılar. 

Müsabakalardan sonra park 
büfesinde ziyafet verildi. Kara -
han yoldaş ile bir kısım Rus rica
li ve sefaretimiz erkanı hazır bu
lunuyorlardı. Samimi hasbihal -
ler yapıldı. 

~ :/o • 

Güreşçilerimizin bu tam takım
lık muvaffakiyctleri bilhassa bü -
yük takdirlerle kaydeclilmeğe de
ğer. Rusyaya gidenlerin içinde, 
~sasen güreşçilerimiz daha zi
yade muvaffak olarak yüzlerimizi 
güldürecekleri, kafile hareket et
mezden evvel umumi bir kanaat 
olarak hemen bütün sporcuların 
zihnind~ yer etmişti. 

Cetleri cihan şampiyonluklan
nı elinden bırakmıyan çocukları -
mız giin geçtikçe daha yüksek bir 
istikbale doğru gidiyorlar. Bu ve
sile ile de müsbet iş görmeyi he • 
def tutan güreş föderasyonumu • 
zu, güreşçileıimizin hocası Peter 
Efendiyi de güreşçilerimiz kadar 
takdire değer buluyoruz. 

futbolda nasıl yenildik ? 
ilk futbol maçındaki neticenin 

teeaaürle karıılandığını yukarıda 
itaret etmittik. Dost Rus komıu· 
muzun futbolcularını daha geçen 
ıene ıehrimizde bir kere daha ya· 
kından gördüğümüz ve kendileri
nin bedeni kabiliyetlerini ölçtüğü 
müz için futbol takımımızın bilhas 
ıa Moskovada yapacağı maçı ka
zanacağını esuen tahmin etmiyor
duk. Bununla beraber aradaki 
farkın bu kadar büyük olacağını 
da tahmin etmiyorduk. Bu itibar 
la duyduğumuz teessür daha ziya
de bu farkın büyüklüğü dolayısile 
doğmuıtur. 

Takımı.mızın nasıl tertip edil • 
diği ve müsabakanın nasıl bir tart 
altında yapldığı henüz tamamiyle 
öğrenilmediği için maç hakkında 
kati bir kanaat edinmiye bu da -
kikada imkan yok. Yalnız bu ye
nilmenin batlıca ıebebini, Türk 
takımının esaslı uzuvlarının ekıik 
" . _ -·- ... ı...-. .... 1ra ,,.d~n 

Dünkü sayım 
ki maç telgrafı 
İşareti yanltlt'kla 
telgraf Anadolu 
dan verilmem it, 
vasıtasiyle alınm 

Limanda 
iki vapur 

numaralı vapuru 
gittiğini gören 
bulunan yolcular 
mü§ler, 47 num 
dan iki hanım b 

Kazadan son 
pur köprüye gitn 
vapur da Kabat 
naımıt, burada 
neticesinde gem 
vaziyet olmadığ 
köprüye dönmü 

Kaza neticesi 
vapurun ön tar 
numaralı vapur 
tığı yolcuların g 
ıım eğrilmittir. 

en sağlam tarafı 
rın söylediklerin 
değil de biraz d 
daha arkaya çar 
minin su alması 

Şirketi Hayri 
anla§ılan her ki 
lazım gelen mu 
etmittir. 

Akif BeY1 
Bilhasaa müt 

milli davamızda 
leri görülen Çift 
bibi Akif Bey K 
bulunmut, cen 
ki gün yapılmıttı 
ceıi, cenaze m 
nan ve kendisini 
lara gazetemiz 
kür etmektedir. 

Askeri 
Eminönü as 

liğinden: 

8-7-933 tarih 
ilin edildiği ve 
lerinin teıbiti iç· 
lı malulinin mü 
mitti. Şimdiye k 
mit ve edecek o 
nın maa, kayıt 
rinde mevcut ra 
retinin M. r.1. 
dimi m,.,.hnri nl 



-ıo-VAKIT20 Temmuz 1933 

Bahçesiz Istanbul! Hekimlik 
tatbikatı 

Nafia V ekiletindeıı: 
-~ 

1217/1933 tarihinde kapalı zarf usuliyle icra edıleP ~~ 
Evi •oar, bahçesi yok! - Londra bahçeleri 

ve bizim Meyvehoş! - lstanbulda 
Bahçekapısı arıyanlar ! .. 

Feyiz ve nur aldığım Gül hane 
1~ıaslanesinde staj gören askeri 
lgenç doktor arkada§larımızm Bur 
'sa kaplıcalarını bir heyet halinde 

sa netices·nde talip zuhur etmediğinden Şırzı, Sultanrnelı sJ 

ve Kebanmadeni Köprüleri inşaatı müzayede ve münak• 
ihalat kanununun 18 inci maddesin;n C. fıkrası mucibince: 
!ıkla ihale edılecektir. Pazarlık 25 Tem muz 1933 salı gllll 
15 te Nafia Vekaletinde yapılacaktır. 

ektt 111,,,11 Hani ~skiden .şöyle bir tekerle· 
me vardı ve bu tekerleme -ile o za
manın <_!ocukları, gene o zamanın 
meşhur delisi olan deli Salihi kız
dırrrlardı: 

"Deli Salih, camisi var, mina • 
resi yok!,, 

O tekerlemeyi şimdi şu şekle 

soksak ve bununla biraz da baş • 
kalarmı kızdırsak nasıl olur: 

"Beyimin evi var, bahçesi yok !11 

lstanbulun her tarafında şim -
di yan yana, üst üste, sırt sırta, 

kaf ;,_ kafaya kurulan birçok evle
rin, evciklerin, apartımanlarm, 

aparhman ya\'.rularının hemen 
hemen hiçbirisinin bahçe namına 
bir şeycikleri yok gibi! 

Vakıa meyvayla zerzevatı pa -
zardan, .çiçekli mağazadan, hava· 
yı taraçadan aldıktan sonra bah -
çeye ne hacet? diyeceksiniz! iyi 
ama bahçesiz ev, biraz da güverte. 
siz Akay vapurcına benzemez mi?. 
Kışın bu, neyse ne; lakin yazın e· 
vin duvarına asılı yağlı boya ye· 
şillik resimlerine bakarak ve pey
niri şişenin dışından yalar gibi u • 
zaktan teyemmüm ile mi bahçe 
zevkimizi okşıyacağız ! 

Geçen .gün meşhur bir muhar· 
ririmiz yazıyordu: Londradaki ev 

lerin hemen hepsinin öyle güzel, 'ziyaret ve tetkik için gidip geldik· 
öyle şirin, öyle gönül oyalıyan ~erini gazetelerde okuyunca çok 
bahçeleri varmış ki, bunlara dı • 'sevindim!. 
şardan bakanların bile ağızlarının ı Bursa ılıcaları hakkında güzi • 
suları akıyormuş ... Eğer İstanbul • ide bir eser neşrederek Türk taba· 
da belediyenin parkları da olma· 1.:ıetine takdirkar bir hizmet gören 
sa bu gidişle galiba, yaz günleri, !muallim doktor Nüzhet Şakir Be
bizim ağzımızın suları da Unka- }yefendinin riyaseti altındaki bu 
panındaki Meyvehoş la, pazartesi ~ etkik seyahatini çok faydalı bul • 
günleri Yeni camiye kurulan çiçek ldum. 
pazarına bakarak akacak! Tarihi Bursa ve Yalova kaplı· 

Eskiden lstanbulda her evin }caları "lyodrotherapie) hakkın -
bir bahçe kapısı vardı. Fakat §İm· /da okutulan nazari derslerini bir 
c.liki yeni moda, bahçesiz evler bir !doktor ne kadar dikkatle okursa 
.az daha artarsa birkaç yıl sonra :')kusun, ılıcayı gözleriyle görüp is· 
lstanbulda bahçekapısı arıyanlar, ltifade etmedikçe bilgisi tamam ol· 
Sirkeciyle Eminönü arasında: 

"Hele şükür, binlerce evi olan kos 
'koca memlekette bir bahçe kapı
~ı bulabildik!,, diye hayret ede -
~eklcrdir. 

1 Hala gramofonlarda çalınan 
bski ve şöyle bir türkümüz vardır: 
1 "Bir bahçeden bir bahçeye sal· 
h • ' '.in yemenı .,, 

:ınaz ! ! 
Öyle zannederim ki, tıp tarihi

~izde ilk defa olarak muallim -
lerinin idaresi altında doktorlar 

kaplıcalara giderek pek lüzumlu 
olan malumatlarını arttırmışlar • 
ıdır ! 

İtiraf etmeliyim ki, Bunanın, 
eski, yeni ve asri ılıcaları ve 
(Zümrüs Yalova) nın muhte§em 

1 Ortada artık pek bahçeye ben· 
lzer bir §ey kalmadığı için oldu o-

'kaplıcalarını görmek her hekime f,acak, bari bu türküyü de şu şekle 
'elzemdir. 

ı.<oysak az fena olmaz: 

Taliplerin yevmi mezb fırda 12100 lira?ık teminat 
nnı hamilen müracaat etmeleri ilan olunur. 

Devlet matbaası müdürlüğüııd 
Matbaa ambarlarında mevcut Arapça harfli kitaplar li 

ır.ucibince dört partide satılmak üzere kapalı zarf usulile 
yedeye konulmuştur. Şartname ve her partiye ait listeler 
kuruşluk damga pulu mukabilinde Devlet Matbaasından . 
bilir. Birinci partinin ihalesi 12 · Ağustos. 933 cumartesi, 

1 

partinin ihalesi ] 9 · Ağustos - 933 cumartesi, üçüncü P~;, 
ihalesi 26 · Ağustoi • 933 cumartesi ve Dördüncü partinin 1 

t 
de 2 · Eylul • 933 cumartesi günleri saat 14 de Devlet r.1•t~ 
sında yapılacaktır. Her partiye talip olacaklar ayrı ayrı. 
mektuplarile Matbaa veznesine yatıracakları pey akçeleri Di 
buzlarını muayyen zamanlarından evvel Matbaa Müdür~6~ 
tevdi etmeleri ilan olunur. (3 

Devlet Demiryolları 

Samsun· Sivas hattı üzerinde Menteşe istasyonu ci~' 
365 inci kilomelroda vaki taş ocağından çıkarılarak teslılll / 
nacak 10000 M3 balastın kapalı zarfla münakasası 7/ Ağust~ 
pazartesi günü saat 15 de Ankara idare merkezinde yıP1 ' 
tır. • 

Tafıilit Ankara ve Kayseri veznelerinde beşer liraY~ 
lan şartnamelerde yazılıdır- (3 

Hatıralar ve il esikala 
1 "Bir balkondan bir balkona 
~alla bereni!,, 

Hele muntazam tesisat ve te -
'kamülatı ile Türkiye cümhuriye - Harp kabine/erinin isticva~ı dİ' 
'tinde birinciliği kazanmıya nam· Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerin111 d~· Osman Cemal 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1.. .. ~ -~ ~-~.~~~-~.~~~:~.~~-·~ ~ .. .J 
zet olan Bunanın askeri hastane • vanı alideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmekte 

'sinde yapılan son sistem (idrote· Harp kabine/erinin isticvabındlli 

Buğday fiyatları her 
yerde yükseliyo~ 

• GeltSn h~berlere göre buğdayı sini hazırlıyarak borsa salonuna 
f.iatları yalnız Amerika "piyasala - asmıştır. İntihap temmuzun son 
rmda değil, Avrupanın en mühim haftasında yapılacaktır. 

piyasası olan Liverpulda da yük - Kabzımalların komisyonu 
selmektedir. Yükselişin devam et-
mesi umumi sevinci doğurmuştur. 
Bunun sebebini doların düşmc~in· 
ae bulanlar da vardır. Fakat bu· 
nun sebebi dünyanın en büyük ih· 
raç merkezi o'lan Amerika, Ka • 
nada, Arjantin, Avusturalyada 
buğday ziraatinin tahdididir. 

Yeni vaziyete göre 1933 buğday 
mahsulü 1932 nin yüzde on nok -
sanı olarak tahmin edilmektedir. 

Buğday bolluğu 
ı Belsrat, 18 (Hususi) -Ticaret 
odası teisi, matbuatta, Yugos • 
lavyanın bu seneki buğday mah -
sulü hakkında mühim beyanatta 
;bulundu. 

iY apılan tahminlere göre, bu se
ne Yugoslavya 24 milyon hektar 
buğday istihsal edecektir. Yalnız 
Buğday mıntakalanndan birisi 
27 bin vagon buğday ihraç edebi -
Jecektir. 

Bu bolluk karşısında ihracat 
tüccarları arasında lbir smdıka teş
kil etmişlerdir. Romanya smdika. 
sının yardımiyle Yugoslavya huğ· 
daylarım merkezi ve şarki Avrupa 
pazarlarına sevkedeceklerdir. 

Ticaret ve zahire borsası 
İstanbul ticaret ve zahire 

borsasının idare heyeti müddeti 
temmuz sonunda bitecektir. Yeni 
intihap için şimdiden hazırlıklar 
batlanmış ve ticaret odası ta -
rafından intihap heyeti seç.ilmi§ -
tir. İntihap heyeti intihaba işti • 
ıak edecek olanların ve intihap e
dilmeğe hakkı bulunanların liıte· 

Sebze halindeki kabzemalla-
rın aldıkları komisyonun fazlalığı 
hakkında evelce bir §İkayet ya· 
pılmıştı. Ticaret odası kabzımal
ların aldıkları komisyonlar hakkın 
da tetkikata ba§lamış, ve dün 
ka•bzımalları davet ederek fikirle-
rini sormuştur. 

Ticaret odası komisyonun yüz· 
de üzerinden alınmasını, küfe ba • 
~ma alınmamasını istemektedir. 

Oda tetkikatını bitirdikten son-
ra kararını verecek ve kabzımal -
lar yeni ka:·r.·· :.izerine muamele ya 
pacaklardır. 

Buğday ve stoku 
lstanbul ticaret ve zahire bor· 

sasında dün buğday 4,32 kuru§ Ü· 

zerinden muamele görmüştür. 

Stok buğday miktarı 8475 tondur. 
Dün de Anadolunun muhtelif 

taraflarından 3 vagon 851 çuval 
buğday gelmiştir. Bundan başka 
1 vagondan 275 çuval da arpa gel
miştir. 

ihracat ise 8250 çuval buğday· 
dır. 

Borsaya gelen diğer mallar da 
şunlardır: 24 malya pamuk, 6 
vagon yapağı, 1548 teneke peynir, 
320 çuval kaşar, 75 varil zeytin 
yağı, 8 sandık afyondur. 

Afyon muamelesi 
Ticaret borsasında afyon üzeri· 

ne dün oldukça hararetli muamele 
ofmuflur. FiatJar 409 kuruştan 

439 kuruta yükselmiş ve 10 aan -
dık kadar mal satılmıştır. 

ropi) teşkilatını, kaplıca hamamla Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı ~ıj. 
rınm o müthiş (aslan ağzını) ihti· balarını, bu eserde bulacak, lezıetle, merakla okuyacak•' 
;va eden mükemmel ve asri banyo- 600 sayıf alık kitap bir lira 
larmı, ve pek iktidarlı operatör Da§ıtma yeri VAKiT matbaası 
Naki beyefendinin kudretli idare• .. •••••••••ı•lılı•••••••••••••,.. 
si altında bulunan (Elektrotero - Posta T. T. Binalar ve LevaııJ11 
pi) ve (Fizyoterapi) müeasesele -
rini görüp hakkiyle i&tif ade etmi· J' Mu .. du·· rlu·· gv u·· ndef1 
yen genç doktorlarımıza çok acı - I•~ 
rım ! !.. Telgraf ve telefon tesisata için mübayaa edilecek 0 ısı 

1 Bütün hekimlerimize feyizli 
nevide 50,000 metre lbtikli bakır tel kapalı urf usulile 
kasaya konulmuştur. . , 

'nurlar vererek fikren ve tab'an te Mezkur tellerin 21. Ağustos. 933 tarihinde ihalesi ıct, 
alillerine çalıJan, ve askerlerimize lınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şar~o,ıl 
ahalimize hadsiz, hesapsız hiz • deki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifname ve t~'°'i 
metler ,görerek .afiyet, şifa ve ha· ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsad•ssıo 
yat dağıtan Gülhane hastanesinin zartesi günü saat on dörtte lstanbul'da Yeni Postanede 

7
7Sl 

'kıymettar .talim heyetinin bu sene yaat le o misyonuna müracaatları. (2 

tatbik ettiği bu faydalı • usulü, bir l~OOliffifil ı ilim il m~illl 'lll IH lll llll IOOll -~ 'I'. ıııı il ~' 1 
'nümune ittihaz ederek her sene 

'sonunda sivil genç doktorlarımıza I Selinik 8 ankası 
've tıp talebesine te~mil .etmesi ne 
'kadar faydalı olur. · Tesis tarihi : 1888 

Hat?z0~::naı Sermayesi : 30. 000. 000 FraJ11' 

İspanyada mahsul 
Bu sene lapanyada burçak 

mahsulü bozulmuştur. Baraelon. 
dan ihracat ofosine gelen bir tez • 

kerede memleketimizden burçak· 
istenmektedir. 

Ofis alakadarlara haber vermif. 
tir. 

Zayi - 929 senesi tatilinde 
lıtaobui Erkek Muallim mekte· 
binden almış olduğum " 372 • 
No. h imtihan vesikasını kaybet· 
tim. Y eoisini alacağım, eskisinin 
hükmü yoktur. (7967J 

Kalecik muallimlerinden 
M. Türk 

İstnııhu. Altıncı icra memurluğundan: 
Mahwz ,.c paraya çeniloıesi mukarrer 
bir piyano oda takımı vesaire 2·1-7- 9J3 
pazartesi ~ünü saat 1 3 den J 5 e kadar 
Şişlide llalaskar Gazi caddesinde 301 
numaralı apartıınanın 4 üncü dairesinde 
açık arttııma surctile eatıla<'ap;ından ta· 
!iplerin mahallinde hazır l:ıulunacak mc· 
muruna muracaatlan ilin olunur. (5676) 

ldare n1erkezi : ISI AN BUL 
TUrklyedekl Şubeleri: ıt 

lstanbul ( Galata ve Istanbul ) ızıJJ 
Samsun • Mersin • Adana 
Vunanlstandaki Şubeleri : 

SelAnik • Kavttla • Ati na • Pire 
. bt••p' 

Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Carı 
lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icar•· 

:ı~ırı,,ıı~ mııı~ıı ıı~ııoo~ınııı~ı ııı ıııı~ıııııooııııııımmı 1111.ııı ıı uı ıı ı ı ı ,~ 
Gaziantep Cumhuriyet Müddei~ 

mumiliğind~ 
1 - Gaziantep hapishanesinin Mayıs 1934 gayeS'"~ i~ 

olan 1 senelik ekmek ihtiyacı ~O/Temmuz/1933 tarıhinde J 
ren kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. b• ( 

2 - ihale 9/ Aiustos/933 tarihine müsadif çarşaıO . j 
icra olunacaktır. . ,pd~ 

3 - Talip'erin 17, 20 bin raddelerindeki bedeh ·rı'J 
minenin % 7,5 nisbetinde pey akçelerile ve usulü d•~,,I' 
imla edilmiı teklifnamelerile müddeiumumilik dairesine oıi.I ' 
ları. ~ J 

• 4 - izahat almak iıteyenlerin şeraitnamelerini gısrrP ~ 
teyenlerin mahalli mUddeiumumiliği vasıtasıla G. Antel' fj 
deiumumiliğinden bir suretinin tal~p olunması ilan oıuu"'' 



Kapalı Zarf suretile 
Satılacak muhtelif 

satışı: Eşya 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

)f!'tj 918 ltıali ıeneıi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp ıahip· 
tdc ltrafından teaahüp edilmediğinden dolayi gümrüğe intikal 
hin:"~. 1549 No. lu kanunun muvakkat 2 inci maddesi muci
tiik e ' .'unrük rüsumu aranılmaksızın aşağıda yazılı eski güm· 
l•r ~arıfeıine göre f aullara ayrılmıt olan muhtelif eşya hiza
k~rı a. gösterilen tarihlerin kapalı zarf usulü suretiyle müna· 
G\ı lya vazedilmiıtir . Bu e§yanın izahatlı listeleri lstanbul, 
tcy·ata., Cürnrükleri ile Başmüdürlükte asılıdır. lstiyenler liı· 
Cu t t~tkik edebilecekleri gibi eşyayı da İstanbul ve Galata 
l'ttc~tı.iklerinde görebilirler. Bu eşyalara ait müzayede tartna· 
k~·ı latanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde mütetekkil ıatış 
td 1•Yonuna müracaat ederek alınabilir. Münakasaya iıtirak 
ııaı:ttkler, verecekleri teklif mektuplarında imza ettiğim tart· 
"ı c dairesinde faslın muhtevi bulunduğu kap 
~ayi lira ve kuruş mukabilinde satın almağı 

ou] •d' · 7 · · d de • "' •Yoruın. Diye imza ederek şartnamenın ıncı ma -
] ... ~l~de tarif edilen §ekilde mühürlü bir zarf derununda tekl~f-
"rtnı 'h 1 d' k b"l ' d ,. 1 a e aaatından evvel komisyona tev ı ve mu a ı ın e 
ır nu d · l' 1 · · •ik rnara almalıdırlar. Taliplerin ku retı ma ıye erını tev· 

tc){l~decek ticaret odasından veya bankadan muıaddak vesaiki 
r lf ltıektuplarma ilave etmeleri şarttır. istekliler alacakları 
"ılların h k · · .. d d' b w • b r ınu ammen ıymetının yuz e ye ı uçugu mı e • 
•ndc p h · · 'k dah'l" tctıı .• ey akçeıini ve yahut başabat azme ve ıstı razı ı ı 

d h~ılatını ve yahut kıymetinden yüzde 10 noksaniyle borsaya 
' ıl v d"w • h ·ı · t h" "l kur t " e ıger mılli esham ve ta vı a mı amı en mez 

UCUZLUK 
• 

TEMİZ LIK 
SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 

Is tan bul Gümrükleri Baş .. 
müdürlüğünden ; 

Muhtelif Eşya sahşı 
928 ıenesi nihayetine kadar Gümrüklerde kalıp sahibi ta· 

rafından tesabüp edilmemesinden dolayı l 549 No. lu kanuna tev· 
fikan gümrük rüsumu araoılmaksızm aşağıda eski Gümrük tari
fesine nazaran fasıllara ayrılmış olan muhtelif eşya hizaJarınd, 
gösteril~n tarihlerde müzayede suretile satılacaktır. Talipler bu
na ait ıartnameyi lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde .müte• 
şekkil 11tış komisyonundan alabilecekleri gibi eşyaları da lstan· 
bul, Galata Gümrüklerindeki mahalli mahsuslarıoda görebilirler, 
istekliler her faslın hizalar ın:la gösterilen gün ve saatlerde kıy
metlerinin % 7,5 niıbetinde teminat akçelerini hamilen komis-
yonumuza müracaatları. (3047) 

F. Kap 

KİTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A ıı 

BAŞLADI 

No. adedi 

5 322 

6 127 

164 

Tahmin edilen 
kıymet 

Lira Kurut 
~825 65 

938 89 

4715 44 

Müzayede günü 
ve saati 

29/Temmuz cumar· 
tesi S. ıs 

5 Ağ'ustos ,, ,. 

12 Ağustos 
" " 

Eşyanın cinsi 

Çay, Kahve, Şeker, 
çokolata ve saire 
Levanta, losyon, ve 
sair itriyat 
Muhtelif deri ma· 
mul atı çantalar kuo· 

duralar iskarpinler 
terlikler ve S 3 İre 

Sandıklar, çerçive· 
ler, tahta kundura· 
cı çivisi ve saire a· 
ğaç ve tahta eşya 
Çadır bezi, çuval,si· 
cim, ip, balık ağaları 
ve sair kenedir eş . 

yası . 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 

işlerine Ait bütün iste

ğinizi V akıt Yurdu Ki-
tap kısmına veriniz .. 

13 

16 

868 4804 

87 1504 

73 19 il " ti 

30 9 Eylul 
" " 

F urı ve saatte komisyonumuza müracaatları. (3048) 
.. ,· l<ap a T b • d" M- d .. - E n n cı"nıı· 110 • a mın e ı- uzaye e gunu ıya ı 

' dedi len kıymet ve saati 
f 20 

Basılıştaki ne aset 
203 3001 15 7TeşriniEv. ,, 11 Mu~ambalar, lastik 

ökçeler lastikli eşya· 
lar, lastik tekerlek· 
ler ve saire. 

Lira Kurut 14 
1115 13116 79 

ve ucuzluğu bir 
26 ağustos cumar· Klğıtlar, zarflar mu· 21 

teai s. ıs kavvaıar, ~atb~ .ki· yerde bulamazsınız 22 
29 

749 
17 

4609 
99 
67 

14 
21 " il il Maden kömürleri, 

Elektrik aksa mı,le 
vazımatı ampuller 
eşyayı züccac i ·e 
porselen eşyalar 

muhtelif camlar e
sanslar • 

15 

lg 

19 

385 19152 

117 14167 

6480 

499 12446 

31so 21325 

80 

S3 

54 

48 

os 

taplar, klgıt aıcım· 
ler Ye sair kiğıt eıya .... ~~----lllillllll!I~~!!!!!!!!!!!!!!!! 

2 Eylül " ,, Pamuk mensucat pa 
zenler amerikan beı· 
leri ıcritlcr iplikler, 

..._ çoraplar, örme fanile 

16 Eylül " " 

23 Eylal ,, " 

29 
" " " 

4 Teırinisani ., 

11 " " " 

1 L A N 
Sanasatyan hanının odabaşı· 

lığın mUddeti hitamına mebni 
eıya11 ve saire. yeniden kiraya verileceğinden 

ipekli mensucat, ka· ve talibi de mevcut bulundu· 
difeler ipekli çorap· ğundan 27 temmuz 933 perıen· 
lar kravatlar atkılar be günü 11at 5 te ihalesi mu· 
ve sair eıya. karrer bulunduğundan ıeraiti 
Muhtelif yün menıut öğrenmek üzere her pn 12 ile 
cat. 1 ar11ında mezkur handa yedi
YUnlü ipekli elbiseler eminliie müracaat olunması 
çamaıırlar fıpkalar ilin olunur. 
ve 1&ire. (7970) 

Muhtelif sanatlara ai· ---- - --------
Yediemin 

demir, pirinç allt e· 1 1 
devat kablolar, teller, Askeri Fabr.kalar lllnlar1 

dOğmeler, çatal bıçak Kınkkalede Efrat koğufunun 
kaıık ve saire. ilanal ve mesken haline ifrağı. 

23 208 3175 05 

26 292 3332 05 

27 361 1628 25 

" 

28 .. 

18T cf rinisani 

18 

" " 

tt " 

" " 

" " 

Ziraate ait alit e· 
devat elektrik ak
samı makineler de· 
mir kazanlar çorap 
ve yaıı makineferı 
ve saire. 
Eraıi mesahisinin 
tayinine mahsusa

let, dürblin aliti 
hekimiye ve ccrra· 
hiye, elektrik Ye 

radyo aksamı op1r
Jör ve saire. 
Kokulu kokusuz 
muhtelif sabunlar 
ispermeçet mumla· 
rı balmuınu. 46 10020 

15~ 16174 

Velespit, otomobil ak· Yukarıdaki intaat kapalı zarf 
samı otomobil ve saire. suretiyle 12-8- 933 tarihinde ıa· 00 

,1 Eczalar, Kundura bo· at 14 te ihaleıi icra edilecektir • 

51 228 95 16Kanunuev.,, ,. Müstamel eşyayı za· 
ti ve. 25 2 Kioull.ucv. 

yaları yağlı vernikli bo· Taliplerin şartname iç in her gün 
yalar çivit, yazı mürek· öğleden ıonra münakasaya girmek 
kebi tuvalet podraları için de o gün teminat "ve teklifatH 

447 15132 
Ye saire. ile müracaatları. '(3238) 

98 9 
" " " 

Sinema filimleri, seUü
loit mamulatı, oyun· 
caklar maden temizle· 
meğe mabıuı tozlar cİ· 

~-------------~......;;.;;...;~;;::_---=:.,_-J_ı_la_t __ v_e_ı_ı_ir_e_. ____ __ 

iirkiye Ziraat 
Bankasından : 

~ .... t .... :tlt•i ~kası Müfettiı namzetlij'i için 14 - Ağuıtoı • 933 pa· 
f ·-~,,.ınnu sabahı saat dokuz:da Ankara ve Iıtanbul Ziraat 
'~ht ~~bda bir İmtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaf· 
~ t.,n,,~ taı edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. 
~·-t \'t ~~aya iştirAk edeceklerin ''Mülkiye,. veya "Yüksek Ik· 
~ t~l\ of ıc:aret mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
~~·Ut. l Ql~ları lazımdır. Müfettiş namzetlerine "140,, lira maaş 

t'• latllılıban programına ve sair şartları havi matbualar: An· 
~'1i.ı llııbut ve hmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. 
lo. -.,,~bu. matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
~ ~ 8 ~ 933 lıraat Bankaıı Teftiş Hcy•cti MüdürlüğUne nihayet 

t '"" t' iÜnü akşamına kadar göndermek veya bizzat ver· 
t de ıııüracaat etmi~ bulunmalıdırlar. (J211) 

Üsküdar Hukuk llakinıliğindcn: Ma· 
dam Sevıstinin Tophanede döşemeci 
sokağında 51 No. da sakin kocası \ 'iktor 
efendi aleyhine açdığı boşanma da,·a
sınıo cari tahkikatında müdd:ıalcyhin 
mahkemeye gelmediğinden gıyabınJa 
müddeinin şahitleri istima ,.c kocasının 
dört senedir kendi ini terk ve bakmadı-
"ını !;ahadet et ınittlcr ve tahkikat o • v 

26. 9 • 933 salı saat ı O talik kılınmış 
olduıtıından işbu tetkikata karşı mildda
aleyh Viktor efendi 15 gün zarfında 
itiraz ctmcdi~i surette bir daha mahke· 
meye kabul cdilrni eceği \'e evrak lan 
kabul etnıiş addedileceği hakkındaki gı 
yap karan mahkeme divanhanesine ı alik 
kılınmış olduğundan m.ılı'ı mu olmak üze
re keyfiyet gazele ılc de ılan olunur. 

(56i3) 

Değerli bir mürebbiye 
u~küdar Anıerikrn mektebinde uzun 

milddct hocalık etmiş, pedagoji ve İ nc-'1· 
liıcc bilen bir hanım C\ lcıdc çocuklara 
ilk tahsil ,·e İ ngili zce dersleri \'ermek 
istiyor. Tccrubeli, her suretle itimat edi
lebilir bir muallimdir. <ı0474 numaraya 
tcldonla haber verilebilir. 

Erzurum Posta T. T. B. 
Müdüriyetinden: 

875 lira bedeli sabıklı yazın otomo~iJ k ışın kızak veya araba 
ile mütekabil bin üçyüz kilo ıikletli haftada üç sefer yapmasl 
meırut Erıincan Bayburt araaı postası takarrur edecek bedel 

haddi llyık görülünce yirmi do'.<uz bu ay cumartesi ihalei kat'i· 
yeai icra edilmek üzere 9 · 7 • 933 den itibaren yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur. Teminatı kat'ıyeden başka bin 
bet yüz liralık idari teminat alınacak ve ta le-p vukuunda usuli 
dairesinde üç aylık nisbetinde avans verilecekt r. (3217 J 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

17 kalem Boya malzemesi: Kapalı zarf : 22 · Temmuz · 933 cu· 
martesi saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı lçio kapalı zarf usulü ile mübayaa 
edilecek olan 17 kalem boy-. ma ~zemesine ait şartnameyi gör
mek iıtiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da hizasında 
yazılı gün ve saatte Kaaımpaf&da Deniz Levazım satınalma ko· 
miıyonuna müracaatları. (2937) 

Çukurova Harası Müdürlüğünden : 
24 · 7 • 933 pızarhsi günü yapılacağı ilan edilen Haradaki 

inşaat ve tamiratın ihalesi tehir edilmiştir. ihale tarihi bil'anare 
ilan edilecektir. (3445) 
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2 
Tabletlik 

yeni 

ASPİRİN 
Paketleri 

Taşıması daha 

ve temizdir. 
ihtiyaç halinde yeni paketlerden 

ASPiRiN 
20 ve 2 t abletlik amba lAJlar lc lnda 

her yerde b ulu nur . 

Ankara Yüksek Ziraaf Enstitüsü 

(5120) 

Ziraat ve Baytar Fa ... 
kültelerile Yüksek 

Orman Mektebi 
Kayıt ve kabul şartlan 

1933 derı senesi için Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü,, 
Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
üzere "50,, , Baytar F akültesiae 0 50,, , Yüksek Orman Mekte· 
bin~ "30,, talebe ahnacakhr. Müessese leyli ve meccaoidir. 

Kabul şartlan şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 

2 - Lise bakaloryasını vermiı bulunmak. 

3 :_ Yaşı 17 den aşağı olmamak. _, 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 

ve hastalıklardan salim olmak, "tam teşekküJlü hastane sıhhat 
he1eli raporile tevsik olunur. 

5 ...:_ Tahsil leyli ve meccani olduğundan ataj veya tahsil 
denesinin ortasında "anz olacak mazeretler dolayısile tahsille-

riue deYam etmek imkinmı kaybetmiş olanlar müstesna olmak 

üzere,, staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılan

ların hükumet tarafmdan kendilerhıe yapılan masrafı tazmin 
edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek"mü· 
essesece verilecek nümuneye tevfikan,, • 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
hüanübal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadetname 
det'eceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla
calttv. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi Or

man çiftliğinde talebe namzedi sıfatiJe staja tabi tutulurlar. Ta

lebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevki
fat yapılmaz. 

Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü,, 

Ziı'llll Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine gir

mek iıtiyenlerin 31 eylfıl 933 tarihine kadar yukarıdaki şartlan 

gösterir vesikalarını bir istidaya raptederek doğruca Ankara 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri 
Istanbul'da: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi 
Rektörlüklerine dahi müracaat olunabilir. 

Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirin-
de Prospektuslar gönderilir. (3024) 

Trabzon Posta Telgraf Telefon 
başmüdürlüğünden: 

Yaz Kış otomobil ve kışın icaba göre araba hayvan ve kı
zak gibi diğer vesaitle de haftada karşılıklı üç defa nakliyat 
yapması meşrut 1029 lira ayhk ücretli Trabzon Bayburt arası 
posta sürücülüğü 1517 /933 üncü cumartesi gününden itibaren yir
mi gün müddetle münakasaya konuldu. Yeni bedel uyğun olur
sa Ağustosun üçüncü perşenbe günü saat orı altıda ihale oluna
•kbr. Şartaameaini görmek ve daha fazla izahat almak isteyen
ler Trabzon baş müdüriyetiodeki münakasa komi.syonuna müra-
caat etmelidirler. (3320) 

Deniz Yollan işletmesi 
ACErtTALARI : 

Kadıköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon ; 22740 

MERSlN POST ASI 

KONYA 
vapuru 21 - 7 - 933 cuma saat 
onda idare rıhhmmdan kal-

kar. Kuşadası ve Gelibolu'ya 

yalnız dönüşte uğrar. Çeşme 
proğramdan çıkaralmışhr.(3441 ) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

lstanbul • izmir sür'at 
POSTASI 

Her hafta Cumartesi günü saat l 6 
da Galata rıh tımından hareket, Pazar 
günü İzmire muvasalat. Pazartesi ha
reketle Salı günü Istanbula avdet eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Ham altında acentahğa 

müracaat. Telefon: 22134. 
(5654) 

i ...................................................... .. 
i 3. K. O. 
$ Satınalma Komisyonu il!nlan~ 

=··-· .. ··•··•••••·•••••••·••···•·•···•·••••••••••••••••• 
Ankara merkez kumandanlığı 

satın alma komisyonundan: 

Sekiz Y,ÜZ ton kok kömilrü ka
palı zarf usuliyle münakasaya ko • 
nulmuıtur. ihalesi 5 Ağustos 933 
cumartesi günü saat on dörttedir. 
Şartnamesini gömıek üzere lstan
bul F mdıkhda üçüncü kolordu 
satın alma komisyonuna müraca • 
atları ve ihale gününde vakti mu· 
ayyenede Ankara merkez kuman -

danlağı satın komisyonu riya -
yasetine teminat ve teklif mektup
larını ma.kbuz mukabilinde ver -
meleri. :(3168), (3286). 

"' "" "" 
M. MV. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

50,000 metre boz renkte elbiselik 
kuınat kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur.. ihalesi 31 temmuz 
933 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Tal iplerin ıartname ve nümuneai
ni görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için teklif ve te
minat mektuplariyle birlikte An -
karada M. M. V. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları. (3139) 

,r '(2979) 

Dr. İHSAN SAMi 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tifo ve Paratifo ha~talıklarına tutul

mamak için tesiri çok kafi muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
bulunur. (5082) 

Beyoğlu Birinci Noterrine 
Dairei aliyelerinden musaddak 

5 Haziran 1933 tarihli ve 9285 
numaralı satış senedi mucibince 
bedeli borcuma mahsup edilmek 
suretiyle Haci Ef imiya hanıma aa
tıp teslim etmiş olduğum latan • 
bulda Yeni kapıda istasyon kartı· 
smda Alboyacılar sokağında otur· 
makta olduğum 13 numerolu ha -
nede mevcut eşyayı beytiyede 
benim bir giina hakkı milkiyet ve 
alakam kalmadığından keyfiyetin 
ilanını isterim .. 

latanbul Tahta Kale Balka
panı hanında terzi 

Haci Sarandi 
(5563) 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Nefriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - latanbul 

Yüksek Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: ., 

Mektepte Fransızca Jisan J. ursu açılmıştır. Kurs tatil devrel1 
de iki ay devam edecektir. de-

l - Kurs, yetiştirme kursu olup bu lisanı az ço~ kwraat e 1~ 
bilenlerle mektepte mazeret imtibanlarma girecek veya E~~· 
sonlarında ikmal imtihanına girecek talebeler için açıtoııf ff 
Ders ve smıf Yaz'iyetine göre hariçten müracaat edenlercle0 bJ 
mektep talebesi olanlardan aynı seviyede görülenler de k• 
edilebilecektir. 

2 - Kursa kabul edilenler seviyelerine göre iki kısma •1rt 
lacak ve dersler, haftada asgari dört saat gösterilecektir. 

3 - Derslere 23 • T emmuı - 933 pazar günü başlanacaktır• 

Kurslara devam etmek istiyenlerin tedris ve devam şartfat~ 
öğrenmek ve kayıt olunmak üzere her gün saat 11 den 17 S 
kadar mektep müdürlüğüne milracaatlan ilin olunur. (337 1 

lııtanbul Evkaf MUdUrlU!IU iUlnları ~ 
Miktarı 

2000 metro Yerli patiska 
3000 ,, ,. ince bez 
2000 ,, ,, kalın ,. 
1500 ,, ,, Kefenlik bez 

150 ,, ,. Abalık 
500 ,, ,, Haki bez 

2000 ,, ,, Renkli beı 
200 Adet ,, Fanila 
l 50 ,, ,, Battaniye 
50 ,, ,, Peştemal 

500 ,, ,. Havlu 
600 çift ,, . Çorap ,r 
G b b t • 1933 ı· · · · 1 ·· 1 u''' ure a as anesıne ma ıyesı ıçm uzumu o an V ,o• 

da cins ve miktara yazılı on ıki kalem levazım kapalı zarf 11 D' 
lile münakasaya konmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak ve i 
muneleri görmek üzere her gün Levazım ~daresine ve ihıle 1, 

Ü 1 T b. • . t · .. - t bef n o an emmuzun otuz mncı pazar esı gunu saa on . te' 
Beş yüz elli bir Jira pey akçasmı alelusul teslimi vezne ett1 ~) 
sonra idare encümenine müracaatları. (312 

O' 
Rumeli Hisarında Hacı Kemalettin camii minaresioio rtJ,, 

ceddeden inşası açık münakasaya konul muştur. Şartnao>e 
1
, 

projeleri almak üzere her gün öğleden sonra hey' eti fenni)'e o' 
Te yevmi ihale olan "2 Ağustoı 933., Çarşamba günü saat ,ı 
beıte Istanbul Evkaf Müdüriyeti idare encümenine mür~;; 
edilmesi. \3ı:; 

Kıymeti 

mubammenesi 
Lira· K. ~r 
1403 28 467 • Kiisur metre terbiinde hulun:ın Beyl<oı'da ,r' 

hköyü'nde Çayır caddesinde 34 No. lu hamar1> 
sasımn tamamı. , 

11
dl 

109 44 86, 80 - Arşın miktarmda bulunan EdirnekaP151 ~,. 
Nesli Şahsultan mahallesinde Küçük çeşoıe 50 

ğmda 4 No. lu hanenin tamamı. -~ 
160 00 80 - Arştn miktarında bulunan Kocamustaf•~,~ 

mahallesinde Sulumanashr mektebi sokağında 
14/16 yeni 12 No. lu arsanın tamamı. ~; 

552 00 Beyoğlunda Hüseyinaga mahallesinde Liınon 50 

ğmda 4 No. lu hanenin tamamı. 0d' 
225 00 450 - A~şın miktarında bulunan Edirnek•P

151 ~ 
kariyei Atikalipaıa mahallesinde Hençerl~ kiJİfe 
kağıoda eski 6/ 12 No. lu arsanın tamamı. JJI' 

650 00 50 - Arıın miktarında bulunan Mabmutpaşa~'ıı•ttl 
yabıtun mahallesinde Kürkçü bamnda ikio~ı kuoO' 
11 - No. lu odamn gediğinin tamamile ınul 
80 - Akçede 68 Akçesinin 60 akçe hissesi. ib; 

Yu'kardaki emlak yirmi gün müddetle ilioa konmuştu~· ıeri' 
lesi Ağustos'un 9 uncu Çarşanba günü saat 15 tedir. Tah~45') 
pey akçelerile beraber Mablu'it kalemine müracaatları• ( 

Jstanbul Belediyesi ilanları 

T epebaşında Asri Sinema 
binası kiralıktır ' .,,f 

Tepebaıında Asri s inema binası üç sene müddetle ~;.,ıi~ 
verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştu~· 10ıo~.' 
olanlar şartname almak üzere her gün Levazım MüdU' tt~~ 
müracaat etmeli, müzayedeye gircıek için de 1687,5 1irah".1.9Y 
nat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplanoı .3l ,'91 
pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene ;;o11 
dirler. ( ,,ı 

. ıt 

Keşif bedeli 1219 lira olan Galata kulesine kooulaca" I•"''~ 
düdüj'ü kapalı zarfla münakasaya kon•lmuştur. Tali~ 0 ı.,e~ 
şartname almak ve ke,if evrakın1 görmek üzere her gii"·çiO ; 
zım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek , pl"'I 
91,S liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek1

" 0 ,.ıt 
10 · 8 - 933 perşenbe günii saat oa beşe kadar Dairni Erı;46'l 
vermelidirler. ( 


