
Milletler Cemiyeti umu
"li heyeti dün merasimle 
.;nplandı~ 

- ~ ncı sayıiada -

17 inci Yıl ~ Sayı: 5991 Yazr İşleri Telefonu: 24379 

Artvin yolunda : 2 _____ ... ____________ . _____ "".'-______ ~-

Limanlarımızın ihtif acı 
Kerempe muhitindeki köylüler, fener 
vasıtasile elektriği ~örünce sevindiler 

Gülcemal vapuru, 2 eylul -
dünkü mektubumda Kerempe fe 
nerinc konan sis düdüğünün il! 
tecrübesinden bahsetmiştim. B\ 
nıektabumda da yine Keremp 
feneri ile söze başlıyacağım. Tal. 
lisiye idaresi tarafından tesis e 
dilen bu feneri yakından görenle: 
mükemmeliyetini çok methedi 
yorlar. Çünkü Fenerde bulunar 
ınemurların banyo ihtiyaçları bile 
düşünülmüş. Ona göre banyo ter· 
tiyabı yapılmış. Burada bir mes' 
ul amir bir lostroma, iki de yağ· 
cı ,·armış. . 

Fakat dünkü sis tecrül?e~indr 
henirn dikkatimi celbeden mühi:nı 
rıcktı:\ İştanhuld::\. irlare merkezi ile 

(ne,·anıı 4 iln<'h .. 11 ., ıtanııı ı Lncl sütununda) Kerempe feneri ile sis düdüğü .. 

Maarif Vekaletinin tebliği 

Açıkta kalan profesörler 
muallim oldular 

111/uallinı mektepleri, liseler müdür ve muallimleri 
aro.sında gapzlan nakiller, tayinler .. -

~um ~ir ül~ü~or. 
M. Barlu'ga göre Sov
getler Milletler cemi

qetine qirmeli 

l'ıansız Hariciye Nazırı 
M. Bartu .. 

Nantua, 10 (A.A.) - M. Bar· 
tu, harp sırasında ölen siyaset a
daını ve muharrir M. Piyer Boden 
için d1.kilen heykelin açılma.sın • 

(Deva.mı 8 inci snyfanın 1 inci sütununda) 

.... 

Anliara, 10 (A.A.) - Maarif 
Vekaletinden:· 

1 - 1934 - 1935 ders yılı, 

eylulün birinde ba§lamı§tır. Sınıf 
ikmal imtihanları, eylul devresi 
lise ve orta kısım mezuniyet imti· 
hanlariyle mecani ve leylilik ve 

1 Avrupa müsabaka imtihanları bu 
' ay içinde yapılacaktır. 

2 - Lise ve orta mekteplerde 
dersler birinci teşrin başında başh
yacaktır. Günde beş saat ders o

l kutulacaktır. Ve derslerin deva· 
j mı müdeti bir saate çıkarılmıştır. 
1 Bunun sebebi, her dersin mualli
/ mine talebesini müzakere etmek 

ve talebenin vazifelerindeki nok -
sanlarını kendilerine izah için faz· 
la vakit verebilmektir. 

3 - Bu sene Kadıköy lisesinin 
tıbbiye binasına nakli suretiyle a
cılan Haydarpaşa lisesi müdürlü
~üne Diyarıbekir ve Amasya lise
leri eski müdürü Saffet, lstanbul 

l muallim mektebi müdürlüğüne 
Trabzon muallim mektebi müdürü 
Hamdi, Trabzon lisesi müdürl~ -
... .. Kavseri liseFi müdürü Serıf, RUne . 
Kayseri lisesi müdürlüi!i.jne Sa~ . 

mektebi müdilrü fmadettm, 
sun b" .. 
Sıvas erkek mu<l 11:,.,., ~ekte ı mu-

(Devııını 8 inci sa~ danın 4 llncll sütununda) 

,,_,, ,...., ....... ,,_,. ... , 
Davetiyenizi 

aldınız mı? 

VAKIT'ın sonbahar 
yalnız iki gün 

gezintisine 
kaldı 

' Kupon toplamamış olanlara da davetiye hus~
~ aunda kolaylık gösteriyoruz. Bugün 7 ncı 
) sayı/ amızdaki yazıyı dikkatle okugunuz. 
................. 2-'-2-2 - -

Maliye memurlarının fer
f ilerinde ehliyet ve iktidar
larına bakılacak 

- 2 nci say.tada -

SAL 1, 11 EYLOL (9 uncu ay) 1934 İdare Telefonu: 243?0 Sayısı 5 Kuruş 

Şiddetli bir yağniur lstanbul soka 
larını ne hale getirir ? ! 

-
Meydanlar göl olur, tramvaylar işlemez, bazı ~vleri su 

basar ve çamur yaya kaldırımlarına kadar çıkar. 
lstanbulda bir 

kaç günden beri 

havalar gene sı-

1 cak gidiyordu 

ı Y almz evelki ak 
şam biraz yağ 

mur serpelemiş 

fakat hava gene 

açmı§tı. Dün sa· 

ı bah gene sıcak l vardı. Derece 2f 
yı bulmuştu. Fa· 

~{at saat on dörde 

· oğru hava adam 

ıkdlı kararmrya 

ve biı-az sonra da 

gök gürlemiye 

başladı. Y ağmu

run bÖ~anması da 

bunu kovaladı. 

Yağmur çok şid· 

detli yağıyordu. 

Bunun için yaz kıyafetleriyle so· 
kaklarda bulunan kadın ve erkek-
ler dükanlara, mağazalara ve sa· 

Yüzme ~irincilikleri 
Türkiye yüzme birinciliği 

müsabakaları bu Cu~a 
yapılıyor 

Yüzmelerden bir görünüş .. 

Türkiye yüzme birincilikleri mü • 
sabakalan önümüzdeki Cuma günü 
Moda yüzme havuzunda yapılacaktır. 
Müsabakalara saat on üçte başlana -
caktır. Birinciliklere iştirak etmek ü
zere Ankara, İzmir, Bandırma, Koca• 
eli mıntakaları yüzme şampiyonl<>n 
dün şehrimize gelmi§lerdir. 

Bu suretle müsabakalar beş m.ınta· 
ka arasında geçmiş olacaktır. Yüzme• 
lerde Türkiye şampiyonluklarmdan 
bir kısmı Kocaeli yüzücülerinde oldu· 
ğu için bilhassa müsabakaların, Ko • 
caeli, lzmir ve İstanbul yüzücüleri a· 
rasında çok ç-.etin olacağı anlaşılmak -
tadır. 

Bursanın kurtuluşu 
Bursa 10 (Hususi) - Bugün Bur• 

sanın kurtuluşunun on ikinci yıl dö
nümüdür. Bursa, bu mesut günü kut
lulamak için günlerdenberi hazırlan -
mıştır. Parlak bir kutlulama programı 
yapılmıştır. 

Dün sağanak halinde yağan yağmurdan sonra !stanbulun hali 

çak altlarına sığındılar. Yağmur 1 seller akmıya başladı ve sular şeh
yirmi dakika kadar sürdü, fakat 
şiddetli yağdığı için sokaklardan (Devamı 7 tnct sayfanın ı lncl sütununda 

Yunanistancla Cümhur 
Reisi kim olacak? 

"Venizelos yaptığı işlerle memleketi 
ate.şe atmak istiyor!,, 

Yunan başvekili M. Çaldarisle harbiye nazırı 
ceneral Kondilisin V AKIT a beyanatı 

Atina, 7 (Hususi) - Almanya· vaziyeti hakkında şu sözleri sÖy• 
dan dönen Yunan Başvekili M. ledi: 
Çaldarisi Başvekalet dairesinde - Memleketin dahili vaziyeti 
ziyaret ettim. Beni nezaketle ka-
bul etti ve Yunanistanm dah!li <0-.?vamı 8 !net sayfanın ı inci sUtununda) 

Şehir Meclisi f evkalcide 
toplantıya çağırıldı 

Yeni seçim işleri birinci teşrinin onunda 
değil birinde başlıyacak 

-~ITTP ı.:ıı· . :· .. 

Şehir Meclisi toplantı larından bir görünüj .. 

Şehir meclisi perşembe gunu re bir karar almmasinm icap et· 
s~at on dörtte fevkalade bir top - mesidir. 
lantıya çağırılmıştır. Bunun sebe- Yeni belediye kanununun bu 
bi, şehir meclisinin belediye seçi· madesine g8re belediye seçimi bir 
mi dolayısiyle belediye kanunu -
nun otuz sekizinci maddesine gö- (LCltfcn sayılayı çevlrlıılz) 
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en evre f aa iqetinın ·l 
afında Sovqetler 

M. Benes toplantıyı bir nutukla açtı 

.Ma. d 
~~~----~~~~~~-

adritte grev bitti Te~filerde. menşe şehadetname ve diplomasından 
M . once ehlzyet ve iktıdar gözetilmesi düşünülüyor 

arıt, 10 (A.A.) - Kalalon· 

Cenevre, 10 (A.A.) - Millet· mak için kafi derecede kuvveti 
lcr Cemiyeti heyeti umumiyesi bu- yoksa da karanlık kuvvetlere kar· 
gün saat 11.45 le mutat merasimle §ı daima yıkılmaz bir kuvvet ve a
ve büyük günlere mahsus olan ka- şılm bir mania teşkil etmekte • 

ya büyük arazi sahiplerinin yap· 
tıkları muazzam tezahüre kaı·şı 
ilan edilen u; numf grev bitirilmiş· 
tir. Mndrt şehr dün tabi man· 
zarasını almıştır. HRlk da, tehli
Icesiz bir şekilde öteberi alal:>ilmek 
üzere solrnğa sevinerek çıkmıştır. 

Ankara, 10 (Hu&usi) -Maliye 1 ger tasavvurlara göre de yü uıck 
vekaletfoden bazı esaslarını hazır• mektep mezunu olmayıp da mali· 
lıyacağı yazılan yeni teşkiHit layi- ye de ehliyet ve dirayet gösteren. 
hası başlıca iki kısımdan ibaret muktedir meurlarm terfileri için 
olacak, biri merkez, diceri taş· haremdeki tahdit kaldırılacaktır. 
raya ait bulunacaktır. Söylenildi • Onun yerine, memurin kanunun· 
ğine göre, maliye vekilinin nok- daki ahkama göre terfilerde men· 
tai nazarı, merkez teşkilatında se sehadetiname ve dipJomasın· 
müdürlüklerin mülkiye mezunla· dnn önce, ehliyet ve iktitlar, kı· 
rmdan olması noktasmda+r. Di - ,fom gibi vasıflar gözetilecektir. 

labalık önünde açılmıştır. d' ır.,, 
İçtima devresini ıaçan Çekoslo- M. Benes sözlerini bitirirken 

vakya hariciye nazırı M. Benes, dünyanın vaziyetinin memnuniye· 
ıöylediği nutukta Milletler Cemiye- ti i elmüesselerinin müessir ve a-
tinin faaliyet bilançosunu yapmıı:- ı· k t' "il "'I · h kk 

T me ı uvve ı, ve u <u erı a ın· 

lır. d k' · . t 't t • · , a ı ımanmı eyı e mıştır. 
Mılletler C miyetinin pasifine L d lO (AA.) B d Al on ra, . . - ura a 
manyanın ve Japonyanın çekil-

1 

I b I . 
m · · k d 'k lop anan eyne mılel dünya sulh 

esını aye ettı ten sonra demiş - · • · · • • · 
tir ki: kongrcsı ıkı lmrar ıttıhaz etmıştır: 

" . . . , . Bu kararlardan birisi Sovyet 

h. d- ükMılletler Cemıyetının tarı· Rusyanm milletler cemiyetine giı·· 
ın e y · seliş ve düşüşler olacak • · 'tt' K · t 

F mesıne aı ır. ongre, umumıye 
trr. akat Milletler Cemiyeti ken· · · d 
d , k dd prensıpıne sa ık kalarak, Sovyet 

ı mu a eratına iman etmelidir. 
Ve büyük uzuvlarından biri veya Rusyanın Cenevre teşkilatına ilti-
diğcrinin yokluğu onu ancak t<ay. hakını evelden selamlamaktadır. 

·Memleket hjindeki 
ziraat tetkikleri 

Ankara, 10 (Hususi) - Mem· 
leket dahilinde b1r tetkik seyaha· 
tine çıknn ziraat enstitüsü profe· 
sörlerinden Doktor M. Spof el ile 
M. Beller Ankaraya döndüler. 

Merinos ·koyunları üzerindeki 
tetkiklerine ait raporlarını hazır· 
lıyorlar. 

Ziraat EnstitUsUne girmek 
istiyenler 

ANKARA, 10 (Hususi) -
Ziraat enstitüsüne girmek i· 

çin enstitüye yedisi kız olmak 

Maliqe Vekaletinin yeni bir emri 
Ankara, 10 (Hususi) - Maliye 

vekaleti, paramızı koruma hak· 
kındaki 11 numaralı karanamenin 
birinci madesi ahkamına istinat 
ederek alakadarlara yaptığı emir· 
de, bankalarla bankerler nczdin· 
de mevcut mevdu dövi ... lerin a· 

zami on beş gün zarfında ve bun• 
dan sonra kendilerine yapılacak 

""levduatm da tevdi tarihleri iti
bariyle nihayet bir hafta içinde 
merkez bankası ve şubelerine tes• 
timinin kontrol edilmek suretiyle 
teminini emretmi§tir. 

Radyoyu is/ah komitesi çalışıyor 
Ankara, 10 (Hususi) - Rad· ı ilk toplantıda radyoya m•mla • 

balan çocuklarının teşriki mesaisi· 
ni yeniden elde etmek üzere müna
sip z~manda hazırlıklarda bulun • 

üzere 110 genç müracaat etmiştir. 
Yanan vapurda kaç Enstitüye ise 30u askeri baytar ol-

insan öldü? ınak üzere 200 talebe alınacaktır. 

yoyu ıslah edecek olan komite te- zam bir şekil verilmesi için ne 
şekkül etti, ve bugün il { toplan- yapmak lazım geldiği görüşüldü. 
tısını yaptı. Erkanı Harbiyeden 
yüzbaşı Fahri, Nafıa Vekaletin· 
den Nejat, 1ktısat Vekaletinden 
İbrahim Etem, Maarif Vekaletni
den Kazım Nami, ajanstan Mu • 
vaffak, Sıhhiye Vekaletinden 
Ömer Feyzi, inhisarlar Vekale • 
tinden Cevat, Ziraat V ckii.letin • 
den Tayar, Dahiliye Vekaletin • 
lien Vedat Nedim ve Sadri Etem 

Komite her hafta pazartesi günleri 
toplanacaktır. Önümüzdeki top• 
lantılarda, vekaletlerin icraatı 
hakkında bildirilmek istenen ha -
herler, verilmesi arzu edilen lum· 
feranslar listesi hazırlanacaktır. 
Radyo faaliyeti siyasi bakımclR.n. 
güzel sanatlar bakımından, f1kir 
ve ilim bakımından modern bir 
hale konulacaktır. Bun•m icin rn1( 

cazip ve faydalı esaslar tesbit e• 
dilmek•"'dir. 

maga P.vk etmelidir.,, 

M. Benes bir çok devletlerin 
milletler cemiyetine olan müteza • 
yit merbutiyetini, milletler cemi· 
yeti ile Amerika birleşik hükumet· 
!erinin mukarenetini, Sovyet Rus· 
yanın milletler cemiyetine girmesi 
için - ki bu mezktır cemiyetin 

•mrfmazar edilcmiyecek bir kuvvet 

Nevyork, 10 (A.A.) - Morro· 
kasti vapuru faciası hakkında hü· 
khmet tahkikatına bugün başla· 

nacaktır. Morrokastl faciasmm 
İ<urbanları hakkındaki son rakam· 
lar şunlardır: 

Hüviyetleri teshil edilen ölüler: 
77 kaybolanlar. 60 bunların 29 u 

yolcu ve 31 i gemi mürettebatın· 
dandır. 

olduğunu gösterir - birçok dev • 
Jetler tarafından yapılan gayretle
ri, Saar meselesi hakkındaki ipti
dai müzakerelerin muvafakıyeti. M. Hil/erin ieff İşi 
ni, bircok tesriki mesai ve ademi 
tecavüz misaklarının aklini, müte· 

cavizin tarifini, Avusturyanın is
tildnli için yapılan teşebbüsleri ve 
nihayet Av:rupanm sarkmda müte· 
l<abil muavenet mis~lunın ahti hu· 
susundaki gayı·etleri - ki böyle 
bi,. misakın akti dünyanın diğer 
' ··~flarında da mümasil muahe
; 

1
"'rin aklini mucip olabilir_ 

rcncvre, 10 (A.A.) .;"7" Sovyet 
Ruf; anın Milletler Cemiyetine gir
mesi meselesi daha ııabahtan Ce • 

nevre faaliyetinin ilk safında yer 
a)mışbr. 

hem milletler cemiyetinin aktifine 
kaydetmiş ve demiştir ki: 

"Görülüyor ki milletler cemiye
tinin hata ve felaketlere mani ol-

Noremberg, 10 (A.A.) - M. 
Hitler hücüm kıtalarma mensup 
10 bin ve himaye kıtalarına men· 

sup 11 bin azayı teftiş etmiştir. 

Söylediği nutukta, milli sosyalist 
fırkasmdaki son hadiselere temas 
ederek hücum kıtalarmın bir 

müddet için çöken bu gölge ile 
hiç bir alakası olmadığını ve on· 
larla münasebetlerinin bundan on 
dört sene evvelkinin tamamiyle 

ayni olduğunu söylemiş ve: "Vü
ııda getirdiğim bir şeyi mah -
vetrnek niyetinde değilim.,, de
miştir. 

Nutuktan sonra 200 yeni bay· 
rak verilmiş ve M. Hitlerin önün· 

le muazzam bir geçit resmi yapıl· 
mıştır. 

........................................................................................... 
günde bitirilemiyecekse, kaç gün
de bitirileceği ve ne suretle yapıla
cağı hakkında karar vermek şehir 

meclisine aittir. Bu itibarla şehir 
meclisi perşembe günkü toplantı • 
~ında bu hususlnrı teshil edecek ve 
lmrarınr verecektir. 

Belediye seçiminin şehrimizde 
bir eünde bitirilemiyeceüi anlaşıl
dıgı için bu fevkalıide toplantıya 
lüzum görülmü§lÜr. 

Meclisin fevkalade toplantıya 
çağırıldığı azalara bir hafta evel .... 
tebliğ ve ilan olunmak icap etmek· 

te ise de belediye reisinin bu müd
deti üç güne indirmesi salahiyeti 
dahilindedir. Belediye seçimi faa 
lfyeti hanu·etle devam ettiği şu sı
ralarda belediye reisi bu salahiye
ti kullanarak şehir meclisini üç 
gün zarfında toplanmıya çağır • 

mı§tır. Çağırma mektupları dün 
ak§am azaların adreslerine gönde· 
rilmiştir. Aldığımız malumata gö· 
re, seçim birinci teşrinin onunda 
değil birinde başlıyacaktır. 

Belediye reisliğinin tebliği 

İstanbul Vali ve belediye reisli· 
ğinden tebliğ olunmuştur: 

İstanbul belediye intihabı müd
detinin tayini hususunda belediye 

kanurlunun otuz sekizinci madde
si hükümlerine tevfikan karar ve
rilmek üzere İstanbul umumi mec· 

]isinin 13 eylul perşembe günü sa· 
sat on dörtte fevkalade olarak iç· 
timaa daveti takarrür etmiş oldu

ğundan l O eylul 934 tarihli tezke· 
ı·c ile tebliğ olunduğu veçhiie o gÜ· 
nü mukarrer saatte İstanbul umu· 

mi meclisini teşrifleri rica olunur. 

Şu hale göre 60 talebeye daha ih-
tiyaç vardır. 

Liselerdeki iKınal imtihanları· 
mn sonu alındıktan sonra bu ıade· 
din dolacağı ınuha'kkak addedil • 
rnektedir. 

Ankara Hukuk fakültesinde 

ANKARA. 10 (Hususi) -
Üniversite Rektörü Cemil 

Bey yakmda Ankaraya gelerek 

Hukuk Fakültesinin ikmal imti • 
hanlarında hazır bulunacaktır. 

Ankara Hukuk Fakültesi De
kanlığına profesörlerden Baha ve 
ya Şeref Beylerin namzet gösteri· 
leceği söyleniyor. 

Ankara Hukuk Fakültesine bu 
sene leyli meccani 60 talebe alı· 
nacaktır. Kayıt muamelesi bir Teş 
rinievelde başlıyacaktır. 

Vali ve kaymakamların 
terfileri 

Ankara, 10 (Hususi) - Vali, 
kaymakam ve diğer dahiliye rne • 
murlarmın terfilerine ait tetkikle· 
re vekalette başlanmıştır. T etki· 
kat bunların sicilleri üzerinde ya· 
pılmaktadır. Birinci Teşrin sonla· 

rına kadar bitirilecek, Cümhuri· 
yet bayramında ilan olunacaktır. 
Listede terfi hakkını kazanmış 30 

kadar vali, 150 kaymakam, 25 
mektupçu bulunacağı söyleniyor. 

Memlekette kuraklık yok 
Ankara, 10 (Hususi) - Ziraat 

Vekaletine gelen malumata göre, 
iki aydan beri şiddetle devam e • 

den kuraklık yirmi dört saatte 
Trakya, Ege mıntakalarında ta· 
mamen, Orta Anadolu, Eskişehir, 

Kütahya, Uşşak, Ankara mıntaka 
larmda yağışın kısmen başlamasi· 

le nihayete ermiştir. Yağışların 
devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Mektupçuların harcırahları 

Beyler radyo l<omitesinin 
bulunuyorlar. 

azası 

Ankara ilk ınektepler kadrosu 
Ankara, 1 O (Hususi) - Anka· 

ra ilk mektepler kadrosu Maarif 
Vekaletince tasdik edildi. Kad • 
roda 507 muallim bulu.nınaktadır. 
30 muallim başka yerlere nakil. 
26 muallim de bect>y:s edilmiştir. 

6 muallimin yerleti inzibat komis· 
yonu kararile değiştirilmiştir. 

Bu sene ikinci teşrinin birinde 
açılacak yeni iki ilk mektep icin 
maarif müdürlüğü bütçesine 21 
bin l1ra konulmuştu,.. 

Yeni Emniyet isleri umum müdürü .. 
Ankara, 10 (Hususi) - Emni- di Bey bundan sonra Adan:ı' .. ::;:

yet işleri umu.m müdürü Tevfik decektir. 

Hadi Beyin Adana valiliği karar- Trakya umumi müfottişlilc has 
namesi yüksek tasdika gitti. Tas· müşaviri Şükril Beyin emnivet u· 

mum miidürlüP.ür.c tayh1i ~ ii ' ... k 
dikten sonra, Hadi Bey 1stanhula 

tasdikten ~eldi ve kend;sine c: b • 
gidecek, bir kaç gün kalacak ve liğ edildi. Sükrü Bey yakındtı An· 
tekrar Ankara.ya dönerek muame· karaya gelecek ve işe başlayacak· 
latı teslim edecektir. Tevfik Ha· 1 tır. 

Ankara kanalizas~·on •nun 
inşası için piyango 

Ankaııa, 10 (Hususi) - Bele
diyenin, elindeki arsaların bir 
kısmını ikramiye karsılığı göster
mek suretiyle yeni şehir kanali • 
zasyonunun inşaatı icin bir piyan· 
go tertip edeceği söylenmektedir. 
Kanalizasyon İçin aşağı yukarı 

800 bin liraya ihtiyac görülmek· 
tedir. Piyango 1934 ve 934 sen~ 
lerine mahsus olmak üzere iki 
tertip yapılacaktır. 
Keçiborlu kükürt fabrikası 

Ankara, 10 (Hususi) - lspar· 
tanın Keçiborlu kükürt fabrika • 
sının inşaatı 74 bin liraya ihale 
edilmiş ve inşaah- başlanmıştır. 

Önümüzdeki ilkbaharda Ege 
mıntakası bağlarının Keçiborlu 
kükürtlerile kükürtlenmesi temin 
edilmiştir. 

Ankarada mUlga Ticaret 
ınüdürlüğü işleri 

Ankara, 10 (Hususi) - Mın· 

taka ticaret müdürlüklerinin lktı· 
sat Vekaletince lağvi üzerine bu 
işlerin Ankarada belediye şirket • 
ler komiseri Fuat Bey tarafından 
idaresi vilayetçe muvafık gorül • 
mü~tür. 

Terfi edecek hakim,er 
ANKARA, 10 (Hususi) -

Adliye tefrik encümeni top• 
hntılarım on güne kadar bi • 
tirecektir. Nizami !"lii•:ldeti • 
ni doldurarak tcrfie hak l az~;ımrf 
olan hakimlerin listesi de y~!•ında 
neşredilecektir. 

Roma büyük el'lim'z Ankara, 10 (Hususi) - Geçen 
lerde tayin ve nakillerini bildirdi· 
ğim mektupçulara verilecek har • 
cırahlar bazı sebeplet dolayısile 
geri kalmıştı. Vekalet dün bu mu
ameleyi tamamlıyarak harcırah· 
ları yerlerine göndermiştir. 

Fabrilia aletlerinin bir ço~u İz· 
mir limanına gelmiştir. 

Ankara, 10 (Hususi) - P 1:>1na 
büyük elçimiz Hüseyin Ra~ıp BeY 
bugün fstanhula hareket ett:. Ra• 
gıp Bey Jstanl>ulda bir kr~ 2UJ1 
kalacak ve sonra Romaya gide • 
cektir. 
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Artvin yolunda 
.... (Baımableden devam) 

fener arumda doirudan doiruya 
hiç bir muhabere va11ta11 olmama· 
11drr. lıtanbuldan çekilen yıldı· 
rınt telgrafı bile lnobolu-
da huıuıi vaııtalarla fe • 
nere ıönderiliyor. Arada 
mühim bir mesafe bulunmasmdan 
dolayı ıönderilen terırafların dai
ma yerine vardığı füphede kalıyor 
Benim bildiğim fenerler aııl vazi
fesinden batka bir de tara11ut mev 
kii itini ıörür. Yükıek mevkide 
bulunmaıı cihetle bilbaua harp 
:uunanlarında miihim bir istihbar 
vasıtası olur. Bu noktftı n~zardan 
meaell kaçakçılık takibatı gibi 
alelide zamanlarda da fenerlerin 
ifa idecekleri hizmetler vardır. 
Böyle bir yere yirmi beı bin lira 
ıarfederek bir ıis düdüğü koymak 
tan ziyade fener ile merkez ara· 
sında doğrudan doğ;uya muhabe
re •asıtasına ihtiyaç bulunduğu 
fÜphesizdir. Küçük bir telsiz te· 
siıab olmaıa bile J<öyden köye ol
mak üzere bir telef on şebekeıi 
kurmak yerinde hir it değil midir? 
Ne (lnebolu), ne de <lıtanbul) ile 
hiç bir irtibatı olmıyan Kerempe 
fenerinin bugünkü vaziyetnide ifa 
edebileceği hizmet pek mahdut 
kalır. 

Bundan batka tahliıiye idare· 
aine verilit olan ıali.hiyet sahası· 
nın pek dar olutu da bir noksan 
te!1kil ediyor. Tahlisiye idaresi Ka· 
radeniz boğazının iki tarafından 
pek mahdut bir sahil mıntakuın -
da ifayi vazife ediyor. Bunun ne· 
ticeıi olarak m,seli Zonguldak Ji. 
manının önünde karaya oturan 
bir vapurdan yolculan dıfe.J'ıya çı· 
karmak için vasıta bulunamıyor. 

Vakıa mühim limanlarımızın 
hemen hepsinde birer liman reiıi 
vardır. Fakat ticareti bahriye 
müdiiri)·etine bağlı olan liman re· 
iılerinin vAzif eleri sadece idari iş· 
lere münhaııdrr. Emirleri altında 
en küçük tahlisiye vaaıtaıı yoktur. 
Bu nokıan tahliıiye idareıi ile ti
careti bahriye müdüriyeti arasın
da tetriki mesai suretiyle hallolu
nabilir. Bilfarz liman reiılerinin 

emirlerine birer Roket tertibatı 
Yerilebilir. 

Roket tertibatı karaya oturan, 
yahut sahillere birkaç yüz metre 
mesafede kazazede olan ıemilere 
karadan f itek ile halat ıöndererek 
yolcuları çıkarmak içindir. Li-
mandan uzak mesafelere nakil için 
&!J'le& arabalı olanları da •ardlJ'. 
Bütün medeni memleketlerin li
manlarında en iptidai ihtiyat va11• 

talanndan sayılan bu roket terti-
1-.tmdan maalesef bizim limanla
nmız mahrumdur.,. Her bir liman 
için nihayet birkaç yüz lira ile 
tedariki mümkün olan bu tertibatı 
iluaal etmek doğru değildir ve cı.
dilimiz ıibi ticareti bahriye idar& 
ıi kendi kendine bu türlü vuıta -
lan tedarik edemezse tahliıiye i
dare.i ile tefriki mesai ederek ko • 
layca çare bulunabilir. 

ltittiiime ıöre tahlmye ida
resi (Hopa) limamnda da Wr fe· 
ner tesiame karar vermiftir. Hatta 
bu fenerin intası müteahhidine 
ihale bile edilmittir. Diler taraf· 
tan Karadeniz bojuında Ye diler 
bazı ~evkilere sisli zamanlarda 
ıemilerin istikametlerini takibine 
yardım etmek için birer (Radyo· 
far) tesisatı vücude getirilmekte
dir. 

Tahliaiye idaresinin her gün bir 
az daha hizmetini genitletmekte 
oldufuna delalet eden bu tesis· 
ler Te tefeblriitlere nisbetle liman· 
1 Mrer roket tertibatı vücu-

Sualler eksik midi? Batıl itikatlar, acaip intihal mi? 
ikmal imtihanında bir 

sual eksik mi sorulmuş? 
Gazi Osmanpafa lisesinde ikmal 

imtihanlan yapılırken talebeden 

bir kıımı bir ıual eksik ıoruldu • 
ğunu ve bunun yüzünden imtihan · 

da muvaf fek olamadıklarını ileri 
ıürmütlerdi. Talebe ayni zaman· 
da Maarif Vekil etine de mü raca · 
at etmiılerdir. 

Maarif müfettişlerinden bir zat 
bir kaç güne kadar talebelerin bu 
tikayeti etrafında tahkikata baı • 
hyacaktır. 

Piyango bugün 
On yedinci tertip tayare piyan· 

ıoaunun befinci ketidesi buıün ü
ni'Yenite konferana salonunda ya· 
pılacaktrr. Bu ke,idenin en bü • 

yük ikramiyeıi 30000 liradır. Bu· 
gün çekilecek numaralan ııraya 

konmuf bir liıte halinde yarınki 
ayımızda bulacaksınız. 

Şehir mütehassıslarının 
verdikleri raporlar 

Üç tehir mütehaasısının rapor • 
lannı tetkik edecek olu jüri he -
yetinin on bet eyl61de toplanmıya 
çağınlmuı kararlaımıftı. Bu top· 

Jantı ayın yirmisniden sonraya bı • 
rakılmııhr. Bununla beraber ıene 

ba&fına kadar raporların tet5ki bi
tirilecektir. 

Polis haberleri 

Bu dayak değil vahşet! 
Sirkecide araba vapuru iskele

sindeki karpuz serıisinde çalqan 
Pavli, Hacı Mehmet, Hüsnü, Ah· 
met Reıit isminde dört kiti ahı 
verit yüzünden Yahya efendi iı • 
minde birisini dövmüıler, sol !& • 

kak kemiiini kırmıılardır. 

Mücellitlerin dikkatine 
lıtanltul Matbuat cemiyetinden: 

Cemiyetin ıazete kolleluiyonlan • 
na cilt yaptmlacakbr. Kollekıiyonlar 

yüz cildi 'eçec:ek miktardadır. Ciltler 
llez kaplı kartondan olacaktır. Alika· 
darlann cilt \atına teklif edecekleri 
fiati bir hafta içinde cemiyet nierke • 
aine bildirmeleri rica olunur. 

de ıetirmek küçük bir himmet ile 
l>ertaraf edilebilecek bir ihtiyaçtır 
ki tahlisiye tefkilitmm baımda 

bahriyeden yetiıme değerli bir İ· 
dareci olan Necmettin Beyin bu 
meseleyi layık olduiu dikkat ile 
telakki edeceti füpbesizdir. 

F ~e.aer -.e tahliıiye itlerine 
dair aöyli1ecelderim bundan iba· 
rettir. 

Şimdi Kerempe fenerinin bu
lunduju muhitin iklimine ait bir 
huıusiyetini kaydedecetim: Ke
rempe muhiti f eYkalide aüzel 
meyve yetittiriliyormut. fazla ola-

rak burada her aiaç ıenede üç de
fa meyve veriyorlarmıf. tahliaiye 

mühendisi Hami Bey geçen aiua
tos ayı içinde bir kiraz ağacının 

üçüncü defa olarak verdiii meyve
den bizzat 1emit. budefa sis düdü
iüniin tesisatını mahallinde gör
mek üzere ıiderken: 

- Şimdi orada incir ağacının 
ücüncü meyvesini yiyeceiim.,, 

Diyordu. 
Fakat senede her aiacm üç defa 

düşünceler 
Dünkü arkadqlarımızdan biri 

"Fevkalade ıarip tesadüfler,, bat· 
lıiı ile Nitıntaıında güzel bir e· 
vin taliinden bahıe giriımiıtir. 

Arkadatımızın bu yazı11, tattan, 
demirden bir yapının "uğursuz,, 

"tekin detil,, tanınmasındaki ıü· 
lünçlüğe itaret etmekle bathyor. 
Bura11 iyi.. Ancak ketke .bu te· 
likkiye yol açuı tesadüfleri de 
yazmaktan vaz ıeçselerdi ••• Kor· 
karız ki ıet!ek mi, delil mi, arat· 
tırmaya bakmadan, bu batıl iti • 
katlara düıen bir ise, bu yazıdan 
aonra iki olsun. Arkadaıımızın 

yapmak istediği biliriz ki bu de • 
jildir. Halbuki bu evin bugünkü 
ıabipleri tarafından dün matbaa· 
mıza telefonla müracaat olundu. 
Huıuıi bir mülkün talii \!zerinde 
böyle kıymetten dütürücü ve ıtl· 
ya satılık imit te alnnk iıtiyenle
re hizmet makıadı güdülüyormuı 
teıirini verecek dedikodu • 
lara bilinmiyerek netir vaııtası ol· 
malarından dolayı tee11ür göste • 
rildi. Verilen izahlara ıöre evin 
yapııı bitince yaptıran Macar ta· 
rafından Macar sefaretine kira • 
lanmıt, ıef aret burada altı yıl 

kalmııtır. Sefarethane bıraktık· 
tan aonl'\a ev sahibi kendiıi iıaal 
etmiı ve evden, burasını mühen· 
dis Şevket Beye satmak ıuretiyle 
ayrılmıt trr. 

Lugat davasının görül
mesine ba,landı 

Bedros Zeki Beyin Fransızca· 
dan Türkçeye lüıatinden• mühim 
miktarda kelime alarak intihal su· 
retiyle yeni bir lügat kitabı yazdı· 
iı iddiaıiyle N. Kemal Beyle tabı 

ve nqir Romanyalı Herkoviç aley· 

hine açtıiı davaya dün ele üçüncü 
ceza mahkemeıinde devam edil • 
mittir. 

Bedros Zeki Bey lugatindeki 
on bin altı yüz kelimesinden 7884 

kelime alınmıt olduiuna, aynca 
300 miıal ve tabirinde batka lu-

gatlardan alındıiını iddia ederek 
telif hakkı kanununun 30- 32 • 35 
inci madeleri mucibince faillerinin 
c:esalandınlmasını tecziye ve za • 
rar ve ziyan istemekte idi. 

Dünkü celaede suçlu vekili 
Bedros Zeki efendinin telif bamiıi 

olduluna dair resmi bir vesika bu· 
lunmadıiını vilayetten alıaan vesi· 
kada bu hakkın Uiıat kiatbmı ba· 
san ve satan Tefeyyüz kütüphane· 

ıine verilmi9 oldupnu, binaen& -
leyh davacı yerinde T efeyyüs kü • 
tüphanesinin bulunması lizım ıel

diğini söylemittir. 

Bedros Zeki Bey bu itirum va• 
rit olmadıiını Tefeyyüz kütüpha-

nesine telif hakkını dejil, b,smak 
hakkını aattıimı, esasen araların· 
da bu hususta lnnusi bir 1enetle 

Viyanada rahataızbiı meyda • anl&fDHt bulunchiklannı .a,temi• 
na çıkan Şevket Beyin daha evi ve neticede Tefeyyüz kütüııhane
almadan bu rahataızlıia düttüğü si sahibi Hacı Paraih ef. nin davacı 
de muhakkaktır. Viyanaya ıit • ııfatiyle mahkemeye gelmesi, Bed· 
meyip te bu evde kalsaydı ölmez- ros efendinin de bulunması karar• 
di demek te mümkündür! Bizce latmııtır. 
evin pek deierli mütetebbis bir 
Türk genci olan mühendis Şevket 
Beyin bıraktığı zeki ve sailam 
yapılı çocuklar bu evde yetitiP 
babalarmm yerini tutacaklar ve 
bu evde mesut olacaklardır. 

Biz, Maçka ıibi lıtanbulun ye· 
ni fikirli bir muhitinde böyle aca
ip dütüncelere zihninde yer veren 
bulunacağını zannetmiyoruz. 

Sütçü Osman Af ayı . 
öldürenler mahkum 

oldular 
Annelerine kartı yakıtık almı· 

yacak ta•ır aldıklarından ıüphe -
Jenerek ıütçü Oıman alayı öldü • 
ren Emin ve Reıadm mubakeısıe
leri dün neticelenmif, karar teblii 

-------------·ı edilmittir. Karara tör~ Emin bet 
meyve verdiğini gören Kerempe 

muhitindeki köylüler son zaman • 

sene dörtay, Retat üç sene sekiz 
ay hapse mahkum olmU!lardır. 

lara kadar elektrik nedir bilmiyor• Ayrıca her ikiıi birden bin lira 
larmıf. Nihayet fenar kurulup ta tazminata mahkOm edilmitlerdir. 

itlemeğe batladıiı zaman elek· ·0--

triği ıörmek için gelen köylüler Şüpheli b1r ölüm 
ile burası bir bayram yerine d~n • Valde hanında oturan Abbas ı 
müt. Bu arada dört saat uzakt-1<i efendinin dün altı aylık ~ocuiu 
köyünden koltuk değneklerine da- lbrahim tüpheli bir surette ölmüt· 
yanarak gelen seksen yqında bir tür. tbrahimin afy~ndan a•clilü 
de ihtiyar varmıf ki elektrik feneri tahmin edilmektedir. Nöbetçi 
yanıp da ziyasını görünce ellerini müddeiumum~ Şefik Bev bu ölüm 
yüzüne ve ıözlerine götürerek: hadisesi etrafındaki tahkikatla 

- Yarabbi, çok tükür, nihayet mqıul olmaktadır. 
gördüm!,, - -O·-

Demif. J;;lerbalde Kerempe ci- Evlenme 
•armdaki köylüler fenerin elektri· Deniz ticaret müdiriyeti. me • 
iini görmekle bu kadar memnun murlarmdan Burhanettin Ali Bey 

olmutalr ise bu defa sis düdüğü • ile tütün inhisarı •abık müfettiı • 
nün seaini it'tince kimbilir ne ka - }erinden Ferruh Beyin kızı Mü
dar aerinmiılerdir. Çünkü buraya bshat Hanımın evlenmeleri dün 
konan aia d&düiii yalnız Türkiye· 1 ·,tam Perk oteli salonunda birçok. 
de delil, bütün dünyada eıi yok· tanmmıt zatler ve aile dottu ai • 
mu!. Binaenaleyh Ke.rempe dü- leler olduğu halde kutlulana11ıtrr. 
düiü ile Türkiye aeai uzak meaa• latanbul matbuatının emektar si • 
felere giden ıis düdüiüne malil· ı d •- B h tt" •ıı ma arm an oa«n ur ane ın A 

olmak rekorunu kırmıt oluyor! l eyin yeni kurduğu yuvanın bu 
Mehmet ASIM 1 kutlul&11111aama ıazetemiz de itti~ 

rak eder. 

GUnUn Slyaaetl 

Fransa ile ltalya 
anlaşmıya çalışıyor 

Bir bç &ündür Avrupa haberleri 
İtalya ile Fransa arasında, bütün A'I• 
rupa muhitlerinde derin alika ile br· 
1tlanan, anla1ma teıebbUalerinden 
b~hsediyor. 

Franu ile ltalya araamda müzmin 
ihtillfiar vardır. Bunlann en mOhim· 
leri Af rikadalri İtalyan mUıtemlekele• 
ri iJe Franıı.z miiatemlekeleri araıın· 
daki hudut, Tunuıtaki İta1y tebaıı • 
nm vaziyeti, İtalya ile Fransamn Ak· 
d~nizde deni.z müsavatı meseleleri • 
dir. 

Bir müddetten beri İtalya ile Fran· 
sa bu meselelerin halli ile mqgul o • 
luyor ve bu yolda müzakereler yapı· 
yorlar. Salihiyettar diller bu mü.zake· 
relerin henils bir netice vermediiini 
.aylemekte, e.zcUmle Fransanın Roma 
•efiri Kont Şampron iki tarafın bilfiil 
anla1tıklarma dair çıkan haberleri tek· 
.zip etmektedir. 

Fakat iki tarafm araaında mü.zake· 
reler vukubulduiu ve bu müzakere • 
terden bir netice beklendiği de fÜP
heden uzaktır. Onun için bu ay so • 
nunda Fransa Hariciye na%1n Mösy8 
Bartu'nun Romayı ziyaret etmesi 
bekleniyor. 

Sinyor Muuolininin Ban ıebrinde 
hazırlanan prkt Akdeniz panayırını 
ve Franu bilkQmetini ve Paris tehri· 
ni temıil eden heyetler huzuriyle ve 
Fransa • İtalya lehine parlak tezahür· 
ler ar~unda açması iki taraf arasında· 
ki müzakerelerin ilerlemif oldutuna 
bir delil uydmalrtadır. Doçenin ser • 
cideld Pransu pavyonunu ziyareti ea
naunda Fransa Parlamentosunu tem
.U eden heyet bapndaki Hariciye en· 

cGmenl rda ftkili il. Soulier'in .ay • 
lediği nutkunda aon derecede dostane 
idi. Onun bilhaR& ıu sözleri çok ma· 

nidardı: 

" Biz burada mütterek çalııma ze

,mini ı.u1ma1ı1a tam• ...,n...i1etıe 
her tarafın ..ıer çıkannata muktedir
oldujunu söst.-melde ve '-tblan • 
..... u~ kiltiriaii temsil ettitimia 
tecelli ettinnekt.JİL Bu kültür Roma 
lllllaiain cibantumilliiii ile metllu 
t.ir ı..ltledir." 

Sinyör Muuolini bu sözleri son 
derece dikkatle dinlemit ve bunlara 
tamamiyle muvafakat ettiiini aöyle • 
mit iae de alqamlcyin .CSylediği nut· 
kunda Fransa - İtalya dostluiuna i • 
pret etmekle hayret uyandınnııtı. . 

Londta pzeteleri tarafından ven· 
lea bu maı&nata Franus muharriri 

11. Moris Ladlin de buı malOmat i · 
lbe ediyor. Fransız muharririne cö • 
re M. Soulier Fransa Hariciye nazın 
tarafından mahsus bir memuriyetle 
ı&nderibDittir. Bu memu~y~ bede· 
fi, ıcçen seneler zarf mda iki taraf a • 
raamda infial ve asabiyet uyandıran 
ihtilifh meseleleri i.zah etmektir. Ay· 
nl muharrir fUDlan tılve ediyor: 

"Roman•• t.ua mehafiliade w;,ı. 
bir netia,. .,annanm mltldll ~~
cait sö11ealyor. Hôer .,eriJ.Qiee ~ 
n M. Şampron ile Sin7or Mauolini 
.......- c..., .. eden miikllemeler, 
pek açık izahlar mahi1etiade itli. O • 
nan için iki tarafın llir çok çetin.,.. 
........ iberie.. •nl•pnq o1•1darı 
anlabl17or. 1ı1• ha yolda sidene M
Bartunun Roma1ı ayanti •numda 
~ it. aaf Fransız • ltalyan me
Hleİeri iizeriade konupcakbr. Çünkil 
orta Anua., prk miMla, Alman , ... 
lihatmm tlılııdidi meseleleri daha tirll
diclen ko1Nplmut oı..kbr·" 

. Fransa ile İtalya arasında cereyan 
eden bu müzakerelerle en çok a1'ka • 
dar olan devletler, kUçUk ltiltf dev • 
Jetleridir. M. Lachin bunların ftdyc
tinden babıederken kencfısinlıı bU 
dnletlere menıup talihiyettar ,rical 

. ile konuftup, ve bu dev\etlerin ~ 
sa. İtalya itUlfım memnuniyetle br
tılıyacaktanıu .CSyliyor. 

Bu münasebetle Cenevreden ı• • 
len ban mal<unata göre lnptere de 
Franaa İtalyayı Habqistandıl serbe•t 
bırakmaia lruar vermİfler, ltalya Uc 
P'ransa anlapna11 bu uyede 1rolayta.-

mıttar· 
a. iL 
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Diri, hassa kumandanına,sevgilisinin 
elile bir kadeh şarap verdi 

- Şu halde sizi, iddia ettiğiniz 
gibi, hn-aızlık maksadile katle te
~ebbü.s etmemiıler. 

Mahir Bey bunu sert ve kat'i 
söyledi. Bu tezadı yakalayınca, 
hakikati meydana çıkarmıı ola • 
caktı ... lıin İç yüzü anla,ılacaktı. 

Yazan . Selami lzzet 
İki kafadar, son bir ümitle doğ• 

ruldular. 
Yaralı kaşlarını çattı... Mahir 

bey karyolaya yaklaştı ve sualini 
teker teker bir daha söyledi: 

- Şu iki adama iyi bakınız .. 
Katil bunlar değil mi? 

Geçit resmini sarayın penceresinden seyrediyorlardı. Bu sıra~a (Arşe) .~ar~ında 
olmıyarak içini çekmişti. Dara, pencereye bakan yakışıklı bır asker gordu ve .• 

Fakat yaralı, konuşmaktan yo· 
rulmuş, bitkin bir tavırla yatağı· 
na uzanmıştı. Başı yastıklarda 

kaydı. Dudakları morardı, yüzü 

Yaralı müphem bir işaret yaptı. 
Mahir bey fena sinirlendi. 

Fena inkisari hayale uğramıştı. 
Fakat kendini tuttu. Doktorun 

dediğini yapmaktan başka çare 
yoktu. 

Nihayet bir kamçı darbeıi, Çin
li celladı harekete getirmiıti. 
Ching - Vong silkindi .. Doğrul
du .• Ve paliırnı genç kadınm boy· 
nuna indirdi. 

(Fravartiı) in karısının başı 
Yiicudunda yarı keailmi§ bir haJ
de sallanıp kalmı9tı. 

'lenç kadının gözleri açıktı. Ve 
eelJada bakıyordu. Hila yaııyor 
rihiydi. 

CeUat: 
- Kirpiklerini lOrpıyor.. Hala 

ölnı.erni~ ... 
Diyerek elindeki palasını yere 

~Hı ve bir kaç adını geriye çekil· 
di. 

Çinli cellat, batı gövdesinder. 
aynlmıvan ölüm mahkumların • 
dan ~ok korkardı: 

- Benim de başrma 'bir felaket 
gelec~k. .. Palamın bana ihanet 
ettiği bövle bir hadiseye ilk defa 
rulıyorum. 

Diye söyleniyordu. 
Tupa. cellat yamaklarından 

birine: 

lran ordusunda yirmi altr çeşit as ker vardı. 

nahit) ıerefine iç, Tupa! dedi, 1 Çadırcınm kansı bot bulun· 
artık yurdumuz fen~ ruhlu mah • muştu .. l~i.ni ~ekti!i~in .. bile fa~
JUklardan temizlendı. Bu yıl 1 • kında degıldı. Dara, guzel sevgı· 
ran topraklarında mahsul bol o • li~inin maiyet askerlerinden biri· 
lacak.. Halkımız zenginletecek. ne gönül vermesi ihtimalini d?fÜ• 
Anahit, yurdwnuza refah ve be· neıck başını pencereye çevirdı .• 

reket verecek.. Hükümdar tahmin1erinde al • 
•- Şu kadının bl'.,ını viicudun· Taapa, çadırcının elinden tarap 1 

dan kopar! kadehini aldı .. içti. 
danmamı,tı. 

Yakıııklı ve genç bir haua aı· 
keri çok dalgın bir yürüyüşle ge· 
çiyordu .. Gözünü pencereye dik· 
mfftl. 

diye h3ykırdr. Dara, (Fravartiı) in karısının 
Cellat yamağı yerde duran us- hala açık duran göz)erine baka

taa~ın palasrru aldı ve genç kadı- _,_ 
nm başcnr vücud~'~Clan'1Côpar(Jı. '.--: • 

- Bu me,um kafaları yanımdan Ching - Vong hayretle bakı • 
uzaklattır, Taspa ! Onları sarayın 

yordu: . arka kapısındaki binek tafmm 
- Acaba Gomotanın ruhu bu • üstüne brrak .. Ve şehir de müna· 

ralarda mı dolaşryordu? dilerle halka ilan edilıin .. Herkes 
Fakat, ceıur Taapaya habis 

1 

hu canavarların akibetini gelip 
tuhların hiç birisi sataşamıyordu. görsün. Haydi, benim ölümden 

Taapa habis ruhlardan, ölüm· ve kasırgalardan yılmryan cesur 
d,._,, ıeametten, büyüden ve fırtı • aılanım ! 

nalardan korkmayan bir adam • Taıpa keıik kafaları saçların • 

dı. dan tutup kaldırdı ve saraydan 
Haıaa kumandam işini bitir • bahçeye çıktı .. Hükümdarın arzu· 

~. ~~~~~~ h~ 
Asi (Fravartiı) in ve karısınm ıeldi .. Kafaları taşm üstüne hı • 

'-tlannı ayrı ayrı birer bohçaya raktı. 

lieydu.. Münadiler şehirde dolaşarak, '(Olüm meydanı) ndan dönü • 
halkı, (Fravartiı) in ve karısının yorlarilı. . b d t d. 

• • • aflarını gönneğe ave e ıyor • 

Çadrrcmın karısı Daranın ya • 
·..aa oturul'ken, Taspa elindeki 
l;oJiçalarla içeriye girdi. 

HGldımilarrn bir endişesi var .. 
4frr (Fravartiı )' in karısını öldü • 
rtmez1ene ... Bu habis Tuhlu kadı· 
m kim 3ldürecekti? 

Tupa elinCleki bohçalardC:n bi· 
Jıfnl açtı: 
· -:- Bu. rakibinizin batı'dır, liaş· 
metmeap'! 

Dlrlnın gözü öteki bohçaday· 
~r. Acaba onun için'de kimin batı 
varClı? 

T aııı>a ikinci bohçayı açtı: 
- Bu ·d11; (Fravartiı) in karHı· 

nm 'bqı .. 
Dara kesik kadın başını görün· 

ce sevindi: 
- :A.bora intikamımı aldı. Bun

Clan sonra ıelıirbaz ( Gomata) nın 
ı.Mı ru1iu, etrafımızda dolaşmı
racaJC. 

Ve fiana hmandanrna '(Arşe) 
Bin ettyfe btr k'adeli şarap uazta· 
t'ÜC: 

• - Bunu, 'bereli et mabucleıi ' ( K-

lardı. 

• 
Diri, çadırcının karısı "(Arşe) 

yi yanmdan ayırmıyordu. 

O gün maiyet askerlerinin hep
'li sarayın bahçesinde talim edi
y~rlardr. Diri. askerlerin talim· 
!ıtı jni seyretmekten çok hotlanır· 

dı. 

Hükümdarın yirmi altı kıya
fette askeri vardı. Ordular semt 
semte ıharbe gititkleri halde, Da
ra, bunlardan Dahilde daima bi
rer bölük bulundururdu. 

Hükümdar pazartesi günleri 
bu askerleri sarayın bahçesinde 
bir araya toplar ve ardı sıra ge • 
çerlerken, kendisi pencereden ~u 
kücük geçit resmini büyük hır 
zevkle seyrederdi. 

O gün gene pencereden asker· 
leri seyrederken, birden, yanında· 
ki uvgi)isinin içini çektiğini his
setti: 

- Arfe .. Ne oldun? 

Diye sordu: 

Dara bu genç askerden 'üphe • 
lendi.. Kapının önünde duran 
ha11a kumandanına: 

- T aspa ! Şu göğsü kabarık yü
rüyen ve gözü penceremizden ay· 
rılmıyan askerin batını bana ge· 
tir! 

Diye bağırdL 
Dara bu sözleri söylerken, sev

gilisinin yüzüne bakıyordu. 

Arşenin benzi sapsarı olmuttu. 
Hükümdara: 

- Onu vurdurmayın\ 
Diyemezdi .. 

O vakit her şey meydana çıka • 
cak ve kendi hayatı da tehlikeye 
düşecekti. 

Dara, bu emri kastan vermifti .. 
Hükümdar, bir ka'dın uğruna hiç 
bir askerini feda edemezdi. ·(Ar
şe) nin temayülünü anladıktan 
sonra, pencereden tekrar seslen· 
di: 

_ Taspa ! O askeri canlı olarak 
buraya getir .. Ve palanı kınına 
sok! 

• (Devamr var) 

Yeni ne7riyat 

Be1ediye istatistiki 
Statistik umum müdürü belediye· 

]erin 1931 - 1933 gelir ve masraf va
ziyetlerini gösterir bir cilt neşretti. 

Bu ciltte bütçelerin muhammen 
rakamlariyle birHkte gelirler, masraf
lar başlıca zümreleri ayrılarak ta tas
nif ve mütalea olunmaktadır. 

Bundan başka gayri menkullerin 
kıymetleri, memur adetleri de böyle 
tasnif edilmiştir. Statistik umum mü
dürlüğünün Öteden beri çalıımasını 
takdir edenlerdeniz. Ancak, bu yeni 
cildin neıri dolayıaiyle bir noktaya İ· 
şaret edeceğiz: Bazı belediyelerin ad
lan dahiliyece bashnlan kitaplardaki 

imlalann gösterdiği talaffuza uymı • 

daha fazla sarardı .. 
Doktor müdahale etti. 
Filvaki endişesi biraz mubala

gah idi ama gene de müdahale et• 
ti. Mahir beye sokuldu, usulca: 

- Sorguya devam etmek tehli-

Komisere: 
- Bu iki adamı götürünüz, de

di. Balıkçı Mehmedi de alınız. Bi
rnz sonra onun hakkında tahliye 
kararı vereceğim ... kelidir ... dedi. Hastam çok yorul

du ... Yarın devam edersiniz. Doktor Mahir beyi kapıya J<a. • 
tar r.eçirdi. Kapıda Mahir bey 
-:1,n du: 

Mahir bey düşündü: 
- Peki .... 
Şakağını kafıdı ve ilave etti: 
- Ama bir ıartla. 
- Söyleyiniz. 
- Bugün kendisini diğer iki 

terikle karşılaştıramaz mıyız? 
Düşünmek sırası doktora geldi: 
- Olur, dedi. 
Ve o da ilave etti: 
- Ama bir tartla? 
- NeClir? 

- Yalnız bir tek aual soracak· 
11nız. 

- Peki .. 
Komiser beye yaklaştı: 
- iki maznunu getirsinler. 
- Beraber mi? 
-Evet .. 

Uç dakika sonra, Tilki, batı Ö· 

nünde, gözleri afağrdan bakarak; 
Ayı teh1ike önünde kudurmut gibi 
odaya girdiler. 

ikisine Cle ayni zamanda yara1r
yr gösterdiler. 

Bu müvacehe onların üzerinde 
bambaşlia bir tesir yaptı. 

Tilki sarardı, zangır zangır tit
remeğe başladı. Ölü gibi gözleri· 
nin feri kaçtı, boğazında dar ağa· 
cı İpinin temasını hisseder gibi 
oldu. Yutkundu, boğuluyordu ... 
Bu zamana kadar neden lstanbu
la sevkedilmediklerinin sebebini 
anladı. 

Kekeledi: 

- Vay anam... Olmemiş be ... 
Öyleyse biz ölümlerden ölüm be
ğenelim! ... 

Ayı, insanlıktan bütün bütün 
çılanıştı. Saçları diken diken ol • 
muş. göz)eri yerinden uğramıftı ... 
Ama gözlerine inanmak istemi • 
yordu. Yatakta yatana bakıyordu . 

Halleriyle kendilerini ele ver • 
diler. Bu cinayette methaldar ol • 
duklarına kimsenin şüphesi kal • 
madı ... 

Mahir bey, daha vazih bir iti -
raf almak için yualıya döndü: 

- Şu iki adama iyi bakınız ... 
Katil bunlar değil mi? 
Ayı ile Tilki boyunlarını uzat· 

mışlar, cevabı bekliyorlardı. 
Cevap çıkmadı ... 
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yor. Mesela Sitak değil Şatak, ÇiJdir 

- Yarın hastanızı istediğim gi• 
bi ııo;:guya çekebilecek miyim? 

-Evet .. 
- Emin misiniz? 

- Evet .. Bugün öğleden ıonra 
yatağından kallanasrna müaaade 
edeceğim ... Bu gece de dinlenir, 
yarın sabali kendini İyice toplar. 

. - Yarın sabah erkenden bura• 
ya geleceğim. 

- Beklerim. 

• • . Bir ıaat sonra, balıliçı 

Mehmet, sevincinden sıçrıyarali 

evine döndü. Tilki odasında söy· 
leniyordu: 

"Ölü dirildi ... Bu ala ... Ama bi
ze göre bir şey yoli... Feyyazın 
hakkı varmış .. Ellerinde dem yok. 
Ucuz kurtulacağız ... 

4 "' 4 

Gece hayli ilerJemitti. 
Doktorun evinde herkes uyu • 

yordu. Koridordaki saat on iki· 
yi çaldı. 

Dışarda rüzgar esiyordu ... 
Bir yataktan, usul usul bir el ~ 

zandı. yorganları sıyırdı. Bir bat 
doğruldu, karanlıkta etrafını gör• 
meğe uğraştı. Gözlerini karanlı· 
ğa ahşbrıyordu ... 

yataktan kalktı, oda kapnmın 
önüne geldi. 

Bu Celil Asaftı. , 
iki aydanberi, kendini bilm1 • 

yerek yaşıyan, iki aylık ömrünü 
uykuda geçiren Celil hayata. pek 
az rabıta11 kalmıştı .. Küçük hır a• 

' bT rıza, bu rabıtayı da kopara 1 ır· 

di.. k 
Fakat daha henüz yarası a• 

panmadan, gırtlağının acısı 

meden, konuşamadan evvel, 
şeyi hatırladı; Nesrini. 

din·· 
bir 

Hatrrladı. Kızı yapyalnız bırak-; 
tığı odayı hatırladı. Kızm feryat • 
larrnı duyar gibi oldu •.. 

Dü,ündü. Hafızasını tophya• 

ak bütün hadiseleri yanyana ge· 
r , • d 
tirdi. Uğradıkları taarruz evın e 
hazırlanmış olacaktı ... 

Onları bu hale koyan, Nesrinin 
nefret ettiği, kin bağladığı erkek· 
ten baska kimse olamazdı .•. 

Ve ACelil makul nazariyeler yü· 
rütüyordu. O adam, Nesrini almıf, 
tekı·ar köşke götürmüş o1acakh ..... 
Doğan çocuğu öldürmüş olacaktı. 

Kendisine, Mahir ~eyin gelece• 
ğini haber verdikleri zaman kat't 
kararım vermişti. 

değil Çıldır, Avcular değil Avcdar, 
Köksun değil Göksun, Sindirgi değil 

Srndırgr, Görduı değil, Gördes, Bu • 
lancık değil Bulancak'drr. Buna benzer 
kelimeler çoktur. Mevki ismihaaların 
imlası olsun resmi kitaplarımızda de
ğiımemelidir. Bunun teminini rica e • 
deriz. 

Holivut 
Holivut'un 12 Eylul nüshası bu 

hafta açılacak ıinemalann film mev· 
zulan ile bir çok sinema haberlerini 
ve çok güzel artist resimlerini havi 
olarak intitar etmiıtir. 

itham etmek, katilleri ele ver • 
mek, doğruyu söy)emek, Nesrini 
rezil etmek, Nesrinin namusuna 
'leke sürmek değil miydi? 

Katili teslim etmek, Nesrini 
mahvetmek demekti. 

:uJevaım ..-ar)' 
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Biletinizi aldınız mı? 
VAKiT gezintisine 

gün kaldı iki Aga qitmek kabil olabilecek mi? 
Gezintiye jştjrak edebilmeniz için gösterdiğimiz 

kolaylıktan istifade ediniz 
Ça11amba ve pe·rtembe •..• 

~uhterem okuyucularımız; gezin- , 
~'llt~ze iki gün kaldı. On dört 

Ylul cuma sabahı Şirketi Hayri
Yenin 71 numaralı güzel vapuru 

l\öprüde sizi ve davetlilerinizi 
hekJiyecek. 

14 Eylôl Cuma 

VAKiT 

Nereye götürüleceklerini bil • 
~iyen ve bu sürprizin mahiyetini 
o~ 

l iren;uek hususunda bize devam· , 
l ıurette telefonla soran muhte· 
tenı okuyucularımız ayni zaman • 
~a bizi, gezinti için iyi bir mev -
•~nı seçtiğimizden dolayı da teb· 
tık ediyorlar. Gerçekten VAKiT 
ti.ize] bir mevsim seçmiştir. Şu· 
~•ı muhakkak ki Eylul ayı mü • 

gezintisi 

G•dif ve gelişte u§ra• 
mlaca < • skeleler 

Saat Dakika 

Kökrüden hareket 8 30 

Kadıköy ünden 8 50 
Osküdardan 9 • 10 
Be§İktaştan 9 20 
Beylerbeyinden 9 33 
Çenğelköyünden 9 40 

Anadoluhisan 9 52 

eıtnnıel bir gezinti ayıdır. Tem• 
~uz Ye ağustos aylarının yakıcı, 
k~"urucu güneşi altında - velev 

Rumelihisan 
Emirgin 

10 
10 08 İnsanlar raketle aya gidebilirlerse boşlukta göreceklerimiz .... 

1 Vapurda ve ağ.aç altında bile 
h~sa - yapılacak bir gezintinin 
. it b::,.harda yapılacak gezinti ka· 
dar r~tlı olmıyacağı şüphesizdir. 

U;;:un günlerdenberi yaptığı· 
rtıız hazırlıktan doğan bir kuvvet· 
1: iddia edebiliriz ki, VAKiT ge· 1 
ııntiai, hayatınızda "Doya doya 
e.ğ1endim !., diyebileceğiniz günle
l"ın başında gelecektir. 

Evet... Gene tekrar edelim: 
? gün için tuttuğumuz cazbant ve 
ınc-e saz, çalacakları parçaları 
•eçmiş bulunuyorlar. Bunlar gu". 
~q , 

un en son parcalarıdır. Cazın 
\t • 

e sazın repertuvarı, lıem en 80Jl 

\te hem de en güzellerini ihti"Nı 
td· 1Yor. 

~ve~... Gene söyliyelim: Da
'feti:veler · ni almamış olanlar, ida·· 
:-ellliıe hemen müracaat etmeli ve 
r' 
'a'feHyelerini almalıdırlar. Ge· 
~intirnize kupon biriktirmeden 
'Hitak etmek istiyenleri de dü§Ün· 
d .. k k u : Bu gibiler altmı§ Jcuru! mu-
abllinde, idaremizden birer bilet 

t]~bi lecek1erdir. 

HABER arkadaşımızın daimi 
0
kuyucu kart~na sahip bulunanlar 

Yeniköy 10 
Pa,abahçe 10 
Beykoz 10 
Büyükdere 10 
Gezinti yerine vanı 11 

Saat 

Gezinti yerinden 
hareket 19 

Büyükdereden Boğaz· 
dııına 20 

( Karadenizde bir 
dolaııt) 

Büyükdereden 
Be,.kozdan 
PafAbahÇeden 
Yeniköyden 
Rumelihisanndan 
A. Hinrmd
Çengelköyünden 
Beylerbeyinden 
Betiktaıtan 
Oıküdardan 

Kadıköyünden 

Köprüye varıf 

21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
24 

18 
29 
38 
55 
30 

Dakika 

30 

40 
55 
04 
13 
30 
38 
so 
56 
05 
15 
35 

Bu listeyi kesip saklayınız! 
.1 

da ellerindeki bu kartlarla gezin· 
tiye gelebilerler. 

Gidiş ve gelitte uğranılacak 

iskeleleri, aaatlerile birlikte ve bir 
]iste hal!nde veriyoruz. --------------------------------

Dünkü şiddetli yağmur 
..... (B141 tara.tı ı ıncı sayıtadaı yokuşunda 24 numaralı Abadi e • 

tin çökük yerlerini basarak gelip fendinin bahçesindeki çınar ağa
~esn-ıeyi güçleştirdi. BilhaHa cına yıldırım dü§müş, ağacı dört 
C}toğlu semtine yağmur daha çok parçaya ayırdığı gibi bahçenin du· 

)l'"d 

Bazı ilim adamları tarafından 
yıldızlara, aya seyahat hususun· 
da tertip olunan planlar, yapılan 
faraziyeler umumiyet itibarile tat· 
bik olunamaz mahiyette telakki 
edilmektedir. Ne Fransız roman· 
cısı Jül Vernin büyük bir toptan 
atılacak merminin ne tayarelerin, 
ne de zeplin tipinde idaresi kabil 
balonun yıldızlara ve aya gidebil· 
melerine imkan görülmemekte
dir. Zira, dünyadan uzaklattrkça 
hava azalmaktadır ve bu havasız· 
hk içinde her hangi bir hava va~ 
sılasının işliyebilmesi kahil de • 
ğildir. Bu itibarla buna yalnız 
raket- atmak ıuretiyle imkan bu • 
lunacağı tahmin edilmektedir. 
Çünkü raketin, havanın azaldığı 
feza parçaları içinde de yoluna 
devam ettiği sabit olmuştur. 

Aya ve yıldızlara seyahat da
vası, zamanımızın doğurduğu şey· 

lerden değildir. Fransanın en 
büyük ediplerinden Edmon Ros • 
tan'ın yaşattığı methur kahraman 
Sirano dö Berjera - ki bu haya
li bir şahsiyet olmayıp yaşıwuş ve 
eserler meydana getirmiş bir e -
diptir - bu mevzu üzerinde yaz· 
dığı "Aydaki devletler ve impara· 
torlukların gülünç tarihi,, adlı e. 
serinde bir raketten bahs ve bu· 
nu tasvir etmektedir. 

Sirano bunun gayet haıııas yay
lar taraf mdan ileri doğru sürülen 
bir makineden yapılmasını müm
kün görüyor. Bu makinenin et .. 
rafında muhtelif lmp:;üllerle ateş-

lenen barut dolu fitekler vardır. bu rapor ilan edilmemiJtir. 1883 
Bu fitekler birbiri ardınca patla· senesinden 1917 senesine kadar 
makta ve rakete yeni bir hız ver- gizli kalan bu rapor, bolşevik ih
mektedirler. Halbuki Sirano dö tilalinden sonra meydana çıkınca 
Berjeranın üç yüz sene evvel or - herkes hayrette kalmıştır. Çünkü 
taya attığı bu fikirlerle bugün aya Kibalçiçin projeeini tetki1r.a me • 
eritilebilmesi hususunda ileri sü- mur olan heyet bu projenin· 
rülen usuller araamda hiç bir fark tatbiki kabil olduğunu itiraf edi • 
yok gibidir. yor ve ancak o zamanki teknik 

Boltevik inkılabı da bu saha· şartların bunu yapılabilir bir hale 
da çok garip bir hakikatin mey - getirmeğe yet.miyeceğini işaret e· 
dana çıkmasına ve aydınlanması- diyordu. 
an yardım etmittir. Şöyle ki: Ay, dünyadan her zaman ayni 

Rus imparatoru ikinci Alek- uzaklıkta bulunmadığından aya 
sandrı öldüren ihtilalci F yodor yapılacak seyahatin evvela uzun 
Kibalçiç bu suçundan dolayı ida· uzadıya ve büyük bir dikkatle 
ma mahkın edilince yeni impara- hesaplanması lizımdır. Ayın 
tora bir fatıCla vererek ölilmle ne· arzdan en ziyade 409.000 ve en 
ticeleneceği muhakkak olan bir az 360.000 kilometre uzakla,tığı 
tecrübede bulunmasına ve bu su- heyet alimleri tarafından tesbit 
retle idam cezaaının, kurjuna di - edilmiş olan şey!erdendir. Ay ile 
zilmek suretiyle değilse de diğer dünya arasındaki uzaklığın vasa· 
bir suretle yerine gtirilmiş olma • tisi 384.000 kilometre tahmin e • 
ıına müsaade İstemiştir. Kibalçiç dilmektedir . 
hapishanede iken tamamladığı İtalyan tayyarecisi Françesko 
bir projenin tatbikine müsaade e· Ancelonun kırdığı dünya surati 
dilmeıinden başka bir şey isteme· rekoru saatte 682 kilometre ve 
diğini söylüyordu. 403 metredir. Bu hızla giden bir 

imparator hükumeti bu talebin tayyarenin aya erişeb;Jmesi için 
yerine getirilmesine müsaade et· üç hafta yetecek demektir. Tabii 
miş, idamın jcrasmdan muvak - aya gidecek olan tayyarenin arz 
kalen vaz geçerek Cenerallardan ile ay arasındaki uzaklığın en az 
ve iHm adamlarından mürekkep olduğu zamanı bulması ve yolda 
bir komisyonu, Kibalçiçin kendi daima ayni hızla gitmesi icap e • 
tarafından yapılacak bir ril.ket ile der. 
aya uçmak hakkındaki projesini Acaba insanlar buna da mu • 
tetkika memur etmiştir. ı vaffak olacaklar mı?. Buna bir 

Bu fen heyeti projeyi tetkik tek cevap vardır: 
etmis, raporunu vermiş, ve fak,.• 1 ı(:,.,, bilir!. 

sebepleri nedir? 
I i ığından burada toplanan su· varını da tahrip etmittir. Bundan 

Q: ~ındıklı, Tophane, Karaköy, başka yağmur yüzünden bir de' C'olaklzizn 
. tıktaş semtlerini basmış, selle - kaza olmuştur. Çarşıda uzun so· U~ 

:~n •ürükleyip getirdiği camurlar kakla 71 numaralı dükkanda bas-
"'l ~ Oldukça sık sık rastgelip de 

.. nıvay yollarını kapamıştır. Bu kıcı Obanes ogvlu Pandeli efendi 
)u d biraz hayretle seyrelt;ğimiz hal· 
d ı en Eminönü - Bebek hatrn· dükkanının damına çıkmıf, trka - 1 d 1 ı ki '-

l ı,· er en bir ac so a 11üır, değil 
ır saat kadar tramvay işliye· nan olukları açarken muvazenesi· il tlıenı · • B I · mi? nsanlarm ekseriyeti sağ el-

. ııtır. · e ediye ve tramvay ni kaybederek yere düımü~tür. 1 9ırJteı· .... d' d'k h P le yazan ve islerini görürler. nsan 
.... ı yagmur m ı ten sonra e- Bu du··r,u··6 .. 1• ddctli oldugvundan an· l d b l l l · l .• , .. ar an azı t'.rmın so e e ış eme-
~ erı Yollara amele göndererek ça- deli efe~dinin yüzü ehemmiıretH lcrini icao ettiren !ebepleri ilim ve 

l1rlan temizlemitlerdir. Akn · surette yaralanmış, kemikleri kı· 
~l}', kaırmpafa semtlerini de sel nlmı~tır. Pan-:leJi efendi Cerrah- fen henüz katiyctle tesbit cdcme
Qlı miştir, Bu hı.;susta bazı nazariye· 
let ltıtftır. Seller bazı yerlerde ev- pasa :-.:ı.shhanesin~ kaldmlmı~tır. ler vardır. Bvnlara göre solaklı • 

ede girmiş, birçok zararlara --·-------------
'eb l ı 1) IHS \N ...;,.\\ıl ğın sebenleri şunlardır: l ep o mu§luı·. Bu arada Beşik-

1 
. r • 

k~n~ K~yiç~nde Çelebi ıokağı~da- ~~.f o v
1

e ~aratıf O Aşısı 1 - Çocuk ana rahminde iken 
Yırrn1 evı ve has fırın sokagın • , l ıto ve:- 1 aratıl<~ hastalık~~nııa tutul~ sol tarafı sağdan doha serbest bir 

da caın k b t m-.mak i.;in tesirı çok kat ı nrnafhetı halde kalmasım temin eden bir va· 
b cı çı mazını su asmıf ır. 
Q\I " • • • pek emin hir aşıJır f fer ec7.anc \'e ziyette bulunmuş ve doğduktan 
diJ .azıyetten ıtfaıye haberdar e· l'Cza depolarınJa hulıınur. (~~J ı 
i lrlış ve Beyoğlu grupu Be,iktaşa İiıliilıiiİİlıimliiıliiiimliiiiiiııiİİIİiıiııllİIRlllİİj sonra bu itiyadı muhafaza etmiş -
ttıerek evlerin sularını boşaltmış· Kaybedilen tasdikname tir. 2 - lnstt.n vücudünün sol ta-
t•,r. Fındıklıda da bazı dükkanla- rafı kalbe cok fazla tesir yaptığın· 

a b Kuleli Askeri orta mektebi ıeki · l .ı U aımıt, Karaköyde seller • dan insa11 tab:i bir me:ri m~ticesin· 
"e zinci aınıftan aldığım tasdiknamemi 
~-~·gelip gitme bir müddet için kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan de sa~ elle işlemektedir; 3 - Dı· 

ıl olamamı§tır. eıkiıinin hükmü yoktur. maftın sol tarafında daha ziyade 

bulunan sinirler ve adaleler ki dır. Hatta Şampanze ve Goril 50 • 

bunlar arasında sağ kol ve el dahi lak oldukları halde Orangutan in· 
vardır, daha kuvvetli olmaktadır - fanfar gibi sağ kolunu kullanır. 
lar; 4 - Kalj sol tarafta olmakla Dünyadaki solakların miktarı 
beraber P.ort'ların vaziyeti itiba- hakkında kati bir rakam gösteril
rile kan sol taraftan evvela sağ ta- memekle beraber solakların yüz· 
rafa gelmektcdir;S - bu itiyat do de betten fazla a1mar:lıklar1. stat1s• 

ğuJtan değil sonradan edenilme- tikf~ .. e dayanarak, iddia edilmek· 

dir. En İptidai insanlar bile kalp- tedir. 
te hasıl olacak bir yaranın bütün ! ftp1vRn alimlerinden Lombro• 
yaralardan tehlikeli olduğunu bil- 1 zo solak ve sağaklar arasında 
diklerinden nğ elle vuruşmağa ve 
so! elle kendHerine müdafaaya a-

llışmahdır. Sağ elle kılmç veya 

kargı kullanmak ve ıol elle de kal
kanı tutmak ve saire gibi. 

Halbuki solaklık hemen yalnız 
insanlarda görülm~ktedir. Hay • 

ruhi farklar Clhluğunu, sucl11Jar a· 
rasında solak1arm. erkek!erde 
vüzde 14 ve kadınlarda da yü:ıde 
22 7 nisbetinde fazla olduğunu 
iddia etmişse tle mua&ır ilim ve ren 
bir İnsanın sol ve yahut sa~ ko
lunu kt1l1anmaıımn hiç bir ~uretle 
ruhf hallerl tızerinde tesirde hu· 

vanlar arasında böyle bir hal gö • 1.unmaddhnı mevdııına atmıstır. Bu 
rülmüt delildir. Solakhla yalnız yalnız hca,Jp"'f ı..:_ '·""'=" 1.; •1 ... likten 

(Letfea aayıfayı oevlrlnlz) 
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Yunanistanda Cumhur 
reisi kim olacak ? 

lr-T AK v i M-ı Maarif vekaletinin tebliğ 

_. ısa,, taratı ı lncl aayıfa.da) bir enditeye mahal yoktur. Bazı 

çok iyi ve sakindir. Şimdiye ka~ zabitlerin ve küçük .zabitlerin ıon 
dar dahili vaziyet bugünkü kadar günlerde meydanaı çıkarılan isyan 
iyi ve sükunetli değildi. Vıakıa te,ebbüsleri tamamiyle mevziidir 
bazı muvazeneıizler, dahili ıükU· ve ııenitlikleri mahduCltur. 

• Gün doğuşu 
C:ün batısı 
Sabah namazı 
Oğle namuı 

ltlndl namıtt.ı 
ı\k$•m namaz• 
Yatsı namaıı 

lmıat 

Yılın gtçeo giinlerı 
Yılın talan ~Uolerı 

SAL! Çarşamba 

ı ı Eylül iZ Eyllil 
30 R. ı\hir ı C. eV\ el 

i.,16 ~.~7 

18.2!\ 18,26 
4 38 439 

12.11 n.ıo 

1 '.4' [:,.4~ 

18.18 18,:26 
rn.oı 19.59 

3.~6 3.511 
246 241 
l!9 nu bozmak istiyorlar. Fakat bun· Siyasi fırkalar arasındaki ,id· 

lara ehemmiyet veren hiç bir fert detli zıddiyete raj.men ordu, ta· -------------~__. 
yoktur. Memleketin dahili sükiı· mamiyle hük6metin emrine mün- .. 

1 

- - - - --- -- -- lf 
nunu bozmağa çalışan her !ahıı, ! kattyır.k b k h"kA tt b'l --.:..-==R==A==D==Y==0==;:;.·-;;,.;1.!:;:-L 

ı ıs 

•iddetli ce:zalara çarpılmaktadır 1 . a ıa sa ı u ume en, ı -
:ı- • k' Bu gün 
HükO.met daima ve her ihtimale j hasıa Cener~I Pl~ıt~~aun a ~m 1STANBUL: 

!kar§ı tedbirlerini almııtır. , kalmıt olan dıktatorlük darbeıın- 1STANBUL: 
11 ı d ~ · Jd " · 18.80 ı•ıAk nPsriyat. 19 Mes'ut Cemil bey, M. Çaldariı, cumhur re'ısı· •~- en •.onra mıraı •. ıgımız.. vazı· 

-:ı _ tarafmdım ~ocuklara masal 1980: Tftrk mu· 
meleri için kendisine sorduğum 1 ~~t ~ıç te mem~unıyete deger de- silki n,rı~ab (Stüdyo saz he3·et1 ,.e 1.'a,ar 

suale fU cevabı vermi!tİr: ı gıldı. Maamafıh ordumuzun pek Bey, Emel ve MehJlka hanımlar) 2ots: Mü-

- M Zaimi• 'ın tek h yakında münhasıran aıkeri vazi • nlr Nurettin bey ve arkadatI&rı .. 21.20 A -
. • rar cum ur 1 . . . . jıınııı ve bona habrelerl. :n.30: Cemal Reıılt, 

reisliğine seçileceğind · . felerıne bağlanmak zıhnıyetı elde LAşlnııkı, tu:et Nezih, ıues'ut Cemli beyler 
en emmım. 1 d .. . d . . tarafından od& muıılklsl. Çünkü M. Zaimiı y .11 t" : e ecegm en emınız. 
unan mı e ı 1 K d' . h 2ııı H.hz. \'ARŞOVA, ıs.ı;; m. 

tarafından ıevilmekt d' V h' 1 Ceneral on ıhı cum ur re· ıo.rn: Kuartte kon~rı - Mmıabnbe. 20. e ır. e ıç . 
1
.... . . . . d .. I 

bir fırkaya mensu d ... ld' Bi _ 11 ıgı seçımı ıçın ıor ugum ıua e P egı ır. b .. 
naenaleyh devlet fl' ... k fU ceva ı vermıtbr: fe ıgı ma amı C h . 

1
.... • .• 

için en layık ol t k d" .d. - um ur reıs ıgı ıeçımının 
an za en ııı ır.,, . . h kk . d'd h 

- M Ven· ı h netıcelerı a ında ıım ı en la -· ız:e oıun cum ur re- . • . . 
isliğine ıeçı·•-- · 'ht' 1• mınde bulunulamaz. Fakat ıstık-

ımesı ı ıma ı var mı· 
dır? lal fikri ve bitaraflık huıuıunda 

M. ÇaJdaris Bu sualime şu cc
va bı Yermi~tir. 

- M. Venizeloı yaptığı itlerle 
memleketi ateşe atmak istiyor!. 

Ceneral Kondilisin sözleri 

lazım gelen bütün vasıflarr ve 
şartları haiz olan M. Zaimiıin 
tekrar seçileceğini ümit ederim. 

- M. Venizelosun cumhur 
reisliğine namzetliğini Jfoymaıı 

ihtimaline karşı ne dersiniz? 
Başvekilden sonra M. Çaldari- - Böyle bir namzetliğin orta· 

20: AktUallte, 23.80: Odıi muıııikisl plAldar1, 
ıo.u: Mııhtellf haMııler. 22: "Le cba.rme de 
.Java,. lıılmll musikili ı1tyc,, ııı: ~klAm ve 
konser. 2S,15: Danı muükl~i. 2S.t6: Ecnebi 
dille konferans. 24.05: Dans. 

IH5 Khı:. BUDt\PEŞTE, 550 m. 
20.50: Radyo Uyatro11u. 2Z.!IS: Haberler. 

22,~IS: Oda musikisi. (Flilt, obove ve harpa 
Alı:tlrrlle) • .24: l'lılk. 2'1.20: Dans musiklılL 

82S Khz. PRAG, 470 m. 
20.301 "Köptık b~ları,, isimli kovorovlkin 

e!!erlerindl'n opera. temsili. (İ&tlrahatlerde 

musahabe ve haberler.) 
59% Khz. VİYANA, 307 .ot. 

~~~------·~------~ 
(Baş tarafı ı lııc2 sayı!ada) 

dürlüğüne Adana kız muallim 
mektebi müdürü Mürtaza, De
nizli lisesi müdürlüğüne Heybeli
ada orta mektebi müdürü Tevfik, 

Heybeliada müdürlüğüne Mersin 
orta mektep müdürü Hamdi, Eyüp 
orta mektebi müdürlüğüne Erzu • 
rum maarif müdürü Celil Mahir, 
Kadıköy erkek orta mektebi mü -

dürlüğüne Eyüp müdürü İsmail 

Kemal, Zonguldak orta mektebi 
müdürlüğüne Kütahya lisesi mü
dür muavinlerinden Halis Beyler 
tayin edilmişlerdir. 

4 - Orta tedrisat mua1Iimleri • 
mizden bir şehirden diğer bir şeh
re nakledilenlerin kararnameleri 
tebliğ edilmiştir. Bu nakiller inzi-

bAt komisyonu kararına, sıhhi ve 
zaruri sebepler dolayısiyle alaka -
darların isteklerine bırakılarak 

yapılmıştır. Büyük bir muallim 
kadrosu için de bu suretle nakledi
len muallimlerin adedi kırk yedi· 

dir. Bu nakillerin başka büyük 
şehirler dahilindeki mektepler mu· 
allimleri arasında, açılmış yeni tı· 
mflar dolayıaiyle bir kısım deği • 
şiklikler yapılmıştır. 

mezun otuz, muallimlik için li 
zımolan kanuni evsafı haiz naıtlil 
zetlerden beş A vrupadan tah5

:: 

ni bitirip gelen bir hanım ve be 
olmak üzere yeniden orta tedrifll 
kadrosuna elli dört muallirn j)Ş~ı 
edilmiştir. 

6 - Mülga darülfünundan ~ 
çıkta bulunan profesörlerden J-1,.~ 
lil Nimetullah Bey, İstanbul erke 
lisesi felsefe, Azmi Asaf Bet 
Af yon lisesi kimya, Tevfik Be~ 
Kandili lisesi fizik. Hüsnü Hafl1 
Bey, Havdarpaşa lisesi riyaıiYf~ 

• I' 
llhami Bev. Havdarpaşa lisesı i 
zik, Serif Bev Galatı.>s'lrav li5e5 

F ~ t ·.. M J'k IJef 
ransızca ercume, a ı I t 

Haydarpaşa lisesi tıbbi jJiıtı e 
Münir Bey Galatasaray lisesi tiC'° 
ret kısmı ticaret tarihi, Vehbi Be{ 
Kabataş lisesi tıbbi ilimler .,,u,. 
lirr. liklerine tayin edilmişlerdir;1~ 

7 - ikmal mekteplerine 
1 e 

tedrisat müfettişi, baş mualliıfl "1, 
'ıt e 

muallimlerden 29 muallim taY1 , 
. . . B 1 d . A ders dılmıttır. un ar an rıyazı , 

ler muallimliklerine tayin ediJefl~ 
ler Galatasaray lisesinde açıli11 
olan kurstan mezun olanlarclır· 1 f 

8 - Zaruri ve mecburi açı\'°, 
hasıl olmadıkça başka nakil ~ed~· 
yinler tasavvur edilmemekte ft 

Her m~ktebin kP-clrcs\l ~ı;ki kadfe• 
sudur. Muallimi ve mektep id"\. 
ıi bunlardan başka değişiklik bt •e Avrupa seyahati esnasında ve· ya sürülmiyeceğine kaniim. Zira 

kalet etmiş olan harbiye nazırı l M. Venizeloıun mazideki siyasi 
Ceneral KoJ!dilisi ziyaret ederek 1 faaliyeti hasehile mutaassıp taraf· 
dahili vaziyet hakkındaki fikrini 1 tarları olduğu gibi amansız düt • 
sordum. manları da vardır. Tekrar ede· 

5 - Geçen sene vekil muallim
lerle idare edilmiş olan derslere 
yüksek muallim mektebinden me -

zun olan on sekiz, Gazi terbiye 
enstitüsü orta muallim kısmından lcmemelidir. 

BORSA 
--"""" 

~ ı---· -------~ .. ,.., Türk edebiyatının en o guze .. 

20.13 memleket lıaberlt>rl, 20.Stı: Saat a· 
yarı, haoorlP.r. 20.tS: Verdi ve Pucdnlnln e· 
serlerlnden ~ıırlfilıır, 22.30: Karışık neşrlya,t 
211.110: Haberler, 211.50: Od& mualklıf, 1 
Schrammel mu9lklsl. 

Ceneral KondiJis bana dedi rim ki hariçte Yunanistanın dahi· 
ki: li vaziyeti hakkında: ~ndişeler 

- Dahili vaziyet tamamiyle 
ıakindir. htikba] hakkında hiç 

beslenmesine mahaJ yoktur. 

F. "a%ho!)lu 

Sulh bir ülküdür 
(Baş taratı ı tncı saydada ı 

dan sonra bir nutuk söylemiı ve 
demiştir ki: 

"- Sulh, b' d ır program eğil, 

bir ülküdür. Cenevrede vaziyet 
naziktir. Gerçi biraz hararetli ko
nuştum. Fakat öyle anlar vardır 
ki baz~ §eyleri söylemeği bilmek 
llzırndır. Dostumuz lngilizler, 
kendileriyle Amerikalıların da il· 
tihak ettikleri ve iki devlet müı -
tesna olmak üzere silahsızlanma 
konferansı umumi komisyonunun 

ekseriyetle kabul edilmif olan ka· 
rar sureti projesini tevdi ettikleri 
zaman F ranıanın sulh azmini gör
mÜ§ ve takdir etmişlerdir. Bunu 
müteakip ~ondraya gittim ve si _ 

yasi hattı hareketimizin sebeple • 
rini izıı h ettim. 48 saat izahattan 
ıonra iki hükmet arasında tam 
bir itilaf haiıl olmu9 bulunuyor • 
du. Fransa namına söz söylen-

ibaretitr. Hatta bugün, l.~rçok a
limler vardır ki, Ambidekatri'yi, 
yani İfle ıağ ve sol kol ve ellerin 

ayni nisbette ve derecede kulanıl· 
malarınr ve bunun temini için ço
cukların daha küçük ya§tan talim 
ve terbiye edilme1rini taniy e et· 
mektedirler. 

Gariptir ki, büyük ıan'atkar

lar arasında birçok ıolaklara t~ıa· 
düf olunmaktadır. Nitekim; Hol· 
bayn, Japonyah Hokusay, Leonar• 
do c.!a Viçi ve Menzl gibi büyük 
resamlar sol aktılar. Bundan da • 
ha garip bir hal de Mikel Anjelo 
~ Pater Seballiyano delPyomo gi· 
bi me,hur üstatların sağ elle resim 
yaptıkları h!llde diğer bütün ı,ıe · 
l"ini sol elle görmÜf olmalarıdır. 
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diji vakit ve Avrupa sulhu nefine 
olan bazı tezlerin teyidi. gayretin· 
de üç büyük devletle Avrupada 
büyük bir sulh kuvveti olan kü • 
çük itilaf devletleriyle birlikte 
hareket edildiği vakit itimatla ıöz 
söylenebilir. 

180 milyonluk bir devleti bey• 
nelmilel müvazeneden hariç hı -
rakmak büyük bir siyasi" hata o -

)urdu. Mademki bu devlet, Mil • 
Jetler Cemiyetine girmeği kabul 
ediyor, mademki Milletler Cemi· 
yeti kanun ve nizamlarını 

ve bunlara uymağı kabul ediyor 
ve mademki diğer azanın hukuk 
ve vecibelerini istiyor, niçin tale· 
bini kabul etmemeli?. Sonra, ilk 
defa olarak "emniyet,, kelimesi • 
ni telaffuz ettiğim zaman bana 
ilk cevap verenin M. Litvinof ol· 
duğunu kendi hesabıma hatırlat· 
maktan nefsimi menedemem ve 
mademki Sovyet Rusya diğer 
devletleri hukuk tnüsavatına ve 
onlar gibi kendisine dütecek veci
belere halisane bir surette müta • 
vaat etmeğe karar vermiştir, onun 
hakkında hizimkine aykırı bir 
hattı hareket kabul edilmesi ıe • 
hepleri anlatılamazdı.,, 

M. Bartunun son sözleri sürek· 
li alkıtlarla karıılanmıttır, 

M. Bartu otomobille Cenevre .. 
ye hareket etıniıtir. 

Z AY t 
Beyoğlu mal müdürlüğünden 

almakta olduğum maa! cüzdanı • 
ma ait senedi resmi zayi olduğun
dan hükmü olmadığı ilan olunur. 

(2188) 

Mütekait bahriye çarkçı 
ııülazimlerinden 

Kemal 

' 
r (Jiz:ılannda vıldız işareti olanlar üzer-

l ıcrinde 10 EyIOlde muamele ~örenler· 
, dit.] R1.kamlar k.tpanış fiatlarım gösterir. 

,:, 
"ukut (Satış) . 

* Londra 620, - * Vtpnı \12, 50 
* NeYyort ,~ ... - * Mıdrll 17, -
• Pırts 169. - * Berltn 45, SQ * Mlllno 216, - * Varşova 24,-* Brüksel 117, - • Bodıpeşte 25, -
* Atloı 25,- • Bükreş 19, -
• Cenene 816. ·- • Belırat Ş6, -
.- Sofya 95, -· * Yohhıma 36, -
• Amsterdım B~. - *Altın ilfl, -

* Prag 97. - * Mec:idiyc ~s. -
• ~rokholm 3:l, ... Rııukoot !40, -

-
Çekler (kap. sa. 

- ·~ - -. 16)=ı 
• Londrı 621.- * Stokhlm 3.1\l!'O 
• l\'evyor~ 0.8{)~014 • Viyana 4.!686 
* Paıls 12.06 • Madrlt .i.81YO 
• Mllbo 9.'l700 • Berllo !!,0030 
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* Brüksel 3.3888 • Vuşon 4 2075 
• Atln1. 83.4393 • Budıpeştc 3,941i4 
* Cınevre Y.4363 • Bülcreş 7g,5734 
* Scıfya 66,0415 • Belgrıt 34.8737 
* Amsterdım U7:il * Yolmbama t.6885 
• Prag 19,08:5 Mostovı 1080.25 

ESHAM 

I
* it Bantası 10.00 Tertos 

Anadolu 26.M5 • Çimento u 

1 

Reji ~ ~~ Onyon De~. 

1 Slr. Hayriye tll.!10 ~ark De!. 

-.-ı 
lt.10 
-,-· -.-

1 l\Jerkez Baııtası ll!-,2~ Balya -.-
1 U. Slı;ona -,oo ~ark m. ecza -.-
j Homontl 17,03 Telefon -.- ] 

1 

istikrazlar t~hviller 

• 19:J3Tiirk Bor.f 28.55 r:tck.trik -.-. . . 11 27,30 Tramvav -.-. .. " 111 21.:;o l{ıhtım -.-
lstikr.lzıDıhlll J 94,fO • Anadolu ı 41,60 1 + lrgani lsti~!uı IJ7.- • Anadolu il 41,60 

1928 Mü /\. -.oo Anadolu ili -.-
I! Ba~dat. - .oo ~lümessll A 
L,_ 

411,55 ... 

1 
Istan bul Kumandanlığı 

Stınalma Komisyonu llanları 

1. F. kıtatı hayvanatı ihti
yacı için 341 ton Saman ka
palı zarfla münakasaya kon .. 
muştur. İhalesi 12 - 9 - 934 
carşamba günü saat 15 te
dir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere Fındıklıda Sa
tınalma komisyonuna müra
caatları ve ihaleye iştirak e
deceklerin de teminat ve 
teklif mektuplariyle birlikte 
Satınalma Komisyonuda ha
zır hu1unma1an. 

(110) (5572) 

esererinden biri: 

AyaŞiı Ve Kiraclıarı 
Büyük ROM AN 

Yazan : _!!.:..!: 

Kitap halinde çıktı f iatı, elli 
kuruş, satış yeri V AK/1 yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz~ 
- - _, - - ~ 



ORTA ve tLK MEKTEPLER TALEBESiftE HAFTALIK MECIWIUA 

ÇALIŞKAN ÇOCUK 
o - V~KfT 11 l<"YT.OT 1934 -

Holantse 
Banlt·Dfil N.V. 

•Resımli ay matbaası Türk L. Şirketi) Cumhumec çocukla rıı ın se\ e se'c oku\ara { he ıı ci!;lcnec ki r 

\c hem de bilgi J..azanacakları bu mecmuanın ilk ~a, ısını : 15 EylUI Cumartesi gıinü çıkarnıaktaJır 
Sabık Bahrıseflt Felemenk 
ihtnkası • 

~ Dört renkli - 16 büyük sahife - S kuru~ 
···- if 1 

lstanbul Şubesi 
................................................................................................................. ., .............. . 

Yüksek iktisat 1 Vapurculuk· 
Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemct Han 

ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

1 - M!ktebin her kısmının kayıt ve kabul ışi 3 Eylül 934 
te başlıynak 24 Eylül 1934 akşamma kadar sürecektir. 

'J. - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günler 
'l'at ondan onalhya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek isteyenler kayıt ve kabul şartlarm• 
llfailltiyle öğrenmek üzere her gün mektep idaresine müracaat 
tdeoilirler. 

4 - Mektebin birinci •e ikinci kısımları için müracaat e· 
~b!etin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu te· 
'-•üz ettiği takdirde içlerinden m~racaat tarihi sırasiyle ıyi ve 
~k iyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından tahsillerine 
•ııla vermemit bulunanlar tefrik ve tercihan kabul olunur. 

5 - Yüksek lktısat ve Ticaret kısmına liselerden eyi ve 
Pek vı derecede mezun olanlar kayıt ve kabul o'.tınut. 

6 - Mektebin her üç kıımJDda mecburi lisan Franıızçadır. 
Almanca Ye lngiliıce ihtiyari olarak tedris olunur. YOksek lktı
~l ve Tıcaret kıımı ile Ticaret lisesine alınacak talebenın en az 
le ve orta mekteplerde tedris olunan derecede Fran11zca bil

lbe'erı meıruHur. 
llb 7 - Kayıt 'f'e kabul için aıatufa yazılı vesikaların müt:lür· 
-.,e hitaben yazılacak istidaya bağlanması icap eder: 1 Mektep 
lthadetnamesı veya taadiknameainin aslı 2 - Sağlık ve aşı ra
J>otları 3 - HUkümetçe itiu11ddak eyi vdilCaıı 4 - Hüviyet 
:~danı 5 - Uç adet fotoğraf 6 - Mektep Utaresinden alına· 
e~ .do!duı:ulac•k beyannameler. Bu ve11iki tamam olarak te•di. 

lllıyenlerın taydı itra edilmez. 

"t -~ ,- Melltebin her üç kısmı nihari •e muhtelit olup tedri· 
':::__~'?'eye katfarSırf t5l42> 

\~hisarla Y MüdO de~ 
i' (3l,UUO] Kilo Motorin: .. 12/9/~H4 Çartamba Hat J5" 
•t ...... (l,000) Metre yağh yeşil kane'fiçe "22/9/934 Cumarteai ııİ· 

ıs .. 
S,.tın •lınıcak bu iki malzemeyi vermek isteyenf&Hn ılrhıa

~'1'ri gördükten soora pazarhğa iştirik edebilmt:li: iç'ti "" 7,~,, 
'._llıinat akçeleriyle beraber her gün birinin hizdiHtli 18lt@rilen 

~ı.ırı ve saatte Cibalide Alım satım komisyöntına mUric •llah. 
~ tsmı 

Balıkesir Vilayeti Daimi. 
E:neütit@HIHd n; 

, Balıkesir· Edremit yolii'ittb 00 + i>3. 00 + &ı ki t>mUrelerı 
p'~ırıdaki kısmın timifi fitHtiaBi ti i faatnesı mucibince yıl· 
, 

1 
illik ve 27 • Eylül. 934 tırihiiie l:Hd i81f Petfembe rlhıb sıiat 

11
11 ~eşte ihale edilmek Dtere yirmi rUa moddetle •e kapalı ıarf 
•UlıyJe münakasaya vateallmiftlr. T•diif•h mebbuaenıa bedeli 

) . fi 7520 lit-1 99 kuruthir. Mlinikasaya : LfyakaU fenhi· 
11'

11 Bq Münendlılll:çe tasdik edilenlerin fttıriki mes'dliyelleri 
ı,' Çalışacaklar. Ehliyet feilltıii ve licıtet ve!likaaı ibraz eden· 
, " kabul oluait•k •e bu vesikılır ıhıleaea lliRil tekız gJn 
tı•'el baş mühe11dltlite ibraz edili:itlş buhıtiaclkhr. T•tlp o.anlar 
.,_ "- bu vesaik li~ ~eraber yDzde yetli bttçu:ı hisbdıtide t~ıöinah 
ti 11'•kkate btlkbttt teya mektbplatfyle yevdli ttiezkircla •e vak· 
._ llluıyyeninae aiaHl dıit-esinde Enc&mebi VilAy~lt!, fatla m'ın 
._ •t. •lmak iıtetenlenn daha e•vel bat MUhend.slife veya encU· 

' 111 Villyet kalemine müracaat etmeleri itin o~ttnur. 5608) 

lstanbul Posta ve tetgraf 
başmildütlilğünden ; 

l~ Şe~rl 700 lira eski bedelh bafıada üç sefer g dıp gelme 
~ki kıl& •ıttliHi yattın otomobil kııın icaba g6re araba ve kı· 
til ~ naltH ttietrdt Erzurum • Bayburt postalı 1100 lirava indi· 
tıı1111fSede t~rla rarifüfüğünden bir ay müddetle pazarlığa çıka· 
~ T hplerin Erzurum Batmüdürlüğüne müracaatları. [5619] 

~evlet Demli- ybllElri lı.ılnlarl 1 
ba idaremiz itin pazarhk suretiyle asgari beş bin aıami 20 6in 
-~ ıa.liire çuvalı ahnacıktır. Talip olanlarıb 1!/~/~34 taribıne 
"U •dıf Çarfamba gDnü saat 11 de Haydırpafa mağazasına 
~Uarı ilin olunur. (5641) 

Beiediye Sular idaresinden : 
Tıaıirat dolayııiJe Taksim sularının 13 EyJW ~34 Perıembe 

Türk Anonim Şirketi 

fstanbul Acentahğı 
Liman han, lele ton: 2292; 

-----------------------_..------
lzınir sür'at yolu 

Sakarya vapuru 
tter Per,embe i:Unu saat lb 

da Galata nhtımında •1 kalkaı 

dogru İzmir'c gider . Bu vapur 

her pazar günu saat 16 da lzmu -
den kalkıp doğru İstanbul'.; gelir. 

Hilôınu n lzmir ) Okulanna il 0 40 
tenzilat. 
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Bc>yoğlu be~inei noterliğinden: 

Beıiktaşta Bayat pazarında ki.· 
in v,.. 22 4, 22 5 numaralarla 
murakkam olup uhtei isticarında 
bulunan ve Silivri pazarı nami al· 
tında emtiai bakkailye ~hz ve ita· 
sile meıgul olan mağazamın umu· 
runu benim gaybubetim esnasın • 
da idare ve temşiyete ve mağaza· 
nm satışının mürakabesine ve ıa· 
hf bedellerinin ahz ve kabzile 
bunu yalriız pef jn para ile i,tlnllı· 
na mezun bulunduğu mağaza ih· 

tiyactha mahsus emtiai tüccariye· 
nin bedeline hasr ve tahsise, ma· 
ğazada müstahdem olanların tep· 
dil ve azl ve ihracına ve yeniden 

ltltlil fbTwt .......... cla ilılihcla
ma lhi•rtn f;bu maiaza umuru 
liln ltülefti~ devairine icap eden 
istlSa ve beyanhnameleri tanzim 
•i! itaya ve gebe münhasıran İf bu 
m•lazaya müteallik zimemi nas· 
ta olacak varH bunları tahsile ve 
berveçlii bala pef fn para ile aJma· 
ğa metuıt bulundtılu emtiai tica· 
riyeyi maiazanın defteri mahsu • 
suna kayHa ve mağatiya müteal· 

Iik vergi ve ri1sumun tediye ve 
tesviyesine ve mağaza icar bede
lini edayı ve indelhace thal sahi

bile kotıturahhın tecdit veta fesh 
ve ıı. her mahalde mağaza iıtica • 
rile yeni isticar edeceği ntllaza • 
ya nt.1di muamefeye ve Hu bapta· 

lef kanuni meraa:mi ifaya ve ma· 
fazayı umumiyet üzere itlltay-a 
talibi zuhur ett;~i takdirde bede
li ıniıİile kP.milen bey ve devre 
velhtıııl yukarda yazılı f°<ayıUtra 
tia;ret ,arti!e icap eden kaff ei 
itıuamelatı yapmağa mezun ol
mak ve itbu mağaza umurundan 
dolayı gerek ba,kaları için açtı • 
ğım ve acacağım, gerek başkala-

Her turlu l!lahka mJameıe. 
ıert. Kasalar ıc'9rı 

UMUMi MODDliLDK: AMSTERDAM 
Sulieıerl 1 Amaterdatn, Buenoa kıres, 
istanbuı, Rlo de .Janelro. santos. sao Pauıo . 

Nafıa \ -ekiletinden ; 
Fn~ı Pafa • D.)arıi::ekir hath km. 346 da kin Yol~alı 11 • 

f asyo.nu ıle 26 mcı kısmın nihayeti olan 435 + 600 arası poı 
amehyatı kapılı zarf usulile mürıakuaya konu' muşlur. 

Münakasa :l9/9/934 tarih ne müsadif Cumartnı günü saat 
l S le Natıa Veklleli MusteŞar'ik makamınC!a icra edflec'k ı ir. 

Taliplerin Tıcard Odası, EhliJ•etl fenniye veİikölıH Ye 5) 25 
liralık muvakkat temirıatlari 'e birlikte ıynı gün Ye saatte Komiı
yobda bnldnttı~ları l•zımdir. 

Talif.ltr bu hna:ıtald şstfr.aa:eleri ~O lira ıru~ıbilinde An
- karada Vetcılet Malzeme MtidOrlBfthıden saha alabilirler. {5281\ 

Polatlıda: topçu alayı 
koffiisyonu riyasetinden: 

sattttalitta 

Polatlıdı topçu alayı ihtiyacı ıç:n aşağıda ihale günleri, 

saatleri, miktarları yazılı mevıdı iaşe miinakasayı l onmuşlur. 
f aliplerin ihale gününde teminatı muvakkatelerile birlikte Po at· 

hda topçu alayı satınalma komisyonu riyasetin~ müracaatleri 

lüzumu ılln olunur. t3~96) 

Saat Miktarı 

1~ da 200,000 
1 l de 200,000 
J 4 le 200,000 
9 da 12,COO 

Tarihi 

2279/934 
,, " " 
" " " 
" il " 

" 

Cinsi 

Aleni 
kapalı 
Kapalı 

Aleni 
Af Bt 

Saman 
Yulaf 
Arpa 
Bulgur 
PIHH~ 

Beledıye Sular idaresinden : 
Cıfita ı O x ~O m tal 

" ı 2 x 4!; " 
,, 16 X f)O ,, 
,, 16 x 80 " 
" 16 x 100 " 
,. 19 x ıco ,, 
,, 19 x 12b ,, 

Zımpara Bczı N8. O 

" " ~o. 
,. ,, No. 2 
,, ., No. :s 

Halı ka'ıv •Bankat 

400 Kilö 
1200 ., 
800 ,, 
400 ,, 
200 

" 
ıoo .. 
150 .. 

2500 AC!et 
~500 .. 
2500 " 
~500 .. 
200 Ki1o 

1 - Yukarda c·ns eb'ad ve mıktar!an yı-ıı'ı on il.f ı.~ I E'm 
malzeme kapalı zarfla m:inakH•Y• l.o:-ımu) ar. 

2 - Talıp :er bu t:ususa dair tarzım edılen şarlnameyı bi· 
rer lira mu'.<abilinde idare veznes:nden alabılirler. 

3 - Müoalf asaya girmek iıtiyo:?nler te'<lif e.cecek!ui fi:ıtla

rın yüzde yedi buçuğunu temınat akf~'- o·arak idare vernesine 
yatıracaklardır. 

( Aynı kıymeti hıiı muteber bir banka mektubu da kabul 
edılır.) 

4 - Kapa'ı zarflar ihale günü olan \ 9 . 9. 9~4 Çaruo ba 
günü saat 14 e kadır Müdürıüğe veril rel·dir. Bu saatten sonra 
q-etirilec~k zartlar kat '.yen kabul edi lmez. ( 56:H) rntın benim iç;n actıkları ve aça· 

cak1arı l>UtUn davalardan Clolayı 
itiahke":Delerin, meclislerin, daire· 
letitı ve müe5'eselcrni her kısım ve 
t!er~eıinde her tıtfat ue tar"k ve 
suretle beni tem!llile hak ve men
faatler imi muhafaza icin miinasip 
göreceği her fuuameleyi ifaya, 
tebliğ ve tebelluğa, haciz ve fek
kine, aht ve kabz ve au1h ve ibra· 
ya ve davadan fe-a~ate ve ahe • 
riıti tevkil ve teşrik ve azl ve 
münferiden ve müctemian icrayi 
vekalete mezun olmak üzere ak • 
rabamdan Y "ni lsidoridis Efen • 
diyi vekil nasp ve tayin eyledim.) 
diye beyan ve ikrar eylemesi Ü· 

zerine keza hazırı bilme:lis tılup 
tahıs ve hüviyeti tahitlerin tarif· 
leri1e taayyün eden fotoğrafı mül-

--------------:-----------~-----------------------
liidi apartımanının No. a darresin

d' mukim Yani lıidoridiı Efendi 
~lhitler önünde söze ba,Iıyarak: 

(Bana verilen itbu vekaleti ta· 

mamen kabul eyledim.) Beyoi. 

iana , DltBBeü Wltilfillaı ss 
ko. Yani Piıiliki. 

GAiP ARANİ\i'Ott 
Ta"riben 20 sene kadar evvel hic • 

ret dolayıaiyle Bitliain Tq mahal!e • 
ainden Artin JG'*türzylüı oflu Yet • 
vart -ft 1'aıhJ eliler f:·l":m..ü anyorum. 
Tanıyb w Kereele olclufunu bilen 
YarD zjrdelri adresime malamat Yer • 
meleri lnaaııiyet namına rica olunur. 

lıtaabaJ Be,aaıt Bitlis Otelinde 



10 - VAKİT 

~AID)AJPAZ 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi Adapazarı 

lıtanbul ıuheıi: Dördüncü Vakıf han zemin 
kat Tel: 22042 

Komiıyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 
Galatatubesi Tel: 43201 
U sküdar tubesi Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

IL ER 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 

• yük, Buna, Düzce, Eıkitehir, Hendek, lzmir, Ka • 
ramünel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpafa Gala· 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Oıküdar, Yenitehir. 

Müsait tartlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at fai);)rei müdüriyette görütülerek teıbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kıamı her nevi emtiai ti· 
cariye satı§ına delalet eder. 

(itimadı .Milli)• Kendi sigortasıdır 

Giresun jandarma satınalma 
komisyonundan : 

1, 5, 10, 15 / Ağustos / 934 tarihli Vakit Te Cümburiyet 

gazeteJeriJe ilan edilen erzaklardan yalnız 208,000 kilo ek•eğin 

251 Eylül /934 Salı günü saat 14 te kapalı zarf uıulile münakasa 

Te ihalesi yapılacağı ilin olunur. (5308) 

reni Kitaplar 
1 

(DÜN ve YARIN) Tercüme Ktılliyatı 1 
~............................... 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, malt ..• en muhal· 
Jet eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DON ve YARIN 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmittir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap : 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yung -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayrullah 
Kurut 
V AKIT Matbaaıı 

BASJLANLAR: 
1 - ISAFO, Dode - Ha3·dar HUat 

1 - AlLE ÇDmERt, l\Ionıa - ı. B. Altoan 

1 - TİCARET, BANKA ve BORSA, lktıaaı dokto.ru 

&luhlla Etem 

& - DE VLET ve IBT.tLAı., Lenin - Bal·dar RUat 

IS - SOSYALt~ı: Kan~kJ - Sabiha Zekeriya 

1 - Kciı.ttAT J, RASlN, B. Nn:r.1JD 

7 - JŞÇ1 SINIFI lHT.tı.Aı.t, Lenin - Haydaz Rıfat 

100 

100 

'75 

•ııı 

115 

115 

60 

1 - RJJBl BAl.'ArrA LAŞUUn, l'rof, Yun~ - Prof. Dr. 

f . Haynıllab 

BASILACAKLAR: 
1 - t FAHANA DOGR U, PJyer Lot.t - t. B. AUJ&ll 

1 - KtlLLtl'AT J. RASi~ il, H. Naum 
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