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M. Bek ekalliyetler me-
$elesi üzerinde Milletler 
cemiyetinde nutuk söyledi 

Alman hariciye nazırı, 
hükumetinin bitaraf /ık 
siyasetini tenkit ediyor 

Ekalliyetler meselesi görüşülüyor IAskeri lıeqetimiz Mos
M. Bek Milletler cemi-· Kanserin seromu kovadan hareket etti 
IJelinde birn'!:tuk SÖIJledi 

Ekalliyetler hukuku tesadüfe bağlı, 
siyasi paradokslar üzerine kurulmuş ! 

~~----------~~ 
~arıova, 14 (A.A.) - M. Be\. ı yüzünden bu ıiıtem, ona mecbur 

dün milletler cemiyeti umuma tutulan devletler aleyhine hayıi • 
toplantııında bir nutuk ıöylemit· 
tir. M. Bek'in mühim nutku fu· 
dur: 
"- Lehiıtan hükUmeti ıeçen 

ilkbaharda • yaptrfı tetebbüıle e· 
kalliyetlerin beynelmilel hima1•· 
si meaelffine ait ve Aıamblenin 
bu içtimaında bqlıyacak olan mü 
zakerelerden meaul bulunmakta • 
dır. itte buna binaen hük6meti • 
mın bu meHle hakkındaki noktai 
nazarını bildirmekle 9eref bulu • 
yorum. 

Milletler cemiyeti müvacehe • 
ıinde bulunan ve her h&lde bir 
ıureli halle bailanmaıı lisım ı• • 
len bu meaele yeni delildir. Mil· 
Jetler cemiyetinin daha ba9lanıı • 
cında ortaya konulmuıtu. 1922 
de, ekalliyetler hukukunun bey • 
neJ:nilel temini ıiıteminin umu • 
milc·+\rilmeıi hakkında reamt bir 
teld i- i.:~üncü heyeti umumiyeye 

· ı .. verl!\.ll!tlr. 

yeti muhil bir propapnda vaııta· 
ıı ve, bbıat kendileri ballı ol • 
makıızın, kontrola ijtirak ihtiya· 
rını kullanan devletler tarafından 
tatbik edilen bir ıiyaıi tazyik ol· 
muttur. 

Jıtiına rejiminin paradoksal 
vaziyeti, Milletler Cemiyetinin 
1919 da ilzerine kurulduiu mane• 
vt temelleti çare bulmaz bir su • 
rette tehlikeye dütürmeden de • 
Yam demezdi. Bugün yükaek a • 
ıambleye acil bir hitapta buluna· 
rak ondan, mazinin hataıını ve 
niıyanını düzeltmeyi ve ekalliyet· 
ferin beynelmilel hlmayeai ıiıte • 
temi kati Ye devamlı bir ıurette 
üzerine kurulabilecek sallam, a • 
çık ve y•kneaak bir temel ihdaıını 
iıtiyorum. 

Lehiıtan hükOmeti, daha ıe • 
çen ilk bulıirandanberi 15 inci a • 
samblenin ruznameıine, ekalliyet· 
lerin beynelmilel himayeıinin u • 
mumlleıtirilmeai Mkkmdaki tak· 
rırın geçirilmeıini iıtiyerek 
aıamhlenin fU 1ki meMle hakkın· 
dalci nyinl bildirmesini teklif et-
mittir. 

t - Ekallyetlerin 1ı1mayeıi 
hakkında umumi hir mukavele 

J'! ·•·n.m neticesi ekalliyet mua • 
he-:? ... · ~··iy~e bağlı olmıyan devlet· 
ler ta; <'-f ın :lan ekalliyetler hak -
kmdo. y~pılacak muameleye dair 
malum olan temenninin ka'bulü 
olmuttur. Bu temenni o zaman 
yani 12 sene evvel ilk adım olarak 

1 b lüzumunun derhal tanınma11, tefsir edilebilirdi. Bunun a e • 
raber vaitlerle dolu olan bu bat • 2 - Bu huıuıta beynelmilel 
lanaıcı hiç bir tahakkuk safhası bir konferanıın içtimaa davet e -
takip ebltedi. Fakat teıebbüıler dilmeıi. 
de eksik olmadı. Bilikiı o zaman· Lehiıtan hükumeti, bu iki suale 
danbcri müteaddit devletler ,,ü • açık ve her türlil iki manalıbk
tün ıiıteınleri esaılarından Do • tan iri bir cevap bekliyecektir. 
zan ilk h"atayı düzeltmek kat'i lü • Eğer cevap müıbet olursa umumi 
zumuna ıuillotler cemiyetini ikna mukavelenin metnini ihzar için 
etmeğe çalı9tdar. Lehiıtan hükil· tam manaıile müzaharetini arz 
meti azimle ve ayni zamanda aa· edecektir. Hükumetim, umumi 
bırla ctıri bir iıllhatın miiıtace• kaideler tesi• ederken, konferan • 
liyetini hatırlatmaktan hali kal. sın diğer kıtalardaki hususi tart· 
madı. )arı nazarı dikkate almaımı tabii 

Ekalliyetler hukukunun millet- addetmektedir. 
ler cemiyeti ve onun müe11eıatı Geçen seneki aaambleden beri 
tarafından temini t.akJandaki tim duydupm haberler, bana nikbin· 
<liki ıiıtem, heyeti umumiyeaiyle lik verecek vaziyette dejildir. Bu· 
mütalaa edildiii vakit, muvaze- rada temsil edilen hükumetlerden 
neıis, teıadüfe J;atlı ola~• k ve ekseriıinin efklrı iıtihaleye uŞra· 
siyut paradokılar üserine kurul- ınamıı olduğu bana temin edil • 
mut bir bina maauruı anetmek- mittir. Maamafih anladığımı 
te(Ur. Siıtemin uypnausluiunu ıarmek arzuıundayım. Zira her 

.. ~ • t b" L ) d u anlamak için, vu teanna a ta ' na de hir ıureti hal )Azım rr. • 
tutu~ ~ubtelif meml~ketl~rde ınumt ve yeknasak oir himaye ıis· 
ekalliyet rejİft!~ne tatbık edılen teminin nıeriyete ıirmeıi.,. inti • 
temiiıat 'ii:t'emine ltir. ıöz atmak 1 aaren, hwrumetim, buıünden iti· 
kifidir. Bası teahhütler muahe- buen Lebiıtan tarafından ekalli· 

d" ki.: · L••rları da ıadece yetlerin himayesi sisteminin tat • e ,e .nıtf~ . v-
oeY..,at t•ilini ~lmıftır. Ena • bikini kontrol huıus\IJlda beynel -
Mn 'bUnİann MÇ hirf•diferinin ya· milel letekküllerle her türlü teıri· 
ni ·~dir. Bazı kimseler bey· ki meaalden imtina ~•k mecbu
n~ilel d~imi a"d~let divanına riyotinde bulun111aktadrr. Bu ka· 
mecbiirt ~ol~~li mUr&eaatı derpİ§ rarın ekalliytlerin m•nfaatlori a • 
ediyorl~r ve ba~ıları da müraka·· leyhin• ula mütev_e~ih 01ırıadıiıı 
n';ttbalcİmut yalnız mill~l4er cemi· l>eyandan miiıtainıdı~. Bu ~f:n· 
yeti 1Conıeyine bırakıyorlar. Bu faaUer, dil, ır~ v~ dtn ekal~~J•t: 
aynlıtın sebebi belki tt1adüfi •İ- lerinc serbeıt ınkıtaf v~ muaavı 
ya•i ahvalle izah edilir. ıına..m•le temin edeıı Lehı~tan e • 

Taın•men ıapi kafi olduiu saı kanunlariyl himaye. edılm~k • 
•bit oJan ,imdiki ıittemin tetbi • tedir T' atiyen de edıle~ektır . . 
Mnden waniyetler iıtif ade etme- Bu v~hile hu ekallıyetlerın 
miş, 'akat, fena ve muahede!., hakiki vaziyetlerinde hiç bir de • 
ruhuna y~bancr bir ıurette tatbiki iiJllrlik olmıyacalctır. 

bulunmamış! 
Paris, 14 (A.A.) - Neırolunan 

bir mülakatta doktor Şövaliy~nin 
kanıeri durduran ve ağrıları kat'i 
olarak keıen bir serom bulduğu 

yazılmıttır. Halbuki doktor Şöva· 
liye bu mülakatın doğru olmadı· 

ğım ıöyliyerek demi9tir ki: 
"- Ümitıiz bir halde bulunan 

bir haıtaya, avutmak makıadiyle 
kanaer seromu olduğunu ıöyledi· 
iim bir atı yaptım. Filhakika 
hastanın vaziyetinde bir kaç haf • 
talık bir tavakkuf mütahede et • 
tim. Sancıları iıe alelade morfin 
'tırınıaıiyle dindirdim. Eier mü .. 
him mütahedelerde bulunmut ol • 
saydım bunları ilim müe11eaeleri -
ne haber verirdim.,, 

Memel idaresi gözden 
düıürülmek isteniliyor 

Kaunas, 14 (A.A.) - Elta a • 
ja.n11 bildiriyor: 

Alman matbuatı, Memel ida • 
reıini gözden dütürmek makaa • 
diyle Diyet mecliıinin 6 - 9 -
934 tarihli celıeainde iktidar mev· 
kiinde bulunan Direktuar aley· 
hinde proteatoda bulundulunu 
netretmittir. Halbuki o ıUn ek • 
aeriyet nisabı olan 20 mebus ha • 
zır bulunınadığından hiç bir tak • 
ririn reye konulması kabil olama • 
mııtır. 

"Sar meselesi Almanlık 
davasıdır! ,, 

Saarbrü1'en, 14 (A.A.) - Ror· 
bah katolik papaıı Alman cephe· 
ıi mensuplarının bir toplantHında 
demi9tir ki: 

"- Sar meıeleıini karı9tırmak 
te§ebbüıleri kartı11nda bizim dai· 
ma ıöyliyecek tek bir ıözümüz 

vardır. O da ıudur: Bu mesele ne 
katoliklik1 ne de proteıtanlık me• 
selesidir. Sar meselesi Almanlık 
dav•ııdır. Biı: Alman olarak rey 
vereceğiz. Evet biz katoliğiz, fa· 
kat her §eyden evvel Alman1a. 

P cirj ste umumi mec1is 
intihabı 

Pariı, 14 (,A..A.) - Vilayet 
ve kaza umumi mecliıleri intiha • 
bı 7 ve 14 birinci tetrinde yapıla
caktır. Bu mecliıler milll itlerle 

meııul olmakla beraber ayan a· 
zumın ikinci derecede olarak in· 
tihabına da karııtıkları için hu H• 

ferkl intihaplarının ıiyut ehem • 
mi yeti de vardır. 

intihap mücadeleıi, beyanna • 
meler ne9ri ıuretiyle baılunıttır. 

Radikal ıoıyaliıt partiıi notret• 
tiii beyannamede diktatöre vı 
her türlü tiddel politikanna mu • 
halif olduiunu llyık hükGmet 

'proıramınr, llyık mektep pren • 
sibini müdafaa ettiiini hütçe mu• 
vazeneaine ve franım kıymetini 
müdafaaya 9iddetle taraftar oldu· 
ğunu, kimeeye meydan okumak 
gayoaini takip etmiyen vo ıırf em· 
niyeti temine matuf bulunan hir 
ınilll müdafaa ıiıtemini arzu etti• 
iini, ikt11adt ıahacla naıyonali•• 
me muanz \ulunduiunu Te Türk· 
lerle Yunanlılar ve Bulıarlar, ve 
Rusya He milletler cemiyeti ara • 
sında olduğu gibi eıki muhaıım • 
lar arasında yaklaımayı ıiddetlc 
atkıtlaclıfını beyan etmlftlr. 

Fahreddin Paşa 7 as ajansı muhabirine 
yeni beyanatta bulundu 

Moskova, 14 (A.A.) - Türk ma ihata etmit olan dostluk bi11İ· 
askeri heyeti M. Kolkço ile bir - yatı inu nın kendi memleketin • 
1ikte Çiçerin opuru ile dün Türki- de hi11edilen ihtisaıata tamamen 
yeye hareket etmiıtir. Heyet rıh· j kıyaı edilebilir. Memleketinizin 
hmda Odeıa garnizon kumanda · 

1 
ziaati ve büyük ziaat tekniii ile 

nı, mıntaka icra komibıi Yeisi, mücehh~z olan köylülerin çalı,ma 
hariciye komiserliii müme11illerİ, ar üzerinde iıtiınaf intibalar hasıl 
sivil ve askeri memurlar, yüzbatı etmitti. Fabikalada İf kaynıyor. 
Enver Bey, Türkiye konıolos ve· Bütün aıemlekıetin büyük adımlar 
kili Zeki Cevat Bey, matbuat mü-
me11illeri ve sair zevat tarafın
dan uğurlanmıttır. 

Bir askeri müfreze selim reı
ınini ifa etmi9tir. Hareket eına · 
sında Türk milli martile enlernaı· 
yonal çalınmı,tır. 

Fa.hrettin Pata hareketinden 
evvel Tas ajanıının bir muharriri
ne demi9tir ki: 

"- Memleketinizde ıeçirdi • 
ğimiz yirmi ıün üzerimizde iyi 
intibalar bırakını!tır. Biz dai· 

ile mesut bir hayata doiru yürü· 
düiünden eminiz. Bu ıaat bütün 
mi11etin ıaadet ve aevincidir. 

Memleketinizi terkederken mil· 
lete, onu idare edenlere, kudretli 
kutıl orduya Ye onun ıefi M. 
Voroıilof a, burada bize ıöıteri • 
len hilınü kabulden ve ıahfdi ol • 
cluiumuz Ye vatanımıza ıiitürece· 
iimis doıtluk hiniyabndan dola· 
yı derin minnettalriımızı ifade 
ederiz.,, 

Alman hariciye nazırı, hükumetinin 
sulh taraftarlığını tenkit ediyor 

Stuttırat, 14 (A.A.) - Harici· 
ye naıırı Von Neurath ~lnıan enı· 
titüıü huıurunda söylediii bir nu· 
bakla, Almanyansn ıulh taraftar· 
lalını tekit ettikten ıonra buna 
Tai"'•n baın ~ne\ill hUtc6m•tlerin 
ileri ıürdükleri ıulhu tah'kim uıul· 
lerine Almanyaınn ittirak eclemi· 
yeceiini aöylemiı ve demiıtir ki: 
"- Biz sulhu iıtemekle bera

ber kuvvet politikasından doğan 

ve harbe kartı harp hazırlamak 
ıayeıini takip eden kantık mua· 
hedeler ıistemine ittirak edeme· 
yiı. Bi:ı ittifak•ız, ınapıuz, hü· 
kumetten hükumete ıamiml an· 
latmalar ieti,-oruz. Zıt .,e11f aat· 
lerin açıkça ıCSrUtUlmeaini ve 
yekdiierine kartı hürmet •• hu • 
kuk müsavatı eaaılarına müstenit 
ltillflara hailanmaaını iıtiyo • 
ruz.,, 

Amerika, fazla 
milyonlarca 

buğdayla Çindeki 
açı besleyecek 

Vqington, 14 (A.A.) - Sillh j tın almak için kullanıldılını ıöy• 
ıab91 halckıncla tahkikat yapan •· lecliklerini illve etmittir. 
yan komiıyonundan reiı, ayan· Santiago dö Şili, 14 (A.A.) -
dan M. Rye, birlolik Amerikanın Vaıirı,ıonda, ailih ve mühimmat 
Çine Amerika buidayı .. tin al • aatıtı hakkında tahkikat yapıldı· 
maıı için oo mil1011ı ve pamuk al .. w nad ileri ıürülın iaclialar, 

· · l · ll d l gı eı • muı ıçın Y rmı m yon o ar ver .. Sıli memurlarının hayıiyet ve ıe· 
diiini ıöylemittir. Bu ıuretle, A· - fi i 1 k --·L· tt t llkki . . w k re er n ırıcı IQ&l1IJ'8 e • 
merıkadakı fazla bugdayı ıatma d'ld'w' d hük" t "meri· , ~ k" •1 l b 1 e ı ııın en, um• , " ve Cınııa• ı mı yon uca açı •• •· 
mık UmidiJI• Amerik• ticaretine kın bava tlrkıtltrlyle ltunc:lan ıo~ 

· '-· h 1 llm'·tir ra mulcaveleler yapmamala ka 
yenı "'' 

11 
• 

1 
" ' i · Milli ücl f .. M. Rye, reımt Japon mahafi· rar •erm ıtır. • a aa n• 

linin bu paranın hakikatte ~m•- •m bu huıuata ha•a kumandanlı· 
rikadan mühimmat ve tayyare ıa· lına talimat •ırmiıtir. 

l'i'ncl• va "''" ,ıkan ı .. ıallet konırealn• 
vUk vapuru fttlr•lc edenler 

Krittobal, 14 (A.A.) - Kaı • Naremberı, 14 (A.A.) - Mil" 
ıel itimli Alman fük vapuru ki• it IOIJ&llıt koqreıiae lttirak • • 
mürlükl•rincle ruııın ~ılcmıı hir denim yerlerin• iade için '°" 
vaıly•tt• buraya ıebniıtir. Jetmit iki hueuıt tren buradan •Y" 

Bununla aon ıünlerde Panama rılmtbr. ICoapeeUerin nakli 5'4 

kanalına yanarak ıelın ıe111ilerin lıuıual trenle yapdmıı •• en ufak 
aayııı d8rt olmuttur. Otelciler hir kaıa bile olmamıttır. Konır• 
Japon haa&lırah Veniımaru, A • eınaımda Nurtımlter• iıtilcallt• •. 
merikan Nndırah Santarita •• tinde 2.217 tren hu•lcıt etatit • . 
lnıiliı Nndırah lradhurn , .. ı. tir. S.,nlivo lcatarlın da 1"a rak•• 
leri idi. ma dahildir. 

KoMU1tl•tl•I tevlcff. .... ...... QE~-----...-....... _.-:-
ProYid•nce, 14 (A.A.) - Va• lep etııılıth'. 

li, aon clokuımacdık pıvinclıki il· M. Runılt Jcencliıin• ttlıf011I• 
titaılardan meaul ıifatiyle hütün verdifi cevapta, vaıiyet Jüıu .. 
kGmilıtiıtlerin tevkifini poli,e ıCSıterlrae federal askeri krtal~111 

emretmiı ve aaayiıi muhafaza İ· ı muavenete hazır oldukların bıl • 
çln 900 kitilik bir askeri kıta ta· dirmiıtir. 
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İŞARETLER Türk dili inkılabı 
N"iÇi·~--~~~~Yorlar? 

"Metropole Anvers" yazıyor: 

Yahudiler, Yahudi düımanlanm 
Protesto etmek için Cenevrede bir 
toplantı yapblar. Bağırclıllll", çağırdı • 
lar, aöylendiler, dert yandılar, hepai 
ala, hepai ırüzel toplanmak, konut • 
rnak ve yqamak haklannı: iatemek 
kadar tabii bir ıey aklımdan geçmiyor. 
Neteki mTürkiyede antisemit en kü • 
çiik cereyanlara kartı her zaman her 
devirde apaçık hoınutsuzluğumuzu 
rösterdik. Bunu yalnız bir muharrir 
deiil, 1Mr çok yazıcılar n.raretle ıöy • 
lediler. 

Parlô.mentolar konferansı 

Türk inkılabı, diğer bütün inkt -
laplar gibi, faaliyet sahasını, esasen 
vasi olan siyasi, iktısadi ve içtima! 
nizamlara inhisar ettirmi§tir. 

Asyalı bir hükümdarın kudretine 
tabi müteaddit ırk ve kabilelerden hür, 
a~ri ve bir dereceye kadar medenileş
mi~ bir devlet yaratmak, çürümüş bir 
saltanat devrini yıkıp yerine zamanın 
ihtiyaçlarrna göre bir Cumhuriyet kul' 
mak, geniş bir iktisadiyat planı tesis 
etmek, ve bunu Türkiyenin mağlCıp, 
yaralı ve fakirleşmiş olarak çıkmış ol
duğu bir harpten sonra tatbik edebil
mek, işte Mustafa Kemal ve arkadaş
larının muvaffakiyetle meydana ge • 
tirdikleri mühim işler .. 

Antisemit cereyanlara kartı Ya • 
hudileri tarihi bir ıekiJde müdafaacı 
tolünü alan Türk memleketi son za • 
tnanlarda da devletin en aalahiyettar 
adamları vasıtasiyle antisemit cere • 
Yarılara bu yurtta yer verilmediğini 
•nlattı. Türk mahkemeleri antisemit 
her hangi bir hareketi keskin bıçağı 
altında parça parça etti. Yani kütle 
halinde antiıemit cereyanın karııaın • 
da bir milletiz ve bir devletiz. 

Bizim 11nırlann içinde hadiıeler 
bu tekilde akıp giderken Avrupanm 
h.uı yerlerinde Yahudiler öyle hadis~
lerle karşılaıblar, öyle korkunç akı -
~tlere uğradılar ki, dünya matbuat• 
•ylarca çalkandı ve en az tarih bilgisi 
olanlar bile Firavunun tarihini, Bahil 
tıaı-etinin safhalarını sanki 1934 tc 
'l:ıasrlmıı taptaze bir mezmurun parça· 
lan gibi hatırladılar. 

BuRlara lcarşı Cenevre içtimaında 
Yahudiler protesto ettiler. Pek.ili! 

Türkiye Yahudileri de bu toplan
tıya Türk vatımdaıılan yabancı dev
letleı•in iç po!itikalariyle alaka göste
riyorlar diye iııtirak etmediler. Bu da 
IÜ~el! 

Fakat asıl garip olan taraf Cenev• 
te topbntmnda Türkiyeden bahso • 
lunın~ııdır . 

Biz sanıyorduk ki, Yahudiler dün· 
h üstünde ke:ı.dilerine dostluk ve in
•anlık gösteren millet olarak Türkle -
'l'e ve onlarm devletine teıekkür ede
celderdir. 

1'arihin ve günümüzün realitesi bu-
1Ju ~aruri bir hale koymuştur. 
zı "alhnlci Türkiveden 1uı:.~ .. ,:ı ..... 1. •• 

ınurahhaslar Türkiyeyi de Yahudi-
leri facia rnazlumlan haline koyanlar 
arasında saydılar. 

Türkiyenin dış politikasında kötü 
l'o) oynamak istiyen teşekkü!erin 
~evcut o:duğunu hatıı-larsanı7: bunun 
~anasını anlamakta güçlük çekmezsi
t\i~. 

Mesela Trakya hi.di.eleri bakkın
dil Türkiye hükumet reisi en kati sö-
3:Ünü söylediği, devlet makamlan kati 
tedbirlerini aldığı zamanda bile f sra
el isrninde 1 talyan dilinde çıkan bir 
l'-1ıudi gazetesi bunu Türkiye aleyhi
be propaganda vasıtası saymıttı. Ak
la, hayale gelmedik laflar uydurdu. 

Cenevredeki bazı mürabhaslann 
ltatalarındaki intibalarda Temmuz a • 
hbd111ci ne~riyatın tortulanndan ba,. 
ka bir §ey olmasa gerek .. 

Fakat .• 

incir alım 
merkezleri 

inhisar idaresi hurda 
incir almağa başladı. 

Ödemif, Aydın, Nazilli incir 
mıntakalarından inhisar idaresi 
hesabına hurda incir almağa git • 
mİf olan inhisarlar umum müdür 
muvini Münir Hüsrev bey şehri • 
mize dönmüştür. 

Öğrendiğimize göre, inhisarlar 
idaresi incir istihsal mmtakasmın 
muhtelif yerlerinde alım merkez· 
leri tesis etmiş ve hurda mübaya· 
asma başlamı!hr. 

Mısırlı bir Prenses 
şehrimizde 

Mmr Kral ailesinden Prenses 
Nazh, !ehrimize gelmiş, Perapa• 
Jas oteline inmiştir. 

Mısırlı Prenses !ehrimizde on 

gün kadar kalacaktır. 

İş bankası sergisi 
Galatasaray lisesi binasındaki 

iş Bankası sergisinin bir iki gün 
daha açık tutulması muvafık gö • 
rülmüştür. Başvekil ismet Paşa 
Hazretlerinin bugün sergiyi ziya· 
ret etmeleri muhtemeldir. 

Hüviyet cüzdanı almıyan 
h1zmetçiler 

Murahhaslardan 
bir kısmı yola çıktı 

Öğrendiğimize göre, beynelmi
lel parlamentolar kongresine işti· 
rak edecek murahhaslardan bir 
kısmı yola çıkmıştır. 

Ecnebi murahhaslardan bir ço· 
ğu, şehrimizde toplanacak olan 
konferanstan istifade ederek tar· 
ka doğru bir seyahat yapmakta· 
dırlar. Konferansın başlamasın· 

dan epeyce evvel yola çikan Fran· 
sız murahhaslarından M. Ruston 
ve diğer arkada~ı bu haf ta "Patri· 
ya,, vapuriyle şehrimize gele: 
cekleridr. 

Dün de yazdığımız gibi §ehri· 
mizin büyük otellerinin en iyi o• 
daları daha ıimdiden kiralanmış· 
tır. 

Beynelmilel parlamentolar kon· 
f eransına iıtirak edecek olan Al· 
manya grupu iki güne kadar ge

leceklerdir. Bunlar Tokathyan o· 
telinde kalacaklardır. 

Ertuğrul Muhsin B· 
Sovyet rejisörüle birlikte 

bugün bekleniyor 
Moskovada bulunan Ertuğrul 

Muhsin Beyin bugün ,ehrimize 
dönmeıi beklenmektedir. 

Ertuğrul Muhsin Bey lstanbu· 
la gelince, tehir tiyatrosundaki 
son ayrılı,ların sebebi aratlırıl· 
mak üzere bir toplantı yapılacak· 

Son zamanlarda, ıı.ehrimizde a· t ~ ır. 

ucı.a ue"..ıuı.:ıe "••-··-A.y'""'~.....,....~..;..;...;..-rt--u~r-ul u sın Bey e m:rıkte 

ler hakkındaki belediye talimat· Sovyet rejisörü M. Tayrof'un da 
namesine riayet edilmediği anla· gelmesi muhtemeldir. 
şılmaktadır. Rejisör Tayrof, evvelce yazdı· 

lstanbula gelen ve evlere ka • ğımı~ gibi tehir tiyatrosunun bu 
bul edilen kadınlardan çoğunun seneki piyes ve operet programı 

belediyeye müracaat ederek hü • arasındaki eserlerden birini idare 
viyet cüzdanı almadıklan görül •· edecektir. 
müttür. Belediye sıhhi muayene -M --u-h-te_l_i_t_m_iı_.b_a_d_e_le-
sini yaptırmaksızın hizmet~ilik 
edenleri bu 1,ten menedecektır. komisyonu memurları 

Muhtelit mübadele komisyonu 
18 Teşrini evvelde lağvedileceği 
için memur kadrosu küçütülmüş, 
bir çok memurların vazifesine ni· 
hayet verilmi,tir. 

. e olg" un varlığına bağlı bulu· yesane v 
nan y ah udi yurttaşlar niçin ağızlan 
mühürlü, neden susuyorlar, neden ya· 
hancılar yanında mukaddes prkıları • 
nı söylemiyen ahtüatik kBhramanlan 
rolünü almak istiyorlar? 

Onlardan büyük bir ıey istemiyo
ruz. Türkiyedeki hakikati olduğu gibi 

söylesinler. 

Ben bunları yazarken bir arkada • 
ıım kulağıma şunları fısıldadı: 

" _ Memleketteki rahatlıklarını 

kıskanıyorlar. Onun için ağızlarını 
açmıyorlar. Türkiy~ cenneti~in kapı • 
Jannı cehennemdeki Yahudılere aç • 
mak menfaatlerine uymaz. 

Sadri Etem 

Öğrendiğimize göre, açıkta 
kalan memurlara, tazminat verı· 

lecektir, 

Bir Sovyet ressamı 
şehrimize ge1di 

Tanınmıt Sovyet ressamların· 
dan M. Erasinof ,ehrimize gel
miştir. 

M. Erasinof. Sovyet ricalinden 
bir çoğunun portrelerini yapan 
bir ıan'atkirdır. 

DEHRf Efendi Nas 1 ı 

~ ~ Belın Elendi, Londrada yeni 
l" ~da çıktıfı bildiriliyor: 

•. Oradaki bir moda sergisinde tık 
gaz maskeleri de l'Österilmit-

••• Bir gün harp çıkar da gaz mas- / 
keleri kullanılırsa .. 

ispanyaya vapur 
seferleri 

Yelkenci zadeler bu hatta 
yeniden vapur işletecek 

Haber vrildiğine göre yelken 
ci zadeler vapur müessesesi, Ye
ni aldıkları yelkenci ,ilebiyle İs· 
panyaya seferler yapmak tasav· 
vurundadır. Ancak, bu tasavvu· 
run tahakkuku için Türkiye - is
panya arasındaki ticari münase· 
betlerin müsait bir hale gelmesi 
beklenilmektedir .. 

Diğer taraftan İspanyadan a • 
lakadar müesseselere gelen ha • 
berlere göre, ispanya hükumeti. 
yumurta ithalatındaki zorlukları 
kaldırmıştır. 

ispanya, yeni yaptığı konten -
jan cetvellerinde Suriye, Mısır i • 
çin vumurta ithali.tına mühim bir 
~ ~ 

yer ayl1'mıttır. 

Yumurta tacirlerimiz, lapan • 
yanın Türkiye piyasasına alacağı 
vaziyt hakkında Türkofiıe müra· 
caat etmitlerdir. 

Polis haberleri : 

Bir çocuk denizde 
boğuldu 

Evvelki gün Kalamışta bir ka· 

za olmu,, yıkanmak üzere denize 

2iren on.üç yaşında Nafiz isminde 
bir çocuk boğularak ölmüttür. 
Bir tramvay yoldan Cjıktl 

Dün öğleden aonra 193 numa· 

ralı Serkeci - Şitli tramvay ara· 

buı lıtaıyon lokantaımın önün· 

deki maka11 dönerken yoldan çık· 
mı§, yolculara bir şey olmamış· 

tır. 

Bir bu4juk dön iimlük 
4jamhk yandı 

Büyükadada Ayanikola mahal· 
lesinde, sucu Mehmet Beyin evi· 
nin karşısında bir yangın çıkmış 
ve bir buçuk dönümlük bir çamlık 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 
Yangının ıebebi henüz anlatıla
mamıthr. Tahkikat yapılmakta
dır. 

Motosiklet kazası 
Pangaltıda Poyraz sokağında 

oturan Ombreto efendi Taksim
den kiraladığı motosikletle Os· 
manbeyde gezerken Dimitri is
minde birine çarpmıf ve ayağın
dan yaralamıttır. Ombreto efen· ı 
di yakalannu~tır. 

Görüyor? 

•.. Bu §ık maskeler sayesinde ka- ı 
dınlann ,ıklıkları bozulmıyacakırntl 

Fakat asri Türkiyeyi idare eden .. 
terin çalı§ması bu kadarla kalmadı. 
Memleketlerinde kültürlü büyük bir 
değişiklik vücude getirdiler. 

Türk dili bile onların cesur pro • 
gramından kurtulamadı. Öyleki, bu • 
gün, mübaHl.ğasıı olarak Kemalist ha· 
reketine bağlı hakiki bir dil inkılabın· 
dan bahsedilebilir. 

İlk hedef alfabenin ıslahı oldu. 
Bazı kimseler, belki biraz ileri gt. 

derek, alfabenin dini temsil ettiğini, 
Romalıların Latin harflerini, ortodokso 
tarın Cyilliques veya Glaolitiques 
harfleri lutiheienslerin gothique harf• 
leri tercih ettiklerini ve Müslümanla· 
rın Arap harflerine sadık kaldıklarım 
ileri sürerek iddia etmişlerdir. 

Latin alfabe Fransız diline ne ka· 
dar az uyarsa, Arap alfabesi de Türk'. 
diline o kadar mugayirdi. Bu kadar 
mugayir olan bir alfabenin bugüne 
kadar Türkiyede muhafazasına, işte 
bu gibi dini telakkiler sebep olmuş • 

tur. 
Memleketini laik bir §ekle koyan 

Gazi, ona "Lfif<" bir alfabe vermek 
istedi. Bu tadilat ı 928 de yapıldı. E
sas olarak umumileşmeğe yüz tutan 
Latin harflerini aldılar. Bunları bir 
kaç alameti farika ile deği§tirdiler ve 
sonra bunun srrf Türkçe olduğunu ka· 
bul ederek "Türk alfabesi" ismini ver-

diler. 
Bu sahada meydana gelen işin mil· 

hirn olduğunu tasdik etmek liıımdır. 
Rusyada ayni cesırreti göstettn Lüna• 

çarski, bu İJte muvaffak olamamıştır4 
tlk güçlükler bertaraf edilerek, Tilrk· 
çeye hemen taınamiyle tatbik edilen 
bir sedalı alfabe verildikten ıonra, 
bazı kelimelerin ayni uygunsuzluğu 
görülmüştür. Bunlar inlal~p aleyhtan 
teUkki edilerek: derhal genç Türkiye 
Cumhuriyeti hükumeti huduttan ha
ricine çıkanlmı~, Hlgatlerden ıilinmi 
ve yerlerine tamamiyl.e Türkçe keli • 
meler kabul edilmi§tir. 

1932 Dil Kurultayı bu sahadaki 
çalı mayı tanzim etmi§, ve "İnkılaba 
iman ve milliyetperverlik" fikriyle ye
ni lisanı kanuni bir şekle koymuıtuT, 
Böyle bir yolun üzerine artık dunnax 
olamazdr. 

Hele, Dil Cemiyeti umumi kltibi 
İbrahim Necmi Beyin bu izahatını 
dinledikten sonra: "Dil inkılabının es· 
kiden müteaddit defalar tasavvur o • 
lunmu§, fakat lazım gelen inkıllip fik· 
riyle yapılmadığı için bütün tecrü • 
beler neticesiz kalmıştır." Sonra Dil 
işi ile uğra~anlar ecnebi ve Türkçeleş
miş ıstılahları derin bir aramaya ko -
yuldular. Avam lisanında lehçelerde 
ve eski kitaplarda bunlara yerli birer 
karşılık arandr. Tahkikat resmi daire· 
lerin yardımiyle yapıldr ve nihayet 

(l.Qtlen ııa) ıfıt), çedrlnl:r) 

.t ' 

Dehı-i Efendi - O maskeleri tcc-
rübe etmek için bir de 
balo verilse pek münasip 
dı? 

gaz maskeli 
olmaz mry 
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lkıilaslar : 

Avusturya yüksek 
mekteplerinde 

disiplin 

"Deniz kadın gibidir, inanmak olmaz hal,, 

Otuz üç sene denizle uğraşan 
Osman kaptan anlatıyor 

''Neues Wiener Joumal,, yazı-
yor: Osman Bey sade bir denizci değildir,- o vaktile Belediyeye ikiyüz maddelik 

Avuıturya hük\imetinin reamt bir 18.yiha vermiş, Istanbulu yangından kurtarmanın yollarını göstermiştir! 
tebliğidir: 

Dün Baıvekil Doktor Schus· 
chnigg'in riyueti altında nazırlar 
m&cliıi toplanarak cari muamela· 
tı ikmal ettikten ıonra yükıek 

mekteplerde tahıilde bulunan ta· 
lebeler araaında disiplinin muha
fazası hakkında bir kanunu kabul 
etmiıtir. Yükıek mekteplerde in· 
zibati ıalihiyetleri, ahval ve fe· 
raiti mahsuıanın icaplarına uy· 
gun olarak kuvvetlendirecek olan 
ve meriyeti - muvakkat iıtiınai 
bir tedbir olarak - bir ıene müd
detle temdit edilmit bulunan bu 
kanun, memnu bir fırkanın mak
ıat ve gayelerine hizmet için ta
lebe tarafından ika edilen her 
hangi bir cürümden dolayı, müc· 
rim talebenin bütün Avusturya 
yüksek mekteplerinden müebbe
den. yahut asgari iki Sömeıter 
müddetince tardı suretiyle teczi
yesine salahiyet vermektedir. 

Bu kabil cürümler hakkında ad· 
li hükümler vermek aalihiyeti, 
bütün yüksek mekteplere ıamil ol· 
mak üzere (Yüksek mektepler di
siplin muhafaza komiserliği) iı· 

mindeki husuıi bir te!ekküle ve
rilmiıtir. Mezkur kanun bu ko
miserlik makamına, mani ted
birler ittihazı için ve inzibati ıa· 
lahiyetler dahi bahtetmittir. Ni· 
tekim nizam ve intizam için tehli· 
keli olan unsurların mekteplerden 
tardı salahiyeti bu kab ildendir. 

Bundan maada, üniforma ima
li ve satıtı hakkında da bir kanun 
kabul edilerek bu yüzden vaki sui 
iıtimftlfarin bundan ıonra önüne 
g.,cilrne:;i te:nin olumnu§tur. 

Derincede •ilo yapllacak 
Şehrimizde bulunan buğday 

lac:rleri, Derincede bir ıilo ya • 
pılmaıı hususunda Ziraat Vekale
t" ne müracaat etmiılerdir. Veka· 
let bu teklifi muvafık bulmut, De
r:ncede Anadolu Demiryollarına 
nit buğday ambarlarının silo ha • 
line konulmasını kararla,tırmıf • 
tır. 

130,000 kelime bulunarak, bunların 
18.000 i resmen ecnebi ıııtılaha karıı
lık olarak kabul edildi. 

Kemalistler, daha ileri gitmek iııte
dilCT. Belki de fazla idi. Fizikte, kim
yada, tıpta, mekanikte, bütün fenler
de Greco - latin esası olan beynelmi
lel ısfilahlar buldulu. 

Bu mübalağalar dıp.rda garip te -
llkki edilmi§tir. Türkiye Posta ve tel

. · "A k " c "lata graf idaresıoın n ara v n -
.. ..,. ta ti" bul" yerine "Angora ve os n • 

nople" isimlerini ta§ıyan mektuplan
"Semti meçhul" kaydiyle iade etmesi 
ile latife edildiği gibi bu Kemalizmi 
anlamamak demektir. 

Yeni, genç, cesur ve ıevkli Kema
list inkıl.ibı Türkiyeyi asri bir memle
ket, nümune olacak bir cumhuriyet, 
hür, müstakil, canlı ve Avrupa! bir 
hale koymrya yemin etmit ve bu yol
da pek çok manilere tesadüf etmit -
tir. 

Mefldlrelerini hakikate erdirmek 
istiyen Gazi ve arkadaılan, hazan mil
teessir tedbirler almak ve ban karar
larda ifrata gitmek mecburiyetinde 
kalmı§lardrr. 

Kemalist tnlnlibının bir parçasını 
teıkil eden T ürk dili inkıl!bı, bütün 
diğer nhalarda olduğu gibi kültür 
sahasında da genç Türkiyenin verimli 
olduğunu gösteriyor, 

"Kaptan Osman,, ı lstanbulda 
tanıyan çok inıan vardır. Zaman 
zaman onun büyük projelerinden 
gazete ıütunlarmda bahıedi • 
lir. Ekseriya denizcilik bahisle· 
rinde kaptan Oımanın mütaleası 
sorulur. Methur Lotüs facia11 ıı • 
ra11nda kaptan Oıman bir ıaze
tenin batmakaleıinde de mevzu -
ubahıedilmif, fikirleri makul bu· 
lunmuftu. 

Kaptan Oı~an bey kırk ıene 

denizle uğratmıf, tam otuz üç ge· • 
mide kaptanlık yapmııtır. Söğüt· 
lü, Kamil pa,a, Şerefsar, Lütfiye, 
Selanik, Aslan, Teshilat vapurla
rı, onun kaptanlık Y!Plığı gemi • 
}erden birkaçıdır. 

Onu tanıyanlar: 
- Kaptanlıktan belediye reis· 

liğine, mimarlığa ve mühendisli· 
ğe heves etmeseydi, kaplan Os
man bey bugün çok yüksek bir si· 
ma olabilirdi! diyorlar. 

Fakat kaptan Oıman, bunları 
tekzip eder. Şimdiye kadar hükü· 
metin en büyük makamlarma ver· 
diği on iki layihayı, yalnız ve yal· 
nız memleketin, tehrin menfaati 
için hazırladığını söyler. 

Denizin yetil ıularma hayran 
insanların: 

- Deniz bir kadındır.. Dalga· 
Jar ılık bir rüzgarla okıanan ıev· 
gilinin saçlandır.,, 

FiJCrine emektar kaptan kati • 
yen i9tirak etmiyor. O, denizin ne 
oldujunu bilir. Korkunç, tüyler 
ürperten bir çok deniz hadiseleri 
ona denizin ne olduğunu anlat • 
mııtır. Evet "Deniz kadın gibi • 
dir !,, fakat, "Ona inanmak olmaz 
ha!,, .•• 

Kaptan Osman Bey bir hatıra· 
ıını töyle anlatıyor: 

- Ketan vapuriyle Zongulda • 
ğa gidiyordum. Uz!ktan bir Rus 
denizaltı gemiıi bize yanaımakta 
olduğunu haber verdiler. Tehli· 
ke büyüktü. ilk tertibatı alıncıya 
kadar, mülhit bir torpil denizi ya· 
rarak üze:-imize aaldJTdı. Kömür 
almağa gitmekte olan vapurumu • 
zun tayf asından hiç . biri harbin 
dehtetini görmemiılerdi. Bilmi • 
yorlardı; ıatırmı!lardı. 

Birinci torpil bota gitmişti. Ruı 
denizaltı gemiıi petimizi bırakmı· 
yordu. Arkasından bir ve bir 
müddet sonra bir üçüncü torpil 
daha yolladı. 

Tesadüf bizi koruyordu. Üç 
torpili de iıabet etmemiıti. Ben, 
kurtulut yolunun ıahile ba9tanka
ra etmekten baJka bir ıey olmadı
ğını anlamıttım ve bunu bir an ev• 
vel temin için çalrımağa b&Jla
mıttmı. Biz karaya yanatırken 
dördüncü torpil de peıimiz ııra 
karaya saplandı. Kurtulmuıtuk .. 
Patlamıyan torpil buıün tersane
dedir. "Ketan vapuruna atılın 
torpil,, etiketini tatımaktadır. 

Kaptan Oıman bir müddet dü
tündü. Sonra birdenbire: 

- Sizce vapuru dütman torpİ· 
linden kurtarmam beni idam etti· 

rebilir mi? 

- Anlamadım! dedim. 

- Bu muvaffakiyeti.m beni di-
vanıharbe ıevkeder mi 7 

- Bilakis, takdir •••••• 

- Hareketim bir cina;r.et kadar 
meıuliyeti mucip göründü. Üç 
gün Şileden lıtanbula kadar yürü· 
tüldüm. Elimde kelepçe, iıkencey
le doğru ukeri hapishaneıine ... 
Derdimi kimseye anlatamadım. 
Tam bir ay yattım. Divanıharp 

Osman Kaptan 

beni muhakeme etti. Yedi ay sü· 

rüklendim. Neticede hiç bir ıu
çum olmadığı meydana çıktı. Be· 
raet ettim. Bir kitinin tahıi kini 
beni aylarca yok yere inletti. 

• • • 
- Baıka baıınıza gelen heye· 

canlı bir vaka var mı Osman bey? 
- Bir değil, bir çok... Haya • 

hm baıtan bata heyecan içinde 
geçti benim ... Gene bir sün Kös· 
tenceye gidiyordum. Bir denizaltı 
gemiıi peıimize takıldı. Belki yüz 

elli mermi attı, Artık ben kurtul· 
ma yolunu biliyordum. Hemen 
battankara ettim .... 

Fakat gemi bir çoli mermi ye • 
mit, yarıya kadar suya gömül • 
müttü. Hava kararınca bütün tay
falar birer birer sıvıımağa baıla· 

dılar. Bir de baktım koca gemide 

benden baık kimıe kalmamı'! 
Beklemeğe mecburdum. Yalnız 

beni sıkan cigarasızlıktı .. 

Su içinde kalmıttım. Bir tek 
kibrit bulup cigaramı yakmak im
kanı yoktu. Delirecektim ... Tütü • 
nü avuç avuç ağzıma doldurarak 
çiğnemiye ba§ladım. Ben belki 
tehlike içindeydim. Ama, kaçan 

tayfalarım, daha sahile çıkınca, 
Bulgarlar, Ruı aaker çıkardı, zan· 

niyle Üzerlerine alet açtı. Canları· 
nı güç kurtardılar ... 

Bir ıene, lıtanbulda görülmemit 
bir fırtına ve kıt olmuıtu. Şehirde 
tramvaylar i!lemiyor, dükkanlar 
açılmıyordu. Cuma günü paditah 
bile ıelamhğa çıkmamı,tı. Ben, 

fırtınaya ehemmiyet vermiyor -
dum. Gece karanlığında Üsküda· 

ra yanattım. Duyan halk, merak 
ve enditeyle sahile toplanmıflı. 
Beni görünce: 

- Yaıa Kaptan Oıman, diye 
bağırdılar. 

Bu o kadar velvelelendi, ki Ab
dülhamidin bile kulajına gitmiı, 
o günden ıonra bana bile düıman 
oldu: 

- Ben varken kime yqa denir· 
miı, diye küplere bindi! .. . . 

Oıman kaptan Arap izzetle ça
tııması n'!tİceai dört ıene menfa 

hayatı yaıadığmı anlattıktan son-

ra yedi düvele naııl kartı geldiği· 
ni de söyledi: 

- Yedi düvelin kanunlarını 
çiğnedim, diye batladı, Zonıul • 
daktan geliyordum. Vapurumda 
üç yüz yolcu vardı. Boğazda: 

"Kolera var, vapurun temiz değil, 
bulaııktır !,, diye beni salıverme -
diler. 

- Yoktur .. Vapurum temizdir. 
dedim. 

- Hayır, geçemezsin! dediler. 
Vapurumun temiz olduğuna i • 

manım vardı. 

- Bakınız, ben nasıl geçerim, 
diye verdim yolu gemiye.. Mav • 
zerleri çevirdiler. Dinlemedim. 
Pratika almadan Boğazı geçtim. 
Sonra beni mahkemeye verdiler. 
Haklı çıktım. 

• • • 
Oıman Beye ıordum: 
- Verdiğiniz bir çok layihala

rın a~mereleri ıörüldü mü? 
- Pek tabii .• Mücavir sahiller· 

de vapur i9letmek hakkı bir İngi
liz kumpanyasına elli yedi ıene 
müddetle veriliyordu. itiraz ettim. 
Neşriyat yaptım ve mani oldum .. 

Osman kaptan tomar halinde 
hiç yanından ayırmadığı veıika -
larını çrkardı. O zaman yazdığı 
imzalı yazılarını gösterdi. 

Osman kaptan belediyeye ver -
diği layihayı da töyle izah etti: 

- Belediyeye müteaddit defa· 
lar layiha verdim. Bunlardan titri 
iki yüz maddeliktir. Bu layihamda 
zikrettiğim bir madde bilhaıaa 
dikkate değer. Ben bu maddede 
lıtanbulu yangından kurtaTabil • 
mek için bir yol göatermit, lodos 
ve poyrazın eıintiıine göre yapıl
masını tavsiye etmittim. 

Boğazlara giren rüzgar olanca 
şiddetiyle en evvel Sanyer üzeri -
ne hücum eder. 

Oradan Fındıklıya, buradan da 
Arnavutköyüne, Beylerbeyine, sa
hili yalıyarak Oıküdar ve Saray • 
burnuna geçer. 

Rüzgarın esintisi göz önünde 
tutularak evler inta edildiği tak • 
dirde htanbul, büyük yangınlar -
dan kurtulur. 

Sonra itb.iyede, bilha11a ge • 
milerde ateıçilik etmiı olan a.me • 
leler kullanılmalıdır, çünkü bun • 
lar ateıe daha fazla day_!Eıkhdır • 
lar. 

• • 
Osman kaptandan resmini rica 

ettim .. 
"F artı mahviyetinden,. bahse

derek razı olmadı. Foto Ali: 
- Üstat, dedi, yazınızın kıyme

ti noktasından reıim çok iyi olur· 
du .. 

Ona da cevap yetittirdi: 
- Hayır evli.t, ben tefahürü 

ıevmem .. 
- Müsaade edin de hemen bir 

reıminizi çekeyim. 
- Hiç zahmet etmeyiniz. Yazı 

k"f' ,,.. a ı .. 
Alt kısa kesti: • . 

N 1 • • 1 
- !lll ısteraenız ... 
Dedi.. Ayrıldık.. , . 
Ak,am üzeri Foto Ali, Kaptan 

Osman Bevin resmini önüme ge
tirince tattmı ... 

n.A. 

Günün Siyaset 

Harp sebeplerin 
kısırlaştırmak 
mümkündür 

Doktor Benea Milletler Cemiy 
içtimaını açarak nutkunda dünyan 
ahvalini gözden geçirirken vuiye 
karanlıkça olduğunu anlatın 

beraber nutkunun ıonunu az çok Ü 

verici •Özlerle bağlamıtbr. 

Çekoılovakya Hariciye nazı 
göre harp "Kaçınılamıyacak bir ıe 
di. Fakat meıul ricalin elinde ona 

ni olacak vaaıtalar mevcuttu. Bun: 
iıterler.e harbe hemen sebep olabil 
cek amilleri kmrlaıtırabilirler. Bu:.ıu 

en yakın misali Almanya ile Lehista 
nın Dancii koridorunun ıtatokuıun 
on ıene müddetle kabule razı olmal 

n ve bunu bir muahede ile tesbit e 
meleri idi. Koridor meselesi, büt ·· 

mütehauıslarca Avrupada harbe 
bep olacak meselelerin en batında ı 

liyordu. Çünkü iki alakadar devlet 
rasındaki ihtilafı berataraf etmek içi 

hiç bir ç.ıre bulunamamakta idi. Hal 
buki iki taraf araıında muahede inu: 
landık tan ıcnra koridorun adı , -
duyulmaz oldu. 

Bir çok harp sebeplerinin bu tekil 
de önünü almak mümkündür. 

Diğer taraftan Doktor Dolau 
katli ve Avusturya ihlali ıibi bir ta 
kım hadiıeler de harbi çabuklaıtıra 

cak sebepler araıındadır. Avuıturya 
nın istiklalini .ağlamlaıtınnak mesel 
ai bugün de orta Avnıpanın en mü 

bün meseleleri araaında bulunuyot 
Şayet bu mesele İtalyanın fikrine , .. 

re yani bir Tuna devletleri miaakı ..-ii 
cude getirilmekle haJJedilecek olur 

Almanya bu hal çaresine kartı baıflll 
vaziyetini alacaktır. Çünkü bu vaziyet 
onun auıtuı aiyasetine kartı ıelir. 

Doktor Benea'in mevzuu babıettİ• 
ği en mühim meselelerden biri de Al• 

rnanyanın Milletle:- Cemiyetinden çr 
kilmeıidir. Buna mukabil Son•t Bir• 
liflnin c r.mfyr.tll! <vİnn,..; ff-:~ .,.,......,rt. 
tedir. 

• • 

Japon gazetecili 
Japonyada gazeteci küçii 

bir kral gibidir 
"Japan 1934,, tarihli muvaffl' 

kiyetli kitabı ile çabucak töhrİ 
sahibi olan gazeteci Maurice V 
ehin, haftalık mecmua olan JI 
ıuiı partontda Japon gazetecilif 
hakkında dikkate değer maltinı•' 
vermekte ve ezcümle tunlan y.t 
maktadnr: 

Japonyada gazeteci, k~U) 
bir kral kibi dilediği tarzda 1' 
kendi keyf ve hevesine tabi ol•' 
rak hareket edebilir. O iıtediİ 
gibi nazırlara ve yüksek memur' 
lara küfredebilir. O, içtimai k•' 
yit ve kavaidin fevkine çıkabili' 
ve her yere girebilir. Namut)ıJ 
adamların yüzlerini kızartan .,t 
elleri ile baılarmı dövdüren ab' 
vale o, yani gazeteci pervasız ı,.' 
kabilir. O bir nevi gazetecili1' 
muafiyet ve masuniyetinin hi111•' 
yeai altındadır ve bu himaye otı' 
fan ilerin hayatı fevkine yükselt;, 
mittir. Onun bu kudretinde 1• 
nız bir zayıf nokta vardJI'. J-lef 
kudret sahibi hükümdar ıibİ; 
da bütçesini mütevazin tutlll 
mecburiyetindedir. 

Bürokratlar ile mukaye'f.: 
o kendini mümtaz addedehi 1 

' 

zira evvelce Japonyada yalıı: 
istihkar edilen ıazetecilik aaıı• 
gazetelerin büyük ticarf tetebbU" 

1 ·-· 
ler aırasma rirdiii ve saye erı rl 
Karrier yapılabildiği gündenbe 
ıon derece itibarlı bir meslekti1• 



TEFRtKA Noı IS 
• Diri, gözde · 

ucunda g·· ·· ' 
k 

ce 
Libya prenseli öllmden kurtarat*ldı.. Y11a.-ıa ııı 

' ~ 1aradan akan ıehirli kanları •izıyle -• 
Mı11rb latlm, (Arfe) nbl oda· 

ıma pldiii zaman, bir teJden 
lıaJ,erl 1okmut aibl dananarak 
Jatalna kenarına aobl•u. 80tih1 
azlar korku Ye heyecan içinde 
titretiJOrlardı. 

Libya 11lanm JUllllU durmut· 
tu. Kapmm dıflDd& Mıaırlı kadı· 
nı HJrecl•n atalar bile içeri1e 
airmeie cesaret edemiyorla~ı. 

Libya yılanı belinden yakaladı 
•e birden aa11arak yere wrdu. 
Mııırlılar yılan &ldUrmealni çok 
İJİ bilirlerdi. 

Yerde yıplıp kalan yılaana ln· 
tecik dili J,lr kanı dıtanJa •rk · 
•ııtı. 

Yalan can çekitlJO,_ 
Libya bundan eoara derhal ye• 

re itilcli .. Prenaeıln Yikudunu •• 
•qbrdı Ye Jılunn ditleriıain izini 
l»uldu. 

Mıırıh ka4ın, korkudan ba11 • 
lan Herayı ölümden kurtaracak • 
b., Eline ucu ılm J,ir bıçM aldı; 
Yılanın ditleri11ia petill ;eri ltı· 
çatm u~ ile defli .. Ve yaraclan 
&1l•n zehirli balan afafla em· 
eli. Soata ko~undan 1'1r ~ük Hükümdara (Hera) nm mil· 
kutu çrkararalt içindeki nıcı yara· him bir ölüm tehlikesi ıeçirdiiini 
•lll ııU.ine ıürdü. haber verdikleri zaman 8Ünef ye· 
-.lıhild._e o ıiine kadar . .ı;,Yı~la~n~la~p_·•illlM11...._..,~._..r-ws._.IL'l'f"'ll._ 

7'Jenen kimMnın «HUlll ..... • 
tuldu§u ,arülmeaaiıti. iter_,.... .. tialllat-8 
Daranın kansı biraz ıonra ıö•· ı Jran büküm4an karnmm mit

lerini açarak lmnıldallllllf• kfla· hit bir ,.&ea tarafmÜD mhirlea-
lfı. elitini 41.,..._ ....... ca .. >

J..ibya. preauıin ı.tnn ve kolla· oduma kotmUfbl. 
.... ıoiuk .. n. oiUflurcluktan Dit& odadan igmıi,. ....... 
tonraı man, (Hera) ,atakta ;ratqordu •• 

- Sisi ltir yılan aokmuttu. Me· V • Jataim Mtaıcla Li.,,..._ 
r-ıı etm•Jİll·· Kurtuldunuz!. oldu. 

Diyerek preneeıin alnını okta• batka kimte 1 
.a Dlr&, Mımlı ..... (Jlaıa) mb 
'411. 

Cariyeler Herannı etr•fmı sa • odaunda ılhiMe tatıraıUtlL 
'bak: ' Hera'mıa Nasl .....-nJdı •. 

- Sizi &liimden kurtaran Li1' • Giisleriaba iGi bv zım•Jtki pJ,i 
Jadır. Decliler, o olma1&1dı ,ri · parluuJorcl••· Atetli AJicQ4• tim· 
e.adunuz timdlye kadar ıimıiyah di bus ıibi ..,_.._ 
•haattu. D&rl, LibA'am Jjiüıe bWtlet· 

Libya, yıluun alatbir zehrin ı, J,aktıktaıı eonra; •liai kantllllll 
liera'am ~una 7a,dınasma alnma koytlıı: 
~ we ...,du hıreJmaımııtr. _ Geçmit olaQll, •..Uiıat Sa· 

Mllırb ,kadm, preftlMi ilba • ı. • • • iot" 
'ten kurtarmakla beraber' içinden ra1da zehirlelll•• IGIP ~' ı . 
.ı. bu -.lllflirı lıendlıbıe çolı :r.::

1
11:,:::;'. lrafuıDJ ı,.lce ez· 

~ıya mal olduiunu dUtlne .. Hera, Mııırlı lladmı ,aatererek: 
t8': Lldtletlenl,-ofda. _ Hayatııııa kıymet wrlyona• 

Llh1a, (ktel 1' zehirlemek _.-1.ı.n. ecı•-• ' •-'- no eneli ona t~... IPlı • 
~ J,ln müfldllltla tedarik ettlli •-~i kurtaran ye ,danı Lir h-.m • 
tllam kendi eli1le ildünaüttii· ..... 

e .... _ ........ ...................... 
dan ..... Mr ••••• lttlfa•• 
cek •·111•· 
Hlktm.ıar•ıaM .... -. 

rlalf&latbı 

- Artealn ........ lldlllll• 
Jdam (OIU. Wı> na 11'8rl • 
dl • 

M .. 'um imanlar 11 ......... 
CeHd.t clerllal .. hiftlea mld ... 
tmlan .. (Öllm ...._.a) mm 
heykeli bulunan bu dal•a, kura • 
...... ~ '-tka 
aaze p..- Wr ,. .. 11 7aPl'ak Wle 
~ 

(Olüm dalı) Babilan bet ... 
•t ia.&le, ıU.ai,.la ka.Jaarla ir

liilMiit •• sökltre doinı n-.ı.
rek Wribirine lllt -nnait lcorlamç 
bir dal ıileU•itaia batlaııpcıyliL 

D&rl buraya amriintle - defa 
bilıairı ... k difll'ilt Ye < Oliiaı _.. 
bQCla) au si,aret eder.ek ID9f'am 
~da .-k ibti11ır bir. 

Mınrh bdm Bahilde bir daha lede ıeberten odur .• 
m111MWWr11lu• ,..... ..... 

..-11111 ............ ,. 

~-.......... .... 
. kb caedi ~ti. Aradaa 

- ,...., ıeçtili ....... Babil .. 
hqkalanna fenalık ,.,.. .... 

lllall Wr 1 

.,_ .. .....,.. _.U1Wll 
1,. .... lttrWli ..ıtlll 

um bir bayY...a toaadilf edilme • 
mitti. 

(Dcmıan nr) 

Yeni...,,,,., 
0 2 5 2 Mimar 

Ba arlık mimari, tebircilik " 
• '-7Wtrııtlll'• , ........ ... 

................. ı........ 
Veklleti Wnuı pro;..i ...,.....,._ 

itW. ... " ....... "°-• ..................... ..... ,w 
-···· ............... .w-..... ........ GWll ....... 11919. ......... 
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-
biri, bu aım 6ireniyor. Daha eT· 
vel buraya ıe1i1or. Yanma da iki 
haydut alıyor. Firarileri Lektiyen 
ı\rabanm arabacı•ım ~inliler, a • 
dam ıızdı. 

- 01leyı@ ,..katanan haydut • 
lar, Ayı ile tilki demek o itte 
methaldar?. 

- Bekle, eeni al&kadar eden 
noktaya ıeli70rum. 

-Beni mi?. 
- Eftt aeai •• S.. otLma aiy· 

I• de ıWip e1te katlmı çaiırtıa. 
Çooaak ..... eekai• fırladı. 

Malı~r J,ey denm etti: 
- o, kiti. lplda map1kanm 

ıelmeıini 1i•lü7orlartlL. Niha,.t 
kasla erkek ıeliyorlar, kötke ıicli· 
rolar·· luMan _.namı tiyle 
.. ....... ,, .. , •• Ka .. •otum 
alrden • lrktk tel&ta dü· 
..,..., ..,. ..... ak ft..,.. Mr tleldor. eM ara• 

lcln .... 1ırı.,.r .. Arüa • 
,. ... .,. füat..,. .... pde-
mlfO'. Yolun o malta ,.nede A· 
J1 ltolumı ıdafor, .,_. fU • 

- 1 - ... ,. .. ı ...... entm· 
da ıenit lalr palto ...... •etU mi?· 

-lfttehedlm. 
-Adamnellade\'efa ..... 

iıuıda bir paket, Mr J81r ....... • 
na slrem-"* ,.ı.. - o" :saten karaalıktı efen • 
dbn,nw--~ 

- Çocalaam 1MtiiiM itildifi 
•amu 118 tırafta c1..,..1orclu?. 

- Arkatl ... ~. 
- Seninle Mtilba Al'MIM• 

.., ... 1. _,_.,. __ 
Mahir .., clladtiı 
- Seni alahclar eden noktaya 

aelelim.. Bara,a ı•lmeelnla, ea • 
• .- ,.... ftnaıliam •Miri, 
....._ ,anlım ltti1ecek •e kim • 
aeJ• l.lr teJ a&Jlememeai temin 
edecektt 

-Ya! .. 
- Fakat hir haiiH onu lna nk· 

rioden ca1dırdı •• KüaJ,ilir ne mak 
............ bir intilra1a hiuiJle, 
teni J,ir kalemde .-hvetmeJİ clii· 
tiindU.. MUtalUa cüsdanQQ tllt. 
om ......... lnrab-

.. blrç. M.._et, ita el.,.. 
ahlikmlıiı tua"11J' ed..q,_ • 
da. 

- 11111& imlria Yar....,,, eli• 
,. aa,teni7onla. 

Yazan . SeMmi izzel 
-0..tiMltlraWaherteJl ,....... 
- Ne,.. - iPn laa,atıaı , ............. , . .,... ...... ...,., ...,..k lttlJor .... 

...... füat 

•hllçmm 9nama aordu: 
- O adam buraya ıeldiii za • 

Mab, IOC* .... lldüpM emin 
delil 1111,.bn 7. 

ICucatmdalci çoculu oktadı: 
- Emindim, fakat itte tok ı~ 

kür .• 
- O uman 'ocula i7lce t.P 

madıa mı?. 

- Baktım.. Nusı duım ....... 
Nefea almqorcla.. Vüaulu mer
mer silri buz keeilmifti.. Fakat 
iri• clua ettim ki, nibaret muoiae 
olclu •• 

-AWWJOJ1118 .. 
Ketim t.,ntle Mahir ı;.,ia 

1iiaiine t.elda. Kttkıel .. i: 
- A. •• Al .. damJor •. lllUJUIDI .. 
Mebmetdeta .. latb: - .... - le)'...,.._.. 

,...ı.,.,_.L 

- Dinle •• () adam, O.... .... 
ldbıdeıa J8DI doturaıı bdtaı alır
ken, yeni dolan çoculu tal>il ora• 
da bırakmadı .• 

Kan koca baluıtılar.. Mahir . • 
.... ç. ...... ,. ..... 
-Ya! .. 
-0. ................ ço-

cula ........... .,. ... Wr -
- para .-1111di. 

lahlipMehaitet,anlWrtlplie 
ne aar&l'IDlflt• _._., .. 
-S...T .. 
........ iapr -.ıi•L llİe ... 

tha tinlt 
- lenruım ............ . 
- Emrecleniniz "8yefen& 
- Oc •1 enet, eahll•• 1lahnaa 

"81 •obiut ~ 1m m er• 
bk mi oldalanu hatırlıJor mu • 

"°''·· - Hani haldcçı MehmediQ • • 
til olduiunu aiyledilderi sin •iT 

-E•et. 
- HabrllfOl'UJll .. O zı•an ela 

kıs oldutmm .a,IHlm JL 
- Balıkçı Mebmedin o ... 1* 

liw dol...,• Cleill mi? • 
Kadm tlolrulth.. Me1tret Wr 

u daha ..,...., " kelleWlı 
- Benim Jmım olmadı •• Yam• 

l11onan-
- f!yet, husb Drmm bca • 

tındaki çocuk 1m delil, ..... 
Falrat ltekl katlı .. 

- öteki ne demek • 
Malllr .,_,. 1-tmı •lla .. : 
- Bu çocuk, aiSln çocuıı-. 

delil. 
- Ben .• Benbll ottm. Cltlll 

ıri?. 
- HaJQ', çocak, l»ir ~ ... 

nin muam oldulmnı ~ a
damqı çocupdar. 

- .,_.."""' ethıf .• o...ı. w...,.., -Demek-.. çoc:ul1&, 
~w.r)' 
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güzel ve · çok eğlenceli oldu 
Herkes agrıi. şeqi sögler: 
Fıstık SUIJU mükem

mel bir yeri 
B'ir doktor digor: Futık suyu sanatorgom mu, 
preoantorgom mıidar, nedir? insan burada 
bedavadan. aılıhat kaz'!nıgor, braoo Vakte .. 

tü, dit tabibi Ahmet .Şükrü, Er· 
bılrul maiazaımdan Davit Bey· 
ler ·bilba11a ıöze çarpqonlu. 

Palamut tüccarlarından Ettu 
T apanariı Beyle madamı Ankliki 
ve km Yoraiy~ Hammlar dCSniifte 
az kal1111 ~apmu kaçırıyorlardı. 

Oturdukları yerin pzellipae 
dalmıılar, kafile oradan kallap 
Büyükdereye indi.ii halde onlar 
hlla hetket f"ııtık Suyundan kalk· 
mamıı 1&11111ıtlardı. ıw.. ihtiyar, 
mütekait Abdülkerim Pata dünkü 
ıezintinin tadını, çeınitini, se~· 
ni söyliye eöyliye bitiremiyordu. 

Çünkü bu ıezinti tam ailece ve 
kibarca ve çok yürekten pime 1&· 

mimiyetle yapılıaıt bir ıenlik ol· 
maıtu. 

DanUt naall oldu? 
Onu hele lıiç aorma7'11 ! Ak .. m 

yedi buçukta Bü,...._ Uble
ıinden önele bando Ye •:rtcP •· 
layı oldutu halile &. itin kitilik 
kafilenin Cainhuri,.t IMl'flDI .ay. 
li1erdk Swin)wl•' Jcadar yürümesi 
cidden pek .-rlak ft canlı bir tab· 
lo oJdU. Denilebilir ki, o anda bü· 
t6ıl Büyükdere, Sarıyer yerinden 

Gece alemi yazılmakla an ., 
lrr §ey delildi. Vapar, Boiuı AJo· 
laşrrken bütün yalılann pencere• 
leri açılmıı, vapur uzun uzun al• 
kıtlMU1Uttr. Dünkü bu enfet ıe· 
zintiye duyamıyaplar birbirleri· 
ne: 
~. 

- Gelecek Cuma "HABER,, in 
haj. eilenc8'inde bu zevki tamam· 
larız! ... 

bulunan ince aaz heyeti gezinti· 
mille ittirak edenler üzerinde cid· 
den çok iyi tesirler huaule getir· 
mit ve muhtelif parÇaları tiddetle 
alkıffabarak tekrar İltenmittir. 

On bir kitiden tetekkül eden a· 
laturka musiki heyetine tertip he· 
yeti "V AKIT,, ıazeteai namına 

tetekküri bir borç bilir. AJDi be· 
yet, "HABER,, ıueteıinin önü· 
m&sdeki haftaya yapacaiı bai 
ıemm.ine de ittirak edecektir. 

Y qar Beyin idaresinde bulu· 
naıı caz heyetine ıelince: Bunlar 
hakkında da dantedenlerin tebrik 

Davetlilerimiz "Fıldık auyu,, yolunda; a§açlar altında ~emek sotralar1n~an 
dan çıkan halkı meıire mahalline 
götürmek huauıunda cidden çok Sı/ı/ıi ba/ıis/er: 

br 

çahtmıf ve halkın büyük bi~ ek· 
seriyeti, bu on dakikalık yolu, 
havanın da ııcak olmaması yü· 

zünden çok kolaylıkla ve rahat 
yürümüıtür. Bando mesire yerin· 
de, Leblebici, Atm ma)aJan, o-

peretinden bazı parçalar ça1mıı, 

aynca oban ve Kuzu gibi nefis 
parça)an tagaıuıi ederek tenezzü· 
be ittirak edenlerin büyük bir kıı· 
mım etrafmda toplamqtır. 

Bando, avdette ayni ıuretle ha· 

Kösele mi listi·kmi? 
Sıhhat bakımından kösele ayakkabıla 

lastiklere tercih etmeliyiz 
Geçenlerde k&ele ayakkabı bailann uzaması ve ıevıemeıi 

ile liatik ayakbbı meselesi mü• dolayqile bükülmeler (Enterae)l 
nakqa ediliyordu. çıkıklar ve daha zora ıelirae lu-
Malaeme iti1*ile kiaele ayakka- rıldar . (Broçtuvr) dahi vaki olur. 
bmm memlekete müfit olduju Bilh&11a ıenç ve körpe vücut
eözleri yanında ıııhhi sebeplerin lerdo bunaı dikkat etmek her aile 
kösele ayakkabı lehinde olduiu reiıinin vazifeıidir. 
yazılıyor ve aöyleniyordu. Mem - ikinci mühim nokta: Ayajm 

l leket ticaretine nafi olan cihetin terlemesidir •.• 
' tayini ve himayeıi erbabma: aittir. Terliyen ayak, eier terini ku. 
F alrat ahlat esbap dolayııile kös~- rutmazıa ayak ııcak bir au içincle 
le ayakkabıcılan, yani kundura saatlerce ve her gün tekerrür et. 
sanatkarları yanında ahzı mevki tiği için rünlerce kalır. Bir kaç 
etmek bir doktor için en tabii va· saat hamamda kaldığımız zaman 
zifeclir. elimizin deriıinin nasıl buruıtu. 

Burada sözlerimizle hir kimse• guv nu ·· ·· ·· T goruruz .• 
ye tarafkirlik edecek deiiJ.im. Fa- Halbuki günlerce ııcak bir 

911 kat fennin aözlerini de ilin et· 
...... ~ ... _,!C'ıt~~~-t-~";;l;ak;l;:ıi~ı~iç;;i;n;:ae kalan lrir •yalın dfifillian ne liiit awtqmft( W,d· 

1lbf.'.e oltun, •11itlkal;ı olıUD 
i~ hir çok hizmetler ifa: eder. 

Blriıi: Harict tesirattan koru· 

ikincisi: Sıcak, aoiuk tebed • 
diillerine kartı beden hararetini 
muhafaza etmek •• 

Oçiincülii: Terlemeye müsait 
ohna ve nefeı almaia elveriıli 
hulunma.. . 

lan çok terliyenler pek iyi 'bilirler. 

Onun için; ıiyilecek ayakkabı· 
lan mümkün olduğu kadar terin 
çıkmasına, yani tebabhurata mü· 

uit olmaıına yaramahıbr. Ço. 
rap giymek muhakkak lazımdır. 
bu iıe kösele ayakkabılarla, liı • 
tik ayakkabılardan daha iyi bir 
ıurette temin edilir. Diyor ve Köprüden öyle a1r:1lr· 

yorlardr. Uette: ••tık ...,.. JOl11nda bir batlca 9rup. Fakat f;u vazife yapılırken na• 
zarı mı.an alınacak cihet; •Ücu• 
dün fizyoloji (yani y&f&IDNt için 
lizım ıelen) itlerine mani olma• 
maldır. Bu itin en batında, vü • 
cudün teneffüai, te,rlemai, terin 
karaman, ...-- hareket ıibi 
itler ıellr. 

Çünkü köselenin, yani derinin 
botluklan (mesamat) vardD'. 
Bunlar ter;..,. uçmuma yardım e • 
der. Zaten bu yüzden i.u.rpin 

Alttil ı Flebk •ıunda dana. 

bialerini ifade eylemekle çok ye• f reket ed.,..S Büyükdere iakeleai· 
rinde bir teJ' yaDIUf olacajız. Ya· ne inmit, bilahare Büyükdere pi. 
pr B.ey cuıa muvaffak olmuı MK yolunu takip ederek Meaar
için bise teahhüt eyletliji arka· burnuna gelmit ve orada vapura 
dqlanm fulalattumıt Ye bu, hal· binmittir. 
km memnuniyetini mucip olınut" Bandonun kıymetli muallimi 
tur. Biz de ayni memnaniyete it- Hamdi Beyi, batlarmcla bulunan 
tirak eder ve tehriklerimisi kendi· idare reiıleri Onnik Efendiyi ve 
Jerine bildiririz. bandoyu tetkil eden gençleri gös-

SamatJ&daki "Hilil,, muiki terdikleri faaliyetten dolayı te'b
cellliyetinin bandosu ite, vapur· ı:ik ederiz. 

AyaJ&kaı;ı meaelesinde en mü• 
him nokta ltirinci pkbr. 

Aya alır bir yükil tqıyan ve 
daima hareket eden ve hareket 
dola,.U. daima muhtelif mani· 
alara teaaclif eden, huan, çarpan 
eirilen hit duvdar. 

Eier altı yumutak olacak olur
sa, bublı z.aman butlan yerlerin 
ıirintileri çıkmttlan YiicudUn a • 
ğırlılı brftımda ayak lremikleri· 
ni hll'l*I•· Deride Ye kemikte 
yaralara ftnncaya kadar yer a • 
çar. 

Y umupk 'bir a,kka'bı aiyildiii 
zaman ve bilhuaa çocuklarda bir 
t&ta veya bir maniaya ayak çarp
manın uyandırdıt. airı imanm 
içine~· Ejer ayakkabı ya• 
rım aert olaiqaa tümaekli yerlere 
baııldıiı aman ayak tümaekli 
yerlerin teklini almak mecburiy.,. 
tini - 'rilcut aiırlıtı dolayıaile -

Lyüklenir ... Ve kemiklerin vaziye
lti, -...ı.i MrWrin6 ~ 

giymek taammüm etmittir. 

Bu olmadıiı takdirde ayak ti· 
tikleri, deri hastalıkları ektik ol -
mu. Nitekim bu mahzur :yal • 
murlu havalarda kamsele ı.iJildi
ii zaman görülür ve o zaman 
insan kolayca terler.. Buna ıe • 
bep, vücut deriıinin teneffüs ede
memeıi ve vücut üıtündeki bava· 
nın deiifmemeıidir. 

Oçüacii mühim nokta: Velev 
ki bir az aatbt olsa dahi •..• Ayafm 
teneffüı edememesi ve ayalı lha• 
ta eden havanın deiiıememeai -
dir. 

Belfi batlı bu noktaların ya • • 
nmd• daha bir çok ıebepler ıil
hl ve fennt surette bizi kasele a • 

yakkalnları tercihe sevk eder:. 
Eaaaen bu ıözlerimiz bütiin 11hlaat 
bilgiıi okutan hocalarımızın dai • 
ma talebelerine tekrar ettiklerl 
.fertlerdir. Bu fennt mülihazala• 
mı gizli kalmasına gönliim rUI 
olmadıiından bu hlr Uç aatm 
yumak mecburiyetini duydum. 
Sıhhat bllgisl hocur ve DahlHye mfl. 

tehaaıw Doktor 

Salbn ah .... t 





Türkiye yüzme birinciliği nıüsabakaları güzel oldu. 
iki yeni Türkiye rekoru kazanıldı 

1 (Kocaeli) 5,58,4. (Yeni Türkiye 
rekoru). İkinci (İıtanbul) 6, 10. 
Üçüncü (lzmir). 

1 Bu müsabakayı lıtanbul kur-
bağalama kıımında kaybetmit ve 
açılan mesafeyi ıon yüz metrede 
kapatamamııtır. 

Bu müsabakalardan ıonra yüz
me kıımı bitmiı ve t IS puvanla 
lıtanbul bata ıeçmittir. Diğer 
mıntakalarm puvanları töyledir: 
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dritnıı imuntorııu uu sıklet 
~ıks UIDİJHIUiU mıcın~ı 

Jak Peterson, Kanadalı zenci boksör 
Lari Gains'i nakavt etti 

Kocaeli 87, lzmir 42, Bandırma , 
37. Bundan ıonra atlama biTİD· 

l1sttc: Kocaeli mıntakaaı şampiyonu, ortada: 400 metre baılarken: altta: Be
şiktaş takımı birinci dev re sonunda dinlenirken •.• 

Dün iki mühim ıpor hareketi ı Haydar (Kocaeli) 1,36,6. (}çün• 
birden oldu. Evveli Türkiye yüz- cü Şamil (Bandırma) 1,40,5. Dör
a-.e birinciliği müıabakaları yapıl· düncü Huıamettin (lzmir). 
:•· iki Türkiye rekoru kazanı)- 1 200 metre kurbağalama: Birin· 

1
• Sonra Fenerbahçe ile Betik- ci Yuıuf (Kocaeli) 3,13,2. ikinci 

~- tilt fampiyonluğu için kartı· izzet ( lstanbul) 3,36,8. Üçüncü 
~dili'. Fenerbahçe bire kartı Cevat (lzmir) 3,46,5. Dördüncü 
~layı ile tilt tampiyonluğunu Şakir (Bandırma) 3,56,8. Betinci 

andı. Mehmet (Ankara). 

Yüzme birincilikleri 
t Yüzme birincilikleri Ahmet 
L.~eri Beyin riyaset ettiii bir 
:"'Cem. heyeti önünde ve tam bir 
~aamla yapıldı. En sıkı müca
_.'!4 tahmin olunduiu ıibi Koca-

l ll1mtakumı teıkil eden Kara
"'6r.eı ıençlerile İstanbullular 
~mda ıeçti. Bu müsabakalar
~ karamürselli gençleri lstan-

lu arkadqlanna biraz daha 
~l&flDlf görmekle çok sevin -
._. • Buna mukabil bilha11a iz • 
l.i il' Jiizücülerini umduğumuz gi -

bulamadıirmız için üzüldük. 
Neticeler ,unlardl1': 

~100 metre ıerbeıt: Birinci Or
~ Uıtanbul) t,7,6. ikinci Sıt· 
iti (kocaeli) 1,14,2. Üçüncü Şa
.~ _(Bandırma) 1,15. Dördüncü 
~ (lzmir) 1, 18,2. Betinci Sü,.,_an (Ankara) 1 ,42. 

~00 metre hanımlar: Birinci 
.._ ... ı (lstanbul) t,44,8. İkinci 

°'ller (Kocaeli) l ,56. 
._Lıoo metre antüstü: Birinçi A-

11 Oıtanhul) t,25,8. ikinci Ali 

200 metre serbeıt: Birinci Ha
lil (lstanbul) 2,40,5. ikinci lnnail 
(Kocaeli) 2,43,6. Üçüncü Rasim 
(İzmir) 3,3,6. Dördüncü Mehmet 
(Bandırma) 3,20. 

400 metre: Birinci Halil (İs· 
tanbul) 6,2,2. ikinci lnnail (Ko
caeli) 6,30,8. Üçüncü Rasim (iz· 
mir) 7,18,2. Dördüncü Ali Oı
man (Bandama) 7,28,2. 

4 X 200 bayrak: Birinci lıtan
bul 11,33. ikinci Kocaeli 12,06,8. 
Üçüncü Bandırma 13,18,4. Dör· 
düncü lzmir 16,37,8. 

1500 metre: Birinci Saffan (la
tanbul) 23,39,2. (Yeni Türkiye 
rekoru) ikinci Mehmet (Bandl1'· 
ma) 27,2. Üçüncü Ekrem (İzmir) 
31,57,6. Dördüncü Abdullah (An· 
kara) 23, 16,8. 

Bu yanı• giren ve lıtabnulun 
en mühim rakibi bulunan Ihsan 
Bey (Kocaeli) bir krampdan 
müteessir olarak müsabakayı ya
nda bırakmaia mecbur kalmıı
br. 

Türk bayTak yarıfı: Birinci 

Atlama müsabakalarının neti • 
celeri ıunlardır: 

Tramplen: Birinci Fahri (lı
tanbul), ikinci Raıim (lzmir). 

Hanımlar: Birinci Mabnazel 
Nefo ( lıtanbul), ikinci Muzaffer 
Hanım (Kocaeli). 

Kule: Birinci Behcet (latan· 
bul). 

futbol 
Huılitm tevzi ,ekli yüsGnden 

çıkan ihtilaf dolayısile Beıiktq • 
Fener bahçe maçının yapılıp ya

l pılmıyacağı dün öğleye hatta sa
at üçe, dörde kadar halledilme· 
miı görünüyordu. 

dr havuza telefonla &beden ha
berler nahottu. Beıiktathlann se
lip ıelmiyecekleri bili malGm de
ğilmiı. F enerbahçe seremonu yap
mıya hazalanıyormuf. Falan, 
filin •. 

lhtilifın naııl hallediğini bil
miyoruz ama, yüzme müsabaka
larmdan saat dörtte çıkarak Fener 
bahçe ıtadyomuna geldiğimiz va• 
kit iki takımı sahada bulduk. 
Tribünlerin hemen hemen yarısın· 
dan fazlaıı doluydu. Demek ki, 
maçm yapılmaıı ıüpheli olmuay· 
mq maç dikkate deier bir seyirci 
kütlesi önünde oynanacakmıt, di
ye düıündük. 

Sadi Beyin idareıinde maç bat
ladığı vakit iki takımın kadrosu· 
nu töyle saydık: 

Be,iktq: Mehmet Ali. Adnan, 
Nuri - Feyzi, Fahri, Muhterem 

E,ref, Şeref, Nazım, Hakkı, 

Hayati •. 
Demek Betiktat takımı bugün 

''Hüsnü,, ıüzdü. Bu itibarla mü • 
dafaa11 zayıf sayılabilirdi. 

Fenerbahçe: Bedii, Fazıl, Ya· 
tar - Cevat, Ali Rıza, Eıat -
Süleyman, Niyazi, Namık, Fikret, 
Şaban. 

• • • 
Maç, eYTelce tahmin ettiğimiz 

gizi zevkli olmadı. Uzun müd -
dettir maç yapmıyan iki takımın 
da, üç ay evvelki vaziyetleriyle 
aralannda mühim farklar oldu -
ğu derhal göze çarpıyordu. Bil • 
ha11a Betiktaş takımında form· 
suzluk Claha fazla nörünüyordu 
ve birinci devre siyah beyazlı la -
rm, rüzgirdan da yardım görme -
lerine rağmen sıfıra sıfır bitti. 

Bu devrenin helJi bulı hare • 
ketleri şunlardır: 

ilk mühim tülü, on dördüncü 

Jak Petenon Larry Gaina 

lnıilterenin •111' ıiklet f&IDpİ• da Peterson hummdan üstündil. 
yonu Jak Peterson ile Kanadalı Altıncı ravunt: Peterson ıol i· 
zenci boksör Lari Geynz bir kaç le hücum ederek hummı döv
gün evvel Britanya imparatorlu- müt, bir kaç saniye ıonra Geynz 
lu ağır sıklet bokı tampiyonluğu vaziyete hakim olarak yüzünün ti. 
• in kar ıla mı lar ve ma , Jak Pe- ortaama indirdi" i bir darbe onu · 

e ne ı. serilemefe mecbur etmit ve Pe-
Maçm on bet revant devam etmeıi tenon yanılamıftı. 
beklendiii halde Geynz on üçün· Yedinci revant: Vaziyete hill 
cü ravuntta rmpn kötesine yıkıl- Geynz hakimdi. Peterson sarsı· 
mıttır. Maçı ıeyrec:lenlerin sayı- lıyordu. Fakat çok geçmeden 
aı 65 bine yakındı. kendini topladı ve ileriledi. 

Maç fU tekilde vuku bulmut· Sekizinci ravunt: Petenon hi· 
tur: li dikkatsiz çarpıfıyordu. Geynzin 

Birinci ravunt - Peterson sol bir darbesi onun çenesine isabet 
yumruiunu sallıyarak hücum etti. ve onu gerilemiye mecbur etti. Pe
Fakat Geynz tehlikeyi atlattı ve terson tekrar ıarıılmıttı. 
humınm ıuratına sol yumruğiyle 
bir kaç tane indirdikten sonra hü· 
cuma uirıyarak geriledi ve rm· 
ıin iplerine dayandı. 

ikinci ravunt: Peterson sol 
yumruiiyle ilerledi. adımlan son 
derece hızlıydı. Karıılık gönnek· 
sizin hummm suratına bir kaç 
yumruk indirdikten ıonra sal 
yumruiunu kullandı ve müthit bir 
darbe daha indirdi. Zenci darbe
yi ıoiuk kanlılıkla kartılıyarak 
ayni derecede kolaylıkla hasmına 
bir kaç darbe indirdi. 

Oçüncü ravunt: Peterson gene 
hücum vaziyetindeydi. Fakat zen· 
ci boksör onun bir kaç mühim dar 
besinden feTkalide hümeTle ka -
çındı ve ravunt bitiyoTken bumı· 
na bir kaç ıert darbe indirebildi. 

Dördüncü Tavunt: Peteraon 
hasmının vücudunu dövüyordu. 
Hakem mücadeleyi bjr kaç saniye 
durdurarak Geynz'in sol omuzu 
ile ve yüzünün bir tarafı havlu ile 
oğuldu. 

Betinci ravunt: Petersonun bir 

Dokuzuncu ravunt: Peterıon 
hücum etti. Ve aol yumruğiyle 
üç ağır darbe indirdi. Geynz bun
lara tiddetle mukabele etti. Pe
terson sağ kolunu kullanarak ezi
ci bir darbe indirmek istediyse de 
zenci bu darbeden kolaylıkla ka· 
çrnabildi. 

Onuncu ravunt: Geynz yavat
lamııtı. Peteraonun hücumu sert· 
letmitti ve iki eliyle ileTi atıldı ise 
de çenesinin üzerine ail1' bir dar
be yedi. 

On birinci Tavunt: Petereon, 
hasmının ıuratına tiddetli bir 
yumruk indirdi. Sonra Geynz'in 
yüzünü hedef tuttu. 

On ikinci ravunt: Peterson hü
cum etti. Ve Geyns'in kalbinin 
sağma indirdiii darbeyi kartılıya
rak çenesini yumrukladı. Geynz 
fena halde bozulmuttu. 

On üçüncü ravunt: Peterson 
vaziyete hakimdi. Hasmını müte
madiyen yumrukluyordu. Geynz 
iplere dayandı, gong çalınl1'ken 
yerinden kalkamadı... Nakavt ol-darbesi yüzünden zencinin burnu 

bnamıya bqladı. Bu ravuntta muftu ... 
........................................................................................... 
dakikada Şeref çekti. Top Fener 
direğini yalayarak geçti. On al
tıncı dakikada Namık mükemmel 
bir fırsat kaç1Td1. Yirminci da -
kikada gene Şerefin sıkı bir fÜ• 
tü Fener kalesinin direfine çarpa· 

rak geri döndü. Yirmi birinci da
kikada fener muhacimleri çok 
mühim bir fırsat daha kaçırdılar. 
Yirmi betinci dakikada Hakla 
8nü botken topu kaleye sokama • 

(Utlea MJlfa1I "9'111'1nb) 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Adet 

1 - Kiriş 325 "0,05X0,15X4,, 24 - 9 - 934 
Dikme 100 "0,15X0,15X4,, pazartesi sa 
Direk 15 "O 02X0,12X4,, at 15 

2 - Maltepe tecrübe istasyonundaki kurutma hangarı sö
külerek "Cevizler idaremize ait araziye nakledile• 

cektir. 
26 - 9 -934 çarpmba saat 15 

3 - Beheri yüzer santilitrelik (1000) !İ!e kaulu mutlak: 
3 - 10 - 934 çar9amba saat 15 

Taliplerin ıartnameler ve hangarın ~laniyl.e. ketifnam.e~i~i 
gördükten ıonra pazarlığa ittirak edebılmek ıçın. her ~ırını~ 
hizalarında gösterilen gün ve saatte (%7.S) temmatlarıle Cı-
balide Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (5692) 

Nümune ve tarlnamesi mucibince (20000) kilo ~~~-beyaz 
karton 19 - 9 - 934 tarihine müaadif çarpmba gunu saat 
15 le pazarlıkla satın alınacaktır. Talip ~Ian~r. tayi? ol~na~ 
r;iin ve saatte o/o7.5 muvakkat teminatlarıle bırlıkte Cıbahdekı 
Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (5178) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüjiinden: 
Muhammen bedeli 

Galata : Bereketzacle mahalleıi Züref a 
ıokafıncla 8 oda, taraça ve müt· 
temilltı aaireyi haYİ 7 Ye 5 No. 
Ju han• ile clükklnın 1an hiueai 

Y enikaı>ı : Kltip ICaılllll mahalleti Yalı IO• 

kalmda eıki 5 ve yeni 7 No. lu 
hane. 

Kadık6y ı Osman ağa mahallesi Vitne ıo
kafında S oda ve aair müıtemi• 
lltı bulunan eaki 122 yeni 14 
No. lu hane. 

Beyof lu t Pangaltı mahatleılnin Kaya ıo· 
katında 4 oda ve ilir mü9temi• 
lath etki 33 ve reni 27 No. lu 
evin yarı hiueti. 

F erildsy t Birinci kıırm mahalleıi Poyraz 
ıokaiında 25 ve Kaya ıokağmda 
83 No. lu iki dükkanı mü§temil 
23 No. lu kirgir apathmanın 

Lira Petin 

1000 " 

1100 ,, 

1200 ,, 

1250 " 

3 24 hissesi. 3000 
" Yukarıdaki mahallerin hiıalarındaki kıym,.·:er üzerinden 

16 cylul 1934 pazar aüııü au.t oa clirtt• ~• arMum. _...a. 
1tatılC\c:" ğ r ilan olunur. (M.) (4976) -----..,. - . --- .._ _____________________ _ 
Af yon Viliyetinden: 
Kapalı zarf uıu!ı le münakaaava konulduğu eneice Hin edılen 

Afyon • lıpHtı yolunun 980S Lfra bedeli keşifli 10+000 -
17 +OOO kilomctrolırı arası eıaah tamirataDa talip zuhur etme· 
diğinden münalcasının keenl~ftJyekOn addedilerek 23 Eylfıl 934 
tarihinde 11at 15,SO da EacUmeni Vıllyette ibıle edilmek üzere 

tekrar kıpıh sırf oaaalile mDaılr.,ıy• lronuldufU te keılmame 
ve şartnameyi görmek iıteyeolerin Nafıa BıımUbtıdiıUtlne v• 
taliplerin % 7,50 teminatla Eacihneıai Vi"1•te mOracııtlın 
ilan olunur. ı 5489) 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

fstanbul Acentalığı 
Liman han. 1 elefon: 2292; 1 ----· 

Mersin yolu 
Sadıkzade ;6PE1;ı~ı 
Pazar günü saat 10 da Sir· 

keci rıhtımından kalkacak, giditle Ça-
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum. 
Rodoı, Marmariı, Dalyan, 
Fethiye, Kat, Finike, Antalya, Alan· 
ya, Mersine ıidecek. Dönüıte ayni 
iıkelelerle beraber, Taıucu, Anamur, 
Kuıada11 ve Geliboluya uğnyacaktır. 

Trabzon Yolu 
D 1 Vapuru 

um upınar 16 Eyıuı 

Pazar ıunu taat 20 de G•· 
lata nhtmundan kalkacak. Gidit · 

ı 
teı Zonguldak, lneboha, Ayancık, 

Samıun, Onye, Ordu, Giraun, Ti

rebolu, Görele, Ttabzon " Rizeye. 
Dönüıte bunlan iliveteD Of ve 1 
sa.......,. utranoaktlr. 

Kar~biga Yolu 
Her Cumartesi, 

Ça .. _camb günleri saat20 
ı 1 Y Q de Tophıne 
. ' tıhtımındın bir vapur kalkar. Gid iş 

\ c dönüşte mlot;ıı is~cldcrc u~r 

lzmit Yolu 
ı ıaftanın Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam-
ba gi.ınlerı bir , apur sa2t 9 da 1 Tophfine rıhtımından k21kar 

lstanbul Kumandanlığı 
Stmalma Kombyonu lllnlan 

1. Fırka Satmalma Komis· 
yonundan: 

İstanbul Kumandanlığı kt
taatının kışlık ihtiyacı için 
sobalarda yakılmak üzere 
278 ton Leva kömürü açık 
münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 16 - 9 - 934 pazar gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek ve ihale· 
ye iştirak için de o gün Sa -
tmalma komi-yonunda hu· .. ---=-----..... ,--·----------...__- ....... ______ ........ _ lunınaları. 

İstanbul Harict Askeri Kıtaat ilanları 

. Ordu için 1200 adet top 
koşum hamudu 22/9/984 cu
martesi günü saat 11 de ka· 

)~alı zarfla ahnacaktrr. Ta
ıpJerin şartnamesini gÖr· 
lllek için her gün ve müna· 
~~sasma iştirak edeceklerin 
1Jel1i saatten evvel tek
!~ mektuplarını Ankarada 
uı. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonu Riyasetine ver .. 
tneleri. (~160) 

• • • 

Ordu iniç 7000 adet cai 
torbası ka pah zarf usulü ile 
satın alınacaktır. lhalesi 23 
EyJUI 934 pazar günü saat 
on birdedir. Taliplerin şart· 
namesini görmek için her 
gUn ve münakasasma işti· 
rak edeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını 
Ankarada M. M. VekAleti Sa
tınalma komisyonuna ver-
melerl. (5152) 

Kmk kalede Uç ıabitan a.. • • • 

(81) (5415) 
• • • 

Gümüş suyu hastanesi için 
330 ton kok kömürü kauah 
zarfla ahncaktır. ihalesi 
16 .. 9 • 934 pazar güttü saat 
on beştedir. Taliplerin şart-
nameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda Satınalma 
Komisyonuna müracaatları 
ve iştirak edecekleri temi. 
nat mektuplariyle birlikte 
ihale günü vakti muayyen
de Satınalma Komisyonunda 
bulunmaları. 

(71) (5414) ~artımanı inıası ve mevcut Hava kıtaatı için 146 adet 
hse blna8ıntn tesisf Ue ge- yangın söndürme aleti ile _.___.._ _____________ ___ 
dikli kücük zabit sanat mek- 696 eişe ecza. kapalı zarfla - Doktor · Operat6r --
tebinin yeniden inşası ka)>(l· mUnakasava konmuştur. AL t As 
~ zarf usuliyle münaka&aya Şartnamesini g()rmek isti· ume ım 

i' onmuştur. ihalesi 20 gy)UI yenlerin her gün öğleden Doğum ve kadın hastalıkları 
9~ perşembe günü :;;aat on sonra ve münakasasma gİ· müteh1111111 

1 

hırdedir. Taliplerin ~artna· 
lltesini görmek için her giln receklerin 20/9/934 perşem -
Ve münakasasma i•tlrak e· be günü Mat 10.15 te temi
deceklerin beJli saatten evvel natlarlle birlikte l\f • M. Ve-
teklif mektuplarını Ankara .. kAlttl Satınalma Komisyo · 
da ~f. M. Vekaleti Satmalma nuna mür~tları. 
ltomlsyonunn vermeler!. J (140) (5161) 

(5151) 

. 

l:>oktor - Operatör 

Iflet Naim H. 
Cetraht hastalıklır1 mütehassısı 
MUtl ene sanlan 10· 12 Ottı'köy Şifa 
yurdu. 15-18 Beyoğlu lstikltl cad. 19 

.__ Telefon 42221 ve 41960 -

HiLALiAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eıkitebir Hililiahmer merkez anbarında muhtelif seyyar ve masa 
telefonlan, santraller, elektrik ampulleri ve saire 18 düz, kafeı ve dikenli 
teller mubvveı barab len.znna b demir ve kereıte 17 Dedionboton mar
ka itfaiye•• Fiat marka otomobiJller. 18 Etilv.ler ve Çamaıır makineleri. 
20 EyJGI 9.34 tarihlmnde Ntılacatından taliplerin rnüracaatlan.. (2543) 

Maarif Vekiletinden: 
1 - ~15 numaralı kanun hükümleri dahilinde Maarif Vekilcti 

idaresindeki liae •e orta nıekteplerin her ıınıfına alınacak 
leyli meccani talebenin kabul imtihanları aıağıdaki ıartlar 
dahilinde lıtınbulda Galatasaray •e Erenk&y kız liselerinde 
Ye diğer vUiyetlerde villyet merkeıinde mevcut lise veya 
orta me\ctepte yokıa maarif mOdUrlüklerinde yapılacaktır. 
İMTiHANLAR: 

2 - Meccanilik müsabakas1na girmek isteyenler 29/9/934 Eylül 
Cumartesi günü akıamına kadar mDracaat etmelidirJer. 
Müracaatları kabul edilenlere bu idareler birer nıika 
vereceklerdir. Bu vesikayı ibraz etmek ıuretile imtihanlara 
kabul edilece"lerdir. 

3 - V ckllel'ce tayin edilecek komisyon huzurunda 30/9/934 
Pazar l'ünü nat 9 da baıhyıcak ve 2 T~ırinievnl Sah 
gilntine kad1r devam edecektir. 

4 - Leyli meccanilik müsabaka imtihanlarına iıtirak edecek 
namıetlerin h•iı olmalan liıım gelen tartlar şunl1rdır: 

A - Türk olmak 
B - Liıe va orta mektep talimatnamesinin her sımf için t eıbit 

ettiği yaş hadleri içinde bulunmak 
C - Bedence ve ruhca hasta, maliit, 1akıl ve ~uıurlu olmak 
D - Velisi kendisini tıhıiJ ettircmiy,cek kadar fakir bulunmak 
E - Zeklıı , çalııkanlsj'ı, ablAkı mensup olduğu mektepten 

alacağı fotograflı vesika ile sabit olmak 
5 - Müsabaka imtihanları "Türkçe - Edebiyat,,, 1'Riyaıiye 11 , 

"Tarib-Coğrafya,, derslerinden tahriri o1arak >'apı1acakhr. 

6 - imtihan rünleri: 
Türkçe ve edebiyat 30 Eylül Paıar, Riyaziye 1 Teşr ni• 
enet Paıartcai, Tarih Ye Coğrafya imtihanı 2 Teırinicvv~ 
Salı gi\nü icra edilecektir. 

7 - Yukardıki şartlar dahilinde mcccınilik imtihanlarını kaza• 
nanların adları Vekilet tarafından gaıetelerle ilin o'una-
caktır. 15533) 

Deniz I.:evazım Satınalma 
Komisyonundan~ 

20.000 kilo Sade yai Pazarlıklı mubayaası 16 Eylül ~34 
paur glinU saat 14 de. 

6 Eylüi 934 tarihinde kapalı zarfla müna' asası yapı 1an 
201000 kılo Sade yag hakkında teklif tdiltn fıatlat Makamı 
Ve"ilctçe gali görüldüğünden l ukarıda yımlı gün \'e saaıte 
pnarlıkla satın alınacaklar. Şartnaaıeslni gSrme\< isteyenltr n htr 
gün ve pazatlığa iıtitak edece"lerin de mn~ar giih ve saatte 
Kaaımpaıada Deniz Matbaası kartısındaki binada kiin kom ·ı· 
oyna müracaatları. < 5684 J 

Ercişte seyyar jandarma taburu 
kumandanlığından; 

Ercitle ae1yar jandarma tabutu A~ustos 935 sonuna lıadar 
ibliyıcı olan yüz on bin kilo fabrika unu ve Uu yliı otuz bin 

kilo arpaam kepıh ıattla Eylilllln onundc.n it baren münakasaya 

bırakılmııtar. T erninatl bin yüt yirmi vt arpanın bin otuı beş 

Lindır. lhaluı Etcitte tabur merkeılnde ıcra edilecektir. Şer! ı ti 

aörmek iıteyeoltrln tabuta mU_ticaatlar1 ilin olunur. (SS28 ) 

J __ o_e_v_ı_e_ı_o_e_m __ ,_,._Y_o_ı_ıa_r_ı_ı __ ••_n_ı _a_r_• _I 
3 adet musaaf tesirli lnıiliz makinesile 2 adet basit sol ma• 

kasın mUnakaaaaı 31 birinci teırin 934 çartam'ba ıünü saat 
15 te Ankarada ldare Merkezinde yapılacektır. Tafsilat An· 
kara ve Haydarpaıa veznelerinde onar liraya satılan f&rtna• 
r•:elerde yazılıdır. (5709) 

Haydarp&§a - Ankara hattı 194,868 kilometresinde ve 
Sakarya nehri iiıerinde bu~ı.man Osmaneli köprilıÜnün yeni• 
de!l intası ve eskiıinln aökülmeai anünakaıaıı 31 birinci teırin 
934 çarıamba günü saat 15.30 da Ankarada idare Merkezinde 
'Yh!>tlacakttr. Tafsillt Ankara ve Hllydarpa§& veıEnelerinde 
?.5 şer liraya satılan §artnaıııelerdt yazılıdır. (5708) 

Haydarp••• limınt dahlHndeki ktlmilr tahmil ve tahliyell 
i~lerinta lupah ı.rfla mUnakataıı 7/J0/934 Sah gOrıiJ ıaat 15 ele 
Ankarıda idare mırkeziDde ylpılaeıktır. 

Tafaillt Ankara •• Hıydarpıta ftıatltttnde Beter liraya 
ıatalaa 11rtnamılerclı yaııladar. (5676) 
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reni Kitaplar 
~------------------------, 

( DÜN ve y ARIN) Tercllme KUlliyatı 1 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, ikbaadi, mali. .. en muhal · 
let eeerlerinden seçme kitaplarm tercümesi ve "DON ve YARIN. 
tercüme külliyatı iımi albnda, yılda muntazam f aaılalarla, otuz 
cilt kadannm çıkanlmuı suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda ıetirilmeıi t~min eclilmittir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardnnlarma müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yung - Prof. Dr. M. Hayrullah 
Fiyatı: 60 Kurut 
Tevzi Merkezi: V AKIT Matbaası 

BASJLANLAR: 
l - llAFO, Dode - Haydar KUat 

1 - AiLE ÇEJIBERt, Morua - ı. B. Allfan 
1 - TiCARET, BANKA n HORSA, lktı•& doktora 

lılalllla Etem 

& - DEVLET Ye lllTILAL. Lenin - Bafdar Rllat 

1 - SOSYALiZM: Kautald - 25abllla F.ekerfJll 

• - IEOWYAT L RASll'f, B. Naam 

1 - ~ Sllfln IBTtLALI. Lenin - Baydar Bllat 

100 

100 

11 

11 

11 

15 .. 
il - BUBi BAYA'ITA LAşuua. Prof. Yuns - Prof. Dr. 

KW'af 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

M. Bayrullalt IO • 

BASILACAKLAR: 
1 - lSFABANA l>OORU, Plyer Lotl - t. H. AU,.. 

1 - KVLLh'AT '· RASİN U. H. Naum 

a - GORIO BABA: ISaJuk - Baydar IWat 

' - iLKBAHAR SELLERi, tvaa Tllrsemev - Sami .... llre)Ja 

5 - CEMiYET, Muhlttba 

1 - K \PfTALlZM BUllKANJ, Prof..ıJr Plra - Abmet Hamdi 

7 - I' "''"llZI " KAKA. SCandal. 

ı -lMı Parla Bablyat mektebinde Proleelr doktor Bine l!usie - Baydar Rllat 

t - Lrı.:<ı. 1: Kropo&lda - Ataotta Almlet 

it - iÇTiMAi KANUNLAR. Greef - Bil.af Alamet 

H - ÇOCt1K DUŞCBTl:NLEB B. Gomahe, _...._ - Prol. Dr. il. Ba1· 

nllU 

lı -. ~. Jnolter - L B. An.-
ıs - MMhrt SAADET, Tolatoy - t iL A.Jlfu 
H - Vl!B'IZ&, CHte - A. ilimi 

ıs - DIZRAJ:LtNIN BAYA.Ti, A. Horaa 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - f esis tarihi: 1863 

Sermay•i : 1010001000 inglllz llraaı 
Tlrki1enia bqbca ıebirleri ile Paria, Manilya, Nis, Loadra 

Ye Mançeater'de, Mısır, Kıbr11, Irak, Jras., Filittin 
Ye Yananistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Ro•anya, Sariye 

•e Yuaaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

Hariciye Vek61eti mübayaat 
komisyonundan: 

Veklletimiı mliatahclemini içia dikilecek elbiaeler ile palto· 
lana pazarhğı 18 E1llil 934 C..mutui gOnü saat 15 de Hariciye 
Veklletinde yapılacakbr. Taliplerin nQmuneaini görmek ve 
prtaameyi almak Dıere Lewm• lllld&rlGj&ne m0racaatlan(5288) 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. -000 frank 
idare merkezı ısı AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmır. 

Samsun • Mersin .. Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri • 

SelAnlk • Kavala. Atloa • Pire 
Bilt•- Buka muameleleri, Kredi mektuplan. Cari benp· 

lan k ... cb. laba• •• Talmllt kasalar icarı. 

Deniı:yolları 
1,LETMESi 

Acenteleri Karaköy • K&prübaf' 
Tel.42362 - Sirkeci Malrilntarade 

11111-- Han Telefon 22740 

Ayvahk 
sür'at yolu 

MERSiN •7;: 15 

CUMARTESi 11 de Sir
keci Rıbtım1ndan kalkacak Ye 

AJYahk yolunan mutat iake
leleriae ujrayarak lzmire ri· 
dip dinecektir. (5755) 

Karadeniz 
Cumartesi postas 

KONYA vae_uru 
ıs E1ın1 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Ciclifte 
lnebolu, Siaop Samıan, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
DönOıte banlar• illveten Pa· 
zar, SOrmene, Fataa ve Oa
ye'ye upayacakhr. (5703) 

SabhkHane 
Fatih tramTay durak yeri ile 

F arih parkı arumda yeni yapıl· 
IDlf tramvay caddesine nezareti, 
elelürilc terti1-tmı havi ilç odal 
kirair laane aablıktw. Görmek » 

Günün fotoğraflan 
V AKIT aıezintiai, Betiktaf - F enerbahçe maçı ve yüzme 

miiHlMkalan fotojraflarmdan almak iatiyenler VAKrr kü· 
tüpbaneıinden tedarik edebilirler. 

tiyea)., içiadekilere müracaat e- -------.,.......-----~~---:-::-':'""""'.::-:~~:I 
debUitler. Sabibiı MEH'1ET ASIM NetriYat mudirih .... AlnOlt 

Fatih Dülprzacle mahallainde V AKIT Matbua - latuba.1 
KüçtimeJ.dancıi • ...,... hane. 


