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CUMA, 3 A§uatoa (8 inci ay) 1834 
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"VAKIT,,ın •• tip ettt§i bUyUk 
gezintiye lft etmek ic;in 

bunu kesip layınız. 

İdare Telefonu: 24370 Kuruş ~Sayı: 5952 Yazı İşleri Telefonu: 24379 

: Mareşal Hindenburg 
~-----~~~~~~ 

dün 
: liind:.~=~g'un ir kanu~la Alman Reisicümhurluğu ve 
~~,:::d~.=~=~:"rr~:; başvekil et vazifeleri birleştirildi 

t öJınüıtür. Bunu
0

n üzerine der- • • •• . ~
Y•r Feld Mareıal Fon Hinden-

-Aıınan kabinesi toplanarak Reısıcumlı.urluk sa-
. a.rı Baıvekilliğile Cumhurreiı- /ô.hiyeti Bitlere 
1
h "'.zifetinin birleıtirilmeıine • 1 

::r- 1ki vazifeyi Hitlerin kendi geçıgor • 
tt'tne almasına karar vermittir. 
l\~ar kabinenin haiz olduğu 

• 
1Yet dairesinde bir kanun ile 

; l>ıt olunnıuıtur. Tabii Alman 
ıt ~l\u eaaıisi mucibince resmen 
~ ~ bir cumhurreisi intihap edi-
' ıy~ kadar bu vaziyet devam e

ktir. 

aliindenburg artık seksen yedi 
tllla. • • b l d 
1 R'•rnııt u unuyor u. Bu-

.,d~ beraber hastalığının tesirile 
,, l • • 

• 1n1 kaybedinciye kadar Al-
~ tnil.letinin hayat ve mukadde

a. &.ıt vazifesini yapıyordu. 

.Umumi harp içinde Şark cep
e .'"deki f ev kala de muvaffakiyet-

ı ile .. h 1 §o ret a mı§ olan Tanen· 
ı kahramanı cumhurreisliği 
. •tnına geldikten sonra kendi
•tt büyük bir aıker değil, ayni 
dtı:;llda büyük bir devlet adamı 
, ,ıun~Jı~al.ebni L De il bi-
~tnanyanm içerisine düttüğü 

·~~ eler arasından kurtuluşunda 
~l liindenburg'un hizmetleri 

• • 
1~dilenıiyecek kadar büyük

İtıd ndan dolayı Almanyada 
'ıı.~ tnburg'un tah11 daima bütün 

1ıt. ltıiic.adelelerinin üstünde kal
• l)' A.J 
ı J... • nıanyada bir diktdör gi
~\'ek" I 
~ liitle a ~ nıdak.amınHa. gelmbiş o-

ltı r ı e aıma mden ur· 
~- e"kiine ve yüksek ıahıiyeti· 

l'f ı hürnı t •. • • l e gostenrıııtır. 
tte li• 
.\1 •ndenbur' gun phi nüfuzu 

. de_.l'ttanyada kazandığı mevki 
ı ::ı teede ın··h· ld v • • d. 
"iiıtıı·· .. . u ım o ugu ıcın ır 
. a.-. ~'buyuk hir hadise teklini 
llldellh erkeı birbirine: "Acaba 

\tıl' Qrgun ölümünden ıonra 
l~i •nın akibeti ne olacak?,, 

'°l'Uyor. 

Mehmet ASIM 

l lnct atıtununda) 

Alman ordusu Hitlere 
sadakat yemini veriyor 

Başvekil M. Hitler .. 

Berlin, 2 (A.A.) - Reisicum
hur Hindenburg, kendine gelme
den sa.at 9 da ölmüıtür. Ailesi ya
mbaşında idi. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman ka
binesi, dün saat 14 ten 23,30 aka
dar içtima etmiftir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Hükumet, 
Mareşal Hindenburgun vefatın -
dan itibaren derhal meriyete geç -
mek üzere bir kanun neşretmiştir. 
Bu kanun mucibince, Alman reisi
cumhurluğu vezaifi, başvekalet va 

(Devamı 10 ncu aayıfanm l inci sütununda) 

Bii. .. k {7 

}t,f·~u IÜzme 
usabakamız 

10 ".a Q . ~U•toa Cuma 
U"u Yapıhyor 

..... 
• •fsil~tı 8 inc·ı 

sayıfadı 

GAZİ 
Ve 

Hindenburg 
Gazi Hz.nin Hinden

burg' Ja tarihi bir 
konuşmaları 

GAZİ Hazretlerinin 926 da neş-
redilcn hatıratının Almanya seya -
hatine taalluk eden kısmında Ma-
reşal Hindenburgla aralarında cere
yan etmiş tarihi bir konuşma var -
dır. 

Hindenburg'un ölümü münase -
betiyle hatıralann bu konuşmaya 

temas eden kısmını aşağıda nakle -
diyoruz. 

GAZİ Hazretleri diyorlar ki : 
"İmparatorun sofraaına aktam 

yemeğine davetliydik. Kayserin kar
§ISJnda bir prenı, sağında Vahidet
tin, ıolunda Berlin sefiri Hakkı Pa· 
fa merhum ve prenıin solunda da . 
ben bulunuyorduk. Benim solumda 
Lüdendorf vardı. lüdendorf Fran -
sızcasiylc benimle aıörüıüyordu. im-

Hindenburg'un Hayatı 
Vatan için her ağır ve mes'uliyetli vazifeyi yapmıya 

hazır olmak!.. işte onun tek düstürü 

Bitler Hindenburgun yerini tutabilecek mi 
Ceneral Hin

denburg 1914 ıe
nesinde mütekait 
bir Alman Cene-
rali idi. Umumi 
harp çrkmıı, Ruı 
orduları Şarki 

Prusya hududunu 
aımıtlardı. Büyük 
umumi karargah
ta bulunan lmpa• 
rator Vilhelm o-
na müracaat et
mitti. 22 Ağuıtoı 
1914 tarihinde 
Hindenburg lm-

paratorun müra· 
c.aatma: "Hazı

rım!,, kelimeti ile 
nal'Al!""5:i;j"tfhr;d;~:c.t=rır-"'infilii11ff:!'""J".---"-::"""':''-:-~~-----ı 

yaıındaki Dedi. 
Lüdcndorf: 
- Onu yapıyorum, cevabmı ver

di. 
Bittabi bu mükalemeleri anlıya

cak kadar Almanca bildiğim için 
imparatorun ihtarına ve Lüdendor
fun cevabına intikal etmiıtim. Di
mağı çok büyük harekabn idare
sinden mütevellit yorgunlukla met
bu bulunan Lüdendorf, yemek esna· 
sında hatırımda yer tutacak kadar 
ciddi bir mükaleme mevzuu bula -
madı. 

Yemek bitti; bu ıalona bititik, a
deta onun büyük parça11na henzi • 
yen diğer bir salon vardı. Sofrada 
hazır bulunanlardan bir kısmımız 
oraya geçtik. imparator, Hinden • 
burg, Lüdendorf, Alman Batvekili 
olduğunu zannettiğim bir zat, bizim 
tarafımızdan da veliaht, Hakkı Pa-
şa merhum ve bizler. 

imparator bir kötede ayakta Va
hidettin ile ·tatlı tatlı konutuyor, 
ben, arkasını iki salonun faslı müt
tereki olan kavisin duvarlarına da
yanmıı, çok heybetli ve canlı, asil 

DeT'alDJ ıo ncu uyıtanm 1 tlncU aütununda 

Şimali 
Af rikada Tur ki er 

Erzincan Meb'uıu Aziz Samih Be
yin bu mühim tetkik eıerini . pazar 
gününden itibaren bir hafta her gün 
büyük ilaveler halinde vermeye baı
lıyoruz. 

Bu Sayımızda : 
Dükklnlar1n kapanma 

saatleri tayin edildi 
{4 üncü sayıfada) 

K A D 1 n Sayıfası 

Do.r;entler Meselesi 
( 5 inci sayıfamızda) 

Ceneralin 
ratoruna verdiği 

bu "lakonik,, ce
vabın ifade ettiği 

derin mana, Hin
denburg'un ölü· 
müne kadar hayat Ölen Alman Reisicümhuru Mareşal Hindenburg 

düsturu olmuttur: Vatan için heri Rus ordusu da mağlup edilereli 
ağır ve meıuliyetli vazifeyi yap- Nyemen nehrinin öbür tarafına 
maya hazır olmak! atrlmı§tr. Şarki Prusya kurtarıl-

Hindenburg 23 ağuıtoı 1934 mıftr. 

te ıarki Pruıyaya doğru trene bin· Bundan sonra Hindenburga çok 
mitti. Bu trende onun erkim har· ağır askeri vazifeler yükletilmiıti. 
biye reisi Ludendorf da bulunu· Onun bu vazifeleri ne suretle hal· 
yordu. O günlerde §&rki Prusya- !ettiğini tetkik eden askeri müte
da 196000 kitiden ibaret bir Al· hassıalar Hindenburgun gayet ma· 
man ordusu 500 bin Rus askeriyle bir bir sevkülcey§ adamı olduğunu 
nevmidane çarpıtıyordu. Hinden- itirafta müttefiktirler. Umumi 
burgun trene bindiği günden iti· harpte Hindenburgun kazandığı 
haren geçen bir hafta zarfında ci- muzafferiyetleri tahliI etmek aa
han tarihi ihtiyar ceneralin ilk mu· keri tarihe ait olduğu için onlan 
zafferiyeti olan Tannenberg mu · burada zikretmiyoruz. 
har~beıini kaydetmitti. Aradan 
on gün daha geçtikten sonra diğer 

1 
(Devnmı 10 ncu sayıtanm• Qncll ıltltunımda 1 

Mareıal Hindenbu;g'un bundan yedi sene evvel Alman ordusunun geçit rcsmiaıo 
de hazır bulunuıunu . gösteriyor. Hinden burg, o zaman, yaşının seksen oluşuna 
rağmen. üç saat süren büyük geçit res minin sonuna kadar bulunmak kudretini 
ıöaterebilmİJtİ. İkinci reaimdc ölen Reiıicümburu bürosunda görüyonunaz4 



2 - VAKiT 

ltalya, ordusunu geri 
Avusturqa hükiimeti 

Çekiyor! 
Amerika bahriye 

t 

Tramvay şirketi 926 mukavelesini'-. 
teshi kararnamesi ~t 

Ankara, 2 (Hususi ) - Tramvay tirketiyle yapılmı, olan 926 ti 
kavelesinin feshi kararnamesi Ali taadika iktiran etmiıtir. Karaı' i 

§irkete tebliğ edilmi~tir. i~qanın bittif ini bildirdi . . .nazırı . . 
1 Denız sılahlarındet hıç hır Valiler arasında yapılacak değişiklik/IJi 

Berfin, Avusturya hadiselerini üç gün 
evvelden mi biliyordu ? 

Roma, 2 (A.A.) - Avustuı" I 
ya vaziyetinin eyileşmesi dolayisi· 
le hudutta tahtiş edilmiş olan İta- 1 
lyan kıtalarının geri alınacağı ih· 
sas olunmaktadır. 

Viyana, 2 (A.A.) - Orduya 
hitaben netrettiği bir emriyevmi' 
de Avusturya hükumeti, müsellaı-. 
kuvvetle, Avusturya'daki meşn.: 
nizamı ihlale teşebbüs hareketinir 
akamete uğradığını ve mucadele· 
nin bitmit olduğunu haber ver· 
mcktedir. 

HükGmet M. Dollfuu'ün c~ri· 
ne devam edecektir. 

Betvekil, bu emri yevmide fÖy• 
le demektedir: 

"DöktUfümüz lcan, aadcel'l A· 
vusturyanın ıulh için değil 

bütün dünya aulhu icin feda edil· 
mi!tir. Asilerin galebeıi, met'um 
bir kal'ıfıklığa ve çok aAır bir harp 
tehdidine müncer olacakl!. HükCi· 
met, ittizliii ve ıef aleti hafiflet· 
meği en bUyilk vazifesi telakki et· 
mektedir. 

Avuıturyanın 118UyUk Alman 
vazifeıini tahakkuk ettirmeii de 

terkctmiye ikna edebilmi§tir. Al 
man sefareti derhııl Avusturya hü· 
kumeti nezdinde hadiseyi prote:; 
to etmiş ve Avusturya hü~tlmeti 

bu hus\!&ta tahkikat yapacağın 

vadoylemiıtir. 

Avustürya ba,vekill, Muso· 
llnlle görUşmlyecek 

Viyana, 2 (A.A.) -Havaı mu· 
habirinden: 

Batvekil Schuıchniga'in bir ak· 
şnm gazeteıinin iddia ettiii ıibi 
M. Muaolini ile müzakere etmek 
t;zere yakında Roma ya kitmek n · 
yeti yoktur. 

Bir mfralayı öldUren 
"azı aaırdı 

Viyana, 2 (A.A)- Nazi tcthit· 
çilerinden olup 25 Temuzda lnıı· 
bruck emniyet müdürü mirala> 
Hickl'i ıırhndan üç kurıunla vu • 
rarak katleden Wurnig idama. 
mahkOm edilmit ve hHküm dlin 
akıam adliye sarayı avluıunda 
infaz olunmu!tur. 

Kendini kaybet.mit olan mah -
kOm taıınarak getirilmittir. 

Avuılurya için ,.Dentachtum,, için Wurniı'in suç ortağı olup 20 
ve bütUn dünya için vazifemiz ol&· ıene hapiH mahkum edilen Me-
rak tanıyoruz. Her ,eyden eveJ yer hafi celsede eorguya. çekifmit· 
'd h'lt lh · tlr. Meyer Nazilerin A•uaturyada· a ı ıu ... 

Sulhu, aili.h ve bombalarla ka. ki faaliyeti ve Viyana aailerinin 
n~hran herkes, en fakir vatanda· aldıkları emirler hakkında heye• 
ıın menfaati ve Alman milletinin canlı iftaatta bulunmu,tur. 
hakikt menfaatleri aleyhine müca· Dolfuaun lallrahall ruhu l~ln 
dele elmit olur. Size vatanın se· Berlin, 2 (A.A.) - Avuıturyr 
li.mlarını ve te~ekkür)erini bildiri· batvekili M. Dolfuıun iıtirahati 
yorum.,, ruhu için buıün bir ruhani ayin 
Yugoslavyaya iltica eden yapılmıf ve M. Hitleri M. von Pa· 

yeni rtaziler pen temsil etmiıtir. 
Belgrat, 2 (A.A.) ·- Yeniden Ayinde bütün ıefirler heyet' 

335 nazi, Yugoalavyaya iltica et· liazn· bulunmuttur. 
mittir. Bunlar, Varajdine gel· Berlin, Avustutya hadfse-
mitler ve hapıedilmiılerdir. lerinl U~ gUn evelden mi 

Heimatachutzbunda. karşı Lava· blll~ordu ? 
mondt'da üç buçuk gün harp ettik· Pariı, 2 (A.A.) - Havas ajan· 
ten aonra naziler, ağır topçular. ıı bildiriyor: 
alev ve bomba makineleriyle mun· Journal gazeteıi, Straıburrdan 
tazam ordunun gelmesi üzerinr aldığı fU telgrafı neıretmektedir: 
çekilmeğe mecbur olmuılardır. Mebuı M. Walterin müdüril ol· 

Bunlar Yugoılavyaya 18 otobfü duğu Eılaeuer gazeteıi Berlln a· 
12 kamyon, 6 otomobil, 400 tüfek jansından muntazaman kliıeler 
6 mitralyöz, 500 süngü ve 60 birı almaktadır. Bu ıefer 22 t~mnıuı· 
kurtun ile ıelmiılerdir. da yani Avusturya ba.tvekilf M 

Naziler kollarındaki gamalı har Dolfusu n katlinden üç gün evel 
itaretlerini ıökmek mecburiyetin· Berlin ajantından bet klit• almı!· 
de kalmıtlardır. tı. Vaktı ıeldiii zaman 11Avuı · 

Nazilere Almanyadaki dostları turyada halkın iıyanı,, hatltiı ilc
paTa •&ndermektedirler. Ve bu nefredilecek olan bu klitelerin al· 
lCüçük ,elırin ticaret hayatı için tında 9unlar yazılı didi: 
faydalı olmaktadır. 1 - infilak ettirilen Viyanr 

Bul(in Yqoılavyaya iltica e · radyo iıtaıyonu . • 
~en NazUerin miktan Varajdindr 2- Kıyamcılar tarafından it· 
9>9, Belo-Yarda 319, Pojeıadt gal olunan bat vekalet bina11. 
1'73 titr. 3 - Bat vekalet i~in yaptı~· 
Alman ajanaı Viyana mu• mücadelede yaralanarak ölen M 
h•blrlnln evine glrdller Dolfuı. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman iı· 4 _ Kıyamcılar tarafmdan tev 
trbb&rat bürosunun biJdirdiiinc kif edilen M. Fey. 
göre, ıeçen gece bazı 'Henmweh· 5 - Yeni kabineyi tetkil il· 
rene menıuplal'ı Alman ajanımın me1ııul olan M. Rintelez. 
Viyanadaki huııuıi muhabirinin c· Birinciıi müıteına olmak Uzere 
-.O ıi.nnifler ve V. von Hahn1 bütün bunlar tahakkuk etmi4tir 
tlltdlt ederek faaliyeti hakkında Binaenaleyh Berlin Avuıtury& iı· 
fnhat fıtemitlerdir. Uzun hir yanından ve M. Dolfuıun öldütü · 
münak&J&dan sonra M. von Hahn, leceğinden Uç gün eve) haberdar• 
Heimwehren mensuplarını evini dı. 

devletten geri kalamayız Ankara, 2 (Hususi) - Bilecik valisi Ali Kemal Bey ve Ç•J.ı 
diyor valisinin vekalet emrine alınacakları; ordu valisi Adil Beyin, arıı.ı' h 

V . t 2 (AA) H tekaüt edileceği; Sinop valisi Abdülhak Hakkı Beyin ÇankırıY"' •· 
atıng on, · · - avaı l · ı· · N · · B · s· b .. d 'I ~ · .. I k d' !'! 

b ' ld' . ıe ur va 111 azımı eyın mo a t on erı eccgı soy enme te ır. 'd 
ı ırıyor: ~ 

M. Okadanın nutku, Japonya· Digarıbek11 e kadar istasyon binaları yapılz!}O e 

nın uzla~maia daha meyyal bir · Ankara, 2 (Huıuıi) - Eluiz hattı on ağustosta işletmiye ' Ç 
vaziyette olduğu ve deniz konfe • caktır. Naf!a ve Maliye Vekilleri, demiryolları idareıi erkanı b\J t 

tansının bir anlatma ile neticelen· ta içinde hususi bir trenle Elazize gideceklerdir. 
meıi hususunda daha ümitbahş bu Hattın in!ası ehemmiyetle devam etmektedir. Diyarıbekire ~ İr 
lunduğu kabul edilmekle bçraber, muhtelif iıtaıyon binalarının yapılmaırna başlanmııtır. 

Amerika hükmetinin, bahriyesini, A • • _, • d"tlİ~ 
muahedelerin mUıaade etmiş ol • Yunan ayan meclısınae mücadele devam e ı, ~; 
duğu hadde kadar yükıeltmek i .. Atina, 2 (Hususi) - Ayan meclisinde muvafıklar ile muh•1 

çin deniz progrr.mını tatbikten arasındaki tiddetli mücadele deva m etmektedir. Hükumet ,aı 
vazgeçmiyeceği de muhakkaktır. ri, ayan mecliııinin kanunların kabul ve tasdikinde hakim bir rol" : 
Eier Japonya, bugünkü bahri nis• mak iıtediiini iddia eylemekte, mu ha lifler de hükumetin kanun\I d 

betlerde bir değitiklik yapılması si ahkamına muhalif olarak ayan meclisini ortadan kaldırmağs f 
için iarar edene, Amerikanın da tığını ileri ıürmektcdir. ~ 

~i 
ıahip olduğu adalarda üsaübahri· 
ler in~a etmek hakkım istiyeceii Moskovada toplanacak Bandırma yohle lzmit ~ 
ıöylencbilir. Alaıka ile Aleouti • edipler kongresi lstanbuJ arası ı 
enneı adalarında yapılan hazırlık· Ankara, 2 (Huıuıi) _ On Ankara, 2 (Huıuıt) _. 
lar, bu politikanın maddi delili o· bet Ağustoıta Moıkovada topla- - Kasaba - Bandırma d~.~ 
larak tell\kki edilebilir. lu seyahatinin kısaltılması il 

Eıaaen Japonyanın uzak ıark 
Bahrimuhitinde bir tefcvvuka de· 

nacak edipler kongresine Falih nafıa ve iktıaat vekaletleri • 
Rıfkı ve Yakup Kadri Beylerin da muhabere ceroyan etırıd ~ 
ıitmeıi ali taıdike iktiran etmi9tir. Muayyen zamanlarda Be-1

1 
ğilıe bile, umumiyetle bir müıava 
ta sahip olduiu beyan edilmekte· • ~.......__ -r 
dir. Buaiinkü nisbetlerde bir de· Tevfık R uştu Bey ge ıyor 

- lıtanbul vapurları itle 
takdırde ıeyahat on dört 
inobilecoktir. ~ 

Cubuk ı:;;.~nın ib~" 
ii!i\dik, Amerika aularına. taarruz Ankara, 2 (Hususi) - Harici-
otnrnain• -u ..... .ı . ~ l'!rPlrtir. ve V kiH 'Tavfi RüaUi Bev ~u 

Bahriye nazırı ·M. Svanson, tun aktam lııtanbula hareket etti. e· Ankara, 2 {Huııuıi) _. 

lan ıöylemittir: kil Bey iıtaıyonda Maarif, Nafia, 

"- BugünkU bahri niıbetleri Maliye Vekilleri ve diier bir çok 

barajının bir milyon kuıür 

ihalesi bet Aiuıtoıt~ Y• 

tır. Bu ıuretle infu.t ih•ı/ 
mamlaıunış olacaktır. 

terkedecek olursak, bunun bizi zevat tarafından uiurlandı. 
nerelere rötüreceği tahmin edile- -o- h 

~- Gt; 

me:ı:. B:Jna kalını~'. JaBponlah~a Ts f anbu1dan Yunanistana Bulgaristan•n An~' 
müıavat vermeme ıyız. en, ıç • •• •• k ' • • 
bir bahriyeden atalı olmıyacak gıdecek kuçu san at e}Ç' Sl 

bir Amerikan bahriyeııi iıtiyo• erbnbı Ankara, 2 (Huıuıt) ...,,.;~~ 
runı.,, Atina, 2 (Huıuıi) - Yunan rlıtanın Ankara elçiıi bll 

Mumaileyh, M. Baldwinin ıon 
beyanatı hakkında da demiıtir ki: 

"- Hudutlarımız, ert uzak ara• 
ziyi ihtiva etmektedir. Onları nıü· 
dafaRy~ karar vermit bulunuyo• 
ruz.,, 

------o----

hükUmeti, lııtanbuldan buraya raya geldi. 
b -<>-gelmekte olan küçük ıanat er a- • 

bmdan fakir Yunan tebaamın is - Maliye Vekilt 
kan ve terfihi için tedbir alma· Ankara, 2 (Huıusi) ": 

1 -~ b . k'l' b .. b ~ıd•· ğa baılamıttır. HüAumet, u ıt ve ı ı ugun uraya i 
için bet yüz bin drahmi tahıiıı ey - -::-;~---:-: ıet' 
lemittir. Yunan muaveneti içti· Muhafız gucu b1s1k lt'f 
maiye nazırı, bunlarm terfihe ve Ordu, 2 (A.A.) - "1~ ti' 

Almanya millet iıkaniyle me11ul olacaktır, cU biaikletci!eri bugil11 ' 

ı . ı d' ;ut mahkemesi ilk ~ şehrimize ge mi§ er ·~· e ,e 
Çankırı ve Çotumda re mesafede Vali bele ıY · 

içtimaını yaptı kadastro postaları fırkası, l·. 1kevi, reieleri, :;, 
Berlin, 2 (A.A.) - "MiJlel sporcuları ve halk tar•f

1
J
1
,,_( 

d Ankara, 2 (Huıuıi) - Tapu ... 
mahkemesi,, dün ilk efa Prusya şılandılar. Bu aktaın ~- .,.fel 
dı'yet meclisi binasında toplanarak umum müdürü Cemal Bey yeni b' ııY .. f ından tereflerine ır . 
devletin emniyetine ka~ıı suika~t 1 çalı~maya baılıyan kadastro pos· eilence tertip edihnitl~ 
hazırlamak cUrmünc aıt muhtchf talarını kontrol ve ııüratle ikm•l O----. . .ı 
itleri tetkik eylemiştir. ettirmek iizere Çankırı ve çoruma Sof yada neler ol"

1 
VAKiT - A3"aı1sm Berlinde ilk gidecektir. Sofya, 2 (A.A.) _. 

ı·ctı'""aını bildirdi,...i mahkeme Hit- -o- 1 k·U' 
~.. 6 

1unU, bütiln mem • ~ 
l;r tarafından hiyaneti vataniye Birinci umumi müfettişlik . d • i ıçin e ıeçmıtl r. ,1' 
cürümlerini muhakeme etmek ü- •. • • • Yalnız 3 içtim• t•f 
zere tc~kil olunmuştur. Bu mah- baş muşavırhğı ıoı•tı 

. mu9, bunlar dalıtı tıt• 
l<cmenin azast otuz iki Naziden Ankara, 2 (Huıuıi) - Birinci 111ıt 

dl. kadar tevkifat yaP 
mürekkeptir. Rejime karşı 1ş- umumi müfettitlik bat mUşavirli· ---o__.... 
manlık eden herİ'\'3 bu hususi adli tine Kaııtamonu Valiıi Fuat Be· b )ar•111 
he'•et huzuruna sevkedilecektir. Kurşun oru dt 

.ı yin tayini ıöylenmcktodir. k l p l> 

Yerine ul an• .,, 
Alınan Başvekili Hitler geçen- -o- s· Je~,,. 

lcrde n1ku bulan hücum ktta1arı- Minneapoliı - ır boı4 
nın ihtilal teşebbüsleri üzerine Nurullah Esat Bey 2 (A.A.) - Kur§u~ıer, 
mücrimleri muhakeme etmeksizin 1 Ankara, 2 (Huıuı1) - Sümer aibi kullanan ırevcıdiı"· 
idam ettimıi!}ti. Bu hareket <lün-1 Bank umum müdürü NuruJlah E· lara hücum etAni9Jer fef' .J 

• cJetl ,,11 r yanın her tarafında fena görüldü. aat Bey, yeni açılacak fabrika işle· hırda seyrüsefer e ır 
Onun tçJn Hitler bir ne\"i siyasi riyle uira9mak üzere lıtanbula himayesi altındRdır· 
mahkeme teşkil etmiş demektir. hareket etti. kif edilmiştir 



~llht I' a d e if memleketlerde sarhoılu -
~~&tr]~ceıi ayn. ayrı ölçüye tabidir. 

'il ı.... 'l •• • d" d··' ... amı l"\Zama gorc ıım ıye 
ç~~~Yaya pek az aarhoı gcJmit· 
d.i lt bu hazret sarhoşu ıöyle trı· 

Yor: 

f .;. Sarhoş ona derler ki, yerle gÖ· 
Qtrj d 

n en ayırnmıyacak halde o -

1 
~::İliıl~re göre sarhoşluk şöyle bir 

tabı: 

t Bir ad d'' ,_ • d }' am ort parma" enın e, 
lrcfa b d b. h .. . d~ oyun a ır ta ta uzenn-

d ~~eden yürürse.. o adam sar • 
'R•ldir. 

t 'F' r-.ıısıza göre sarhoı adam kaz 
~~'/' ayağının ~stünde ayakta du • 

Ildır. 

ir d 
oıturn bana unlnn anlattı : 

1 ~~.Sarhoı, içtiği rakının mikta-
1Yenidir. 

tıı h' . 
•rıne sordum: 

' Sen bir kilo rakı içiyonun di
.ı '&ahi mi? 
P "'ap Verdi• ' . ~U Ben 250 gramını içiyorum, bu-

11\.Yoruın. Fakat ıonraaını bilemi-
8,.. • .. 

a~ .. mı ıçıyorurn, baıkaıı mı? 

'dam haHa muhlis sarhoştu . 
ıı '.b.ir .. ~rkadatı:rn. ar\k time ıÖY· 
'a· ~ il" •damın sarhoı olup olma-

larnak için en iyi mchenk o 
):!;k iken çirkin gördüğü ka • 
', ~da içl<l içirin, kadını güzel 

~'4.Jc· f~adı mı, hükmediniz ki, 
a11 ' ınsan sarhoştur. 

'llketi Yaptıkt d ·· ·· ·· : S an sonra uıunu-

,>Ol>?'l'h_?!luğa karşı kim daha göz 
'itıit. Ş~Phcsiz siz de beni tasdik 
t~l~~ hır katresi İnsanı cehenne-
.\b~ raham diyenlerin piri f. 

"""'il! • 
. 

':""---- Sadri Etem 
tl\t•'k Oı---

~ ler ve inhisarlar 
~,. Vekili 
,,, •ıde bulunan gümrük ve 

t\tek·ı· 
.. ttı lo 1 ı Ali Rana Bey dün 

llta. g" "k aittn· umru ha§ müdür· 
er •t '1e teftiş heyeti reis: 

~ ... ' alatistik m"' d " .. M -.t1 u uru us· 
.'. ~'tij~üf ettit Mahmut Ne . 
~ J.f,,,n . ınuhafaza bnt mü . 
~le lt •tletıne amiri Emin 

ttı on\Jt 
tıattı l tnuı, geç vakte ka . 

0 ınuştur. 

Yerli mallar sergisi 
pazara kapanıyor 

Gümrükte yakala
nan kaçakçılar 

Sinemacılarla yeni 
ihtilaf halledildi 

Yerli mallar aergiıinin artık 

kapanma günü yakla maktadır. 
Sergi, önümüzdeki pazar günü ka- • 
panacaktır. 

Sinemaların Darülaceze resmi 
meselenini tekrar ha~ göstercliğin: 

ve Darülaceze ile sinemalar ara 
smda bir ihtilaf çıktığını dün yaz· 
mrştık. Şimdiye kadar sergiyi gezip 

görmüş olanların sayısı 367000 ki· 
şiyi bulmuflur. 

Başvekil İsmet Paşa Hazretle • 
rinin bu günlerde ıergiyi ziyaret 
etmeleri umulmaktadır. 

--------o--~-----

8 i r Avusturya şirketi 
şehrimizde film çevirecek 

Bir Avusturya sinema şirketi· 

nin, tehrimizde film çevirmek ü
zere teşebbüsatta bulunacağı ha • 
ber alınmıştır. 

Şirketin müdürü, şehrimizi gez· 
miş, dün gitmiştir. 

Ne znman ve ne tarzda bir film 
çevireceklerini yakında bildire· 
ceklerdir. 

-0--

Lastik - Deri rekabeti 
meselesi 

Lastik -- deri rekabeti mesele· 
&İni hal için çalışan komisyon Ö· 

nümüzdeki pazar günü bütün tet
kiklerini bitinniı olacak ve rapo • 
runu ticaret odasına verecektir. 

Lastikçiler lstanbulda on bir 
lastik fabrika11 olduğunu, bunlar 
da iki bin amelenin çalı,tığını ve 
deri sanayicilerinden faz)a vergi 
verdiklerini söylemektedirler 

Buna mukabil deri ve kösele 
ıanavii erbabı kelen av~kkabılarır. 
gayrı aınnı oJaugunu aöyfemeıcte • 

dirler. 

-----o- --
So kaklar a ahlan kedi, 

köpek yavruları 
Son günlerde yeni doğmuş ke· 

di, köpek yavrularının sokaklara 
atıldığı ve bunların çoğaldığı gÖ· 

rülmektedir. Bu hayvanlar aç, su· 
suz bir halde telef olmakta, hazan 
da otomobil, araba altında kala • 
rak ezilmektedir. 

Diğer taraftan bunlarla mahal· 
le aralarında çocukların oynadık -

- lan ve bazı kedi yavrularının da 
çeşme yalaklarına yaklaşarak bu • 
rada boğularak öldükleri görül • 
mektedir. 

1sak Olzanda kaçırmak istediği 
kumaşların yanında .. 

Dün şehrimize gelen Romanya 
bandıralı Prenses Maria vapuru 
yolcularından ve Bulgar tebaaıın· 
dan İıak Olzarida beı kilo İpekli 
kumaş kaçırırken yakalanmış ve 
ihtisas mahkemesine verilmiştir. 

§ İtalyan bandıralı Viyana va
puru yolcularından ve Hayfadan 
gelen Şaheste hanımın yastık ve 

Şimdiki halde tecil edilmiş olar 
Darülaceze hissesi hakkında sine· 
macılardan birer taahhüt sened; 
istenmişti. Sinemacılar ise bum· 
vermekten imtina etmişlerdi. 

Dün, Beyoğlundaki sineınala 
rın birinde toplanıp meseleyi ara · 
larmda konu~an sinemacılar, var 
ve belediye reisi Muhittin Beye 
müracaat etmişlerdir. 

Mesele ,u şekilde hallolunmuş 
tur: 

Sinemacılar, Darülaceze esma· 
nı verilmemiı biletlerin numarası· 
nı tesbit eden birer' kağıt imzalıya· 

caklardır. 
Sinemaların varakası mevzm· 

bahis olan Darülaceze resmınır 

mevzuata uyup olmadığını tetki1' 
edecek olan komisyonun da yakır 
bir zamanda toplanacakhr. 

Fatihte yazlık bir ıinema, rü· 
ıumdan hiç birini vermediği içir: 
dün, belediye tarafından kapatıl -

yorgan astarları içine gayet mahi- mıştır. 

rane bir surette yerleştirildiği otuz 
beş kilo kad;; ipekli kumaş bulun· Yunan hükumeti memle
muş, Şaheste hamm eşyalariyle ketimize kaçan bir suç
birlikte ihtisas mahkemesine veril- )unun iadesini istiyor 
miştir. Yunan hükumeti Yunanistanda 

§ Gene Viyana vapuru yolcu· adi suç. işliyerek latan.bula kaçan 
}arından ve Yunan tebaasından Y orgi isminde bir adamın Yuna • 
Mihal efendinin kolunda bir kilo nistana iadesi için hükiimetimize -.---·· ··-···-tı.> ...... nuanııu~ ~ .. ~.. muracaa~ ennıf9r• :anye VeKa • 

mahkemeye verilmiştir. Jeti Yorgi efendinin cürmünün 

------o mahiyetini tespit etmek için ev • 

Is tan bulda bir ayda 
toplanan vergi 

İstanbul tahsil müdürlüğü her 
ay vasati bir hesapla lıtanbullu
lardan (700) bin lira kadar bir 
para tahsil ederdi. Temmuz ayın
da tam 1.225.000 liralık bir vergi 
tahsil edilmiıtir. Tahsil müdürlü· 

ğünün ekseri memurları ayın · ilk 

günleri yeni vergilerin tahakkuku 
için hariçte çalıştıkları halde bile 

bu kadar çok vergi tahsil edilmiş 
olması yeni teşkilatın iıi adama
kıllı kavradığına bir delil ıayıl
maktadrr. 

rakını İstanbul müddeiumumili • 
ğine göndermi!tir. Dün asliye Ü • 

çüncü ceza· mahkemesinde bunun 
muhakemesine devam edildi. Yor· 
gi efendinfo bulunamadığı anla • 
şıldığı için davaya bakılamadı. 

Aranılması için polise müzekkere 
yazılmasına karar verildi. 

--o--

inhisarlar isfihsalatını 
ecnebilere tanıtmak için 

Bundan bir çok sıhhi mahzur • 011ıınnmıııanııutıııııoıınnımnuıwıuıuım11ııııınH1ımmmm-ıınıHUıınn 

İnhisarlar istihsalatını, memle· 
ketimize gelen ecnebiler arasmdr 
da tamim edebilmek için ecnebiler 
le meşgul olan müesseseler baz ı 

tedbirler tasarlamıılardır. 
Bu hususta, inhisarlar müdür

lüğüne müracaatte bulunmuıla· 

ve düşünceleri tasvip edilmiştir. 

lar meydana geliyor. Bunu na • len bu hayvanları fenni surette öl
zarı dikkate alan belediye, sokak dürmektedir. 
ortasında kalan kedi, köpek yav • Sokaklara terkedilen kedi yav· 
rularını toplatarak Himayei Hay • ruları evlerde eskisi gibi kedi bes
vanat cemiyetine göndermeye haf· lemek hevesinin kalmadığını gös
lamı,tır. Cemiyet, ölüme terkedi· teriyor. 

bakınız. Birinci resim, Gü!hane parkı· 
nın geçen sonbaharda çekilmiı bir fo
toğrafıdır. Bir tek insen bile yok. ikin· 
cl resim Gülhane Parkının diinkü 
manzarasını gösteriyor. Dikkat ediniz: 

Kanepelerde oturacak bir l:arıı ver bu
lana aıkolsun. Gülhane Parkı, su.ak • 
tan kaçan lstanbullular için nefes ala
bilecek, serinliyecek yegane melce ... 
Ne yazık ki, bu güzel yeri, bütiin gün 

Öğrendiğimize göre, ecnebik 
re nümune halinde likörler v < 

muhtelif içkilermizden verilecek 
tir. 

çalııanların İ§tcn kurtuldukları bir sa
atte, ak§amın erken aaadetinde kapa -
tıyorlar. Parkın, gecenin muayyen bir 
saatine kadar: açık bulundurulması ve 
muayyen yerlerine ı ad yolar konulma-

3 ACUSTOS 1934 -

Anadolu Ajansı umum 
müdürü Ahmet Muvaffak 

Beyefendiye 
Sayğı değer Beyefendi, 
Çarşamba güniı, bu ıütuncla, zah. 

mete katlanarak bana vermiş olduğu• 
nuz cevabı. herkesle beraber okudum. 
Ajansa yapılan tenkitlere lakayit 
kalmayışınız, bnşında bulunduğunuz 
işle ynkından aldkadar olduğunuzu 

gösteriyor. Bu, ı.izin lehinize kaydedi
lecek bir harekettir. Tebrik ederim. Di· 
ğer bir cihetten de sevindim. Demek 
ki, yazılarımız varakı mihrivefa değil
miş .. Hüsnü kuruntum da olıa, beni bir 
an o!sun bir seraba düıürdüğünüz i
çin - bıyık altından istihzanı7a rağ• 

men - size teşekkür ederim. Mizahi 
yazılar yazdığım halde, bu vadide za. 
tralinizin kabına varamıyacağımı iti· 
raftan sonra, meseleye geliyorum. 

Ben, aizin yazdığınız gibi, Ajan11 
evvela tenkide karar verecek, aonra veo 
sile aramadım. Ajanı - bugünkü teıki· 
latı itibaile - bize her gün tenkit için 
vesileler verir. Mesela Fon Papenin a
yağındaki iltihabı, Papenin ayaklan 
taaffün ediyor şeklinde ortalığa yay • 
manız gibi... Bu hususta zatı itlinizle 
de her halde mütabık olduğumuza 

eminim. Geçiyorum. Ajanaın entipüf
ten havadis verdiğini, kendiniz de ce. 
vabınızda itiraf buyuruyorsunuz. Bu· 
nu da geçiyorum. 

Anlaşamamazlık bir noktada kalıyor. 
Cevabınızda buyuruyorsunuz ki: "Hi· 
diıeler ve telgraflar üzerinde mütalea 
yiirütmek ajanslann ıian değildir." 

lşte bütün ihtilaf buradan çıkıyor Bey· 
efendi. Ben, ajan makale ıeklinde ha· 
ber versin, mütalea yürütsün deme • 
dim. Dedim ki: 

Ajans haberleri biraz daha mufaa
aalca, biraz daha §Ümullü olmalıdır. 

Halkı, hariçteki siyasi vekayile yakın· 
dan alakadar etmek için, Ajanı ta 
Matbuatımız kadar gayret etmelidir. 
"-~:....1...-ı-..-ı.....u O •• ..__.....,._ 

yeye gitmesini ele aldım. M. Dumerg 
hayfiyeye gitti demek kafi değildi,r, 
dedim. 

Buyuruyorsunuz ki: Fransa hadi
selerini takip edenler, M. Dumerg'in 
niçin sayfiyeden Pariıe avdet ettiğini 
ve niçin ettiğini bilirler. 

Bu malum Beyefendi. Fakat bende
nizin ıözü, bu hadiseleri takip etıni • 
yenler içindir. Harici vaziyeti takibe 
alıımamı§ olanlar içindir. Ben diyorum 
ki, naıd bir gazetede, yeni başlanan 
romanların, bir kaç gün aıra ile, dört 
bet satır hülaNısrnı yapıyorsak, A· 
janı ta mühim vekeyide mümkün ol· 
duğu kadar etraflı malumat versin. 
Mesela bugün, Viyana hadiselerini ta· 
kip edenler, Fon Papenin Viyanaya, 
fevkalade tmliıhiyctJe ve mahdut bir 
zaman için sefir tayin edildiğini bilir
ler. Fakat ben bunrı rağmen, Fon Pa• 
pen Viyanaya gidecek olurıa, Ajan • 
ıın: Fon Papen Viyanaya hareket et.o 
mittir, şeklinde havadis vermesine ta· 
raftar değilim. Bize lazım olan ıeklin 
§U olduğu fikrindeyim: Viyana ıe. 

SelAmi izzet 

- Uıtfen sayıfayı çeviriniz -

- --.-.-:a 

sı temennisi muhakkak ki, yerinıfe bir 
istektir. 

Üçüncü resimde, sıcaktan bunalan 
bir çocuğun, bardağa kanmıyarak, ıu 

şiıesini ağzına diki t ini görüyorsunuz. 



Hindenburg'un 
ölümü 

..- (Başmakaleden devam) 

Günün Siy8 

ltalya ile Fra 
arasında ihtila 

Filhakika ıimdiye kadar Baıve· D •• •• J b 
kil Hitlerin ifratkar. ~are~etleri .razar nununuen iti aren du••kkaAnlar 
karıısında Cumhurreısı Hınden· ' 

Birkaç gün evel Mısır 
hükumetlerinin İngiltere 
ile hudut meselelerini ıll 
ve intaç ettikleri haber 
alakadar taraflar araaınd• 
ahede imza edilmİ!ti. 

::~~0:::::::i~'.' ::~:=~et~:; muaqqen saat /erde kapatılacaktır 
hangi bir tehlike önünde Hitlerin 
tehlikeli bir te§ebbüse girmesi ih
timali meydana çıkınca gözler ih
tiyar Mareşal Fon Hindenburg'a 
çevriliyordu. Onun için Hinden· 
burg'un hastalığı ağrrlaııp ta ölü

mü mevzuu bahıolmaya batlayın
ca Avrupa matbuatı: "Hindenburg 
ölürse yerine Hitler geçecek. Fa
kat Hitler cumhurreisi olursa aca· 

ba başvekilliğe kim gelecek?,, di
yorlardı. Bu tarzda irat edilen su· 
alin nasıl bir endite ifade ettiği 

Gıda maddeleri satan dükkanların kapanma saati 21, 
takarrür etmiştir 

Bu suretle İtalyanın 
garp dolayısiyle Mısır ve 
mücavir arazinin hududll 
etmiş oluyor. diğerlerinin 19 da kapatılmaları 

İngiltere ile İtalya ar• 
karrür eden bu itiljfnalf1 
ra İtalya ile Fransa ar 
buna mümasil bir itilafıf1 
re edileceği §ayi oldu. 

bellidir. 

Halbuki §İmdi Hindenburg'un 
ölümü ile bir çok Avrupa gazete· 

lerinin hiç hatırlarından geçmiyen 
bir netice tahakkuk etmiıtir: Hit· 
ler cumhurreis olduktan ıonra bat 

vekillik vazifesini de kendi elinde 

İstanbul manifaturacılar ve tu· 
hafiyeciler cemiyeti, vilayete mü· 
racaat ederek ıünlük if müddetle
rinin uzunluğundan bahsetmişler 
ve dükkanların Avrupa §ehirlerin· 
de olduğu gibi muayyen saatlerde 
kapatılmasını iatemitlerdi. Bu mü· 
racaatin tetkiki belediyeye havale 
edilmif, daimi encümen dün bu 
meaele etrafında müzarekede bu· 
lunmuıtur. 

Belediye kanununun birinci 
madesinde (Belediye, belediyenin 
ve belde sakinlerinin mahalli ma
hiyette müşterek ve medeni ihti

tutmaya karar vermit ve bu kara· yaç]anm tanzim ve tesviye ile mü
rını bir kanun haline getirmiıtir ! kelleftir) ve belediyelerin vazife· 

Hitlerin hem cumhurreis, hem lerini aayan 15 inci maddesinin 
de başvekil olmaar şunu gösterir 19 uncu fıkraaında ( .... Belediye
ki, son hadiseler münasebetile Al- nin selamet intizam , sıhhat ve hu
maııyada mevkii bir dereceye ka· zurunu ihlal eden şeylere meydan 
dar sarsılmış gibi görünen Hitler vermemek ve bunlaıı menetmek) 
b;lıikis hudut.uz bir kuvvet kazan· ve belediyelerin haklariyle salahi
mıthr. Artık bugün Almanya 'de· yet imtiyazlarını gösteren 19 uncu 
mek ııadece Hitler demektir. Bey- maddenin ikinci fıkrasında (Be
nelmilel her mesele de Almanya· Iediyenin ve belde halkrnrn sıhhat 
nm'karan, Hitlerin iki dudağı ara· ve selamet ve refahım temin ve 
aından çıkacak bir kelimeye bağ· beldenin intiza~mr halelden ko
lıdır. (Hitler) ise mühim bir kı· · rumak maksadıyle kanunlann 

bahşettiği salahiyete müsteniden 
ıun Avrupa efkarı umumiyeıinde 

_.., ...• , h~JP.~tlJpemen '(harp) demektir. 
Bu ta•kdirde acaba hakikaten Hit· 

emirler vermek. ... ) denilmekte ol
masma binaen bu mÜTacaatin 

lerin ayni zamanda Alman cum· Maarifte: 

hurreisi ve hükumet reiai olmaaı } k •• } • d 
Avrupa. için bir harp tehlikesi ge- lstan bu OY erin e 
tirecek midir? Hitler Hindenbur· yeni mektepler 
gun kontrolundan kurtulunca Al-
man milletine ,Uııdiye kadar yap· İstanbul vilayeti köylerinde bu 

ıene bir çok yeni mektepler açıla· 
lığı büyük vaıtlarr yerine getire
bil.mek için frensiz bir cür'et siya
seti mi tutacaktır? 

Tabii bu suallere bugün için ne 
müsbet, ne menfi bir cevap ver· 

mek mümkün değildir. Bu cevabı 
tamamen Alman milletinin mu· 

caktır. Bu mekteplerin önümüz
deki ders ıeneıi batına kadar in· 
!aatı tamamiyle bitmit olacaktır. 
Yeni mektep· yapılan köylerin isim 
leri şunlardır: 

Y alovanın Ha.er Mehmet, Kadı 
çiftliği köyleri, Çatalcanın Boya
lık, Kız?lca Ali, Alaton köyleri, Şi
lenin Teke köyü .. 

~addera.bnı eline a.lmı! olan Hit· 
ler, yeni vaziyet içinde gene ken· 

0

disi verecektir. 

Mehmet ASIM 

Bu köylerde yapılmakta olan 
mektepler için lüzumlu kireç, kum; 

_ .... _._....... • .... __ ._ ağaç gibi ıeyler köy halkı tarafın-
farelin• tayin edilen Fon Papen, Viya. 
naya hareket etmİ!tİr. 

Bunun kabil ve çok daha iyi oldu· 
funu ca, Ajansın dün verdiği bir tel
ırafta tebarüz ettireceğim: 

San Fransisko 1 (A.A.) - Bütün 
dcn .. 1% gruptan iki buçuk aydan fazla 

ıürcn bir grevden sonra tekrar işe ba~
larruştır. Bu grev 8 ki~inin ölümüne, 
bir sok kimselerin yaralanmasına ve 
iki yüz milyon dolar kadar zarar ve 'Zi· 
yana mal olmuştur. · 

Eğer bu telgraf: "San Franıiıkoda· 
ki deniz gruplan yeniden işe ba,ıa • 
mıtlardır.'' Şeklinde verilseydi, ne ifa· 
de ederdi? San Franıiıkodaki greve 
dair olan haberleri her gün takip et • 
mit olanlar için manaıı olurdu amma, 
diğerleri omuz ıilkip, benim dediğimi 
söylerlerdi: Bana ne? .. 

Bilmem fikrimi bu sefer izah ede· 
bildim mi? Ve bilmem Ajanstan bu 
yolda haberler almak iatiyen bir ga· 
zetednin, Matbuatla Ajanı ara11nda • 
ki farkı bilmemekle itham edilmesi re
va mıdır? 

En derin .aygılanmı ıunaum efen· 

&.. 

Selimi izzet 

dan temin edilmektedir. 

ilk mektep muallimlerinin 
d era saati eri 

llk mektep muallimleri önümüz· 
deki den sen.esi başından itibaren 
hafta.da yirmi altı saat ders oku· 
ta.caklardır. 

Muallimler timdiye kadar he.f.· 
tada yirmi, yirmi iki saat ders o· 
ICutmakta idiler. Boı aaatlerde de 
ilave muallimler ders veriyorlardı. 

Haber aldığımıza göre ilave 
muallİıt:nlikler kaldırılacak ve bu 
muallimler yeni açıla~k mektep~ 
lere gönderileceklerdir. 

Maarif mUd UrU Ankasraya 
qitti 

ilk tedrisat kadroları hakkında 
görüımek üzere Ankaraya çağırı
lan lstanbul Maarif müdürü Hay
dar Bey dün akşam Ankaraya git· 
mittir. Haydar Bey Ankarada bir 
hafta kadar ıkalacaktır. 

Avrupaya gönderilecek 
talebe 

Ormancılık itleriyle kimya, de· 
miı', mensucat sanayii ve difer ih· 
ti ... tubelerinde çahtmak üzere 

mevzuu itibariyle belediyeyi ala· 1 
kadar ettiği anla!ılmıttır. Bu an· 
laıılmca daimi encümen, meseleyi 
uzun ve derin bir ıurette tetkik et· 
mif, ıehrin umumi hayabnı a· 
henktar bir surette tanzim ve mü· 
racaat edenlerin sıhhatlerini ko· 
rumakla beraber nakil vasıtaların· 
dan ve eğlence yerlerinden bü
tün hemşehriler gibi istifade et· 
meleri noktasından müetseselerin 
kapatacakları saatin tayinini mu· 
vafık görmüştür. Neticede ecza· 
hanelerle alelumum yazıhaneler 

hariç olmak üzere gıda maddeleri 
aatan dükkanların saat yirmi de, 
bunlardan maada diğer müessese· 
lerin aaat on dokuzda kapanması· 
na karar verilmi§tir. 

Bu ka:-ar be! ağuıtoı pazartesi 
günü akşamından itibaren tatbik 
edilecektir. Pazar gününden iti
baren bakkaJlar, fırınlar, ekmek 
satan dükkanlar, kasaplar, manav· 
lar, sebzeciler, balıkçılar, sütçü
ler, helvacılar, yoğurtçular ka· 
vun ve karpuz sergileri, dükkan • 
Iarı, sucular, §erbetçiler, limo· 
nata.cılar, mahullebiciler, dondur· 
macılar saat tam on dokuzda 
dükki.nlıınnr il<a.pamı bulunacak • 
lardır. 

Manifaturacı, tuhafiyeci, elbi
seci, terzi, berber, vesair dükkan
lar da yirmi birde kapanacaklar· 
dır. 

Yalnız lokantalt<>J' bu kayıttan 
hariç bırakılmıştır. 

Dükkanlarını, müesseselerini 
muayyen aaatte kapamıyanlardar: 
beş liradan elli liraya kadar paı 

cezsı alınacaktır. Birahane, kah
vehane, meyhane, sinema, tiyat· 
ro, bar, dansing gibi gibi yerlerin 
kapanma saatleri evelce teıbit e· 
dilmiı olduğundan bunlar hakkın· 
da yeni bir karar verilmemiştir. 

Daimi encümen azasından Av· 
ni bey tlün bir muharririmize de 
mittir ki: 

"- İşlerin mahiyetini uzun ve 
derin tetkik ederek bu kararı ver· 
dik. Avukat yazıhanelerini, ticari 
muamelatı uzun muhaberatı istil
zam eden yazıhaneleri bu kayıttan 
bıraktık. Bu karar belki ilk gün · 
ler biraz aykırı gelecektir. Fakat 
cuma tatilinde olduğu gibi bunt 
da çabuk alışılacaktır. Birçok mü· 
easeae rekabet yüzünden iş olmasa 
bile geç vakitlere kadar aç.ık bu
lunuyorlardı. Bu ise vatandaşla · 
rın Jthh i no taıındaiı zararh 
idi.,, 

Polis haberleri 

Fransa ile halya ara•1 

belli baf lı ihtilafın birin' 
lusgarp ile Fransanın o 

müstemlekeleri araıın~' 
meselesi, ikincisi Tunu 
yanların tabiiyeti mesele 

Verilen malumata gört 
mesele üzerinde yapılac' 
itilaftan sonra Mösyö Ba 
müzdeki son baharda it 
yaret edecektir. 

Bu noktalar üzerinde İ 
mediği takdirde bu ziy 
yacaktır. 

Yapılacak itilafın oıı 

lik bir muahede olması 1 
H d .. . d k' 'htill u ut uzerın e ı ı 

sa ile ltalya arazisi ara•1 

beati dağı havalisinin Jcİ 
duğu noktasının takarrtlt 
yün etmesinden ileri geli 
ti dağı havaliıi çok zeıı 
derece münbittir. lki tar' 
arazinin kendine ait old 
dia etmektedir. 

Tunustaki ltalyanlarJ~ 
meselesine gelince ltab't 

yapan tebaasının hem 
gibi mahalli bütün h 
F ranıızlara ait bütün if ~········"KaÇirk:···fi~~;;e;:z;;········1 .. --...................................... __ _ 

YIKANMADAN YENiLEN 
MEYV ALAR - Yıkanmadan ye
nilen meyvaların gene açıkta satıl
dığı görülmüştür. BelediY.e bu ya
sağın ehemmiyetle tatbik edilme· 
sini halkın sıhhati noktaımdan la
zım olduğunu tekrar şube müdür
lerine hatırlatmı§tır. 

Köfteci, adam dan istifade etmelerini~ 
ayni zamanda bunlarııt 

O•• ıdu·· rdu·· ! milliyetlerini muhaf aı• 

Evelki akşam Çenberlita§ta ka- ni müdafaa etme~te.d~''ıl 
İki tarafın bu ıhtı\tJf ~ 

sap Arnavut Kamil ile köfteci Ke· O' meleri ihtimali henüı f L 
teon arasında bir kavga çıkmıf. A 
Keteon dört el ate§ etmiş, çıkar: -.----.-.. -•• -.--.-•• -----.-.. -.. -... -•·· JI 
kurtunlardan ikisi Kamile isabetle 1 · Mahkeme/ef > 

HAVA GAZI BORULARl - öldürmüştür. Katil Keteon dür 
Belediye ve tirketler ameleleri ta- ikinci sulh ceza mahkemesine sev 
rafından sokaklarda tamirat dola· 
yuiyle baca ve çukurlar açılırken kedilmiı, ifadesi alındıktan son· 

h b 1 h . d'I ra tevkif edilmiştir. ava gazı oru arının ta rıp e ı • 

diği anlaşılmıştır. Belediye, bun· Denizden bir kadın 
dan =.onra böyle çukurlar açılırken 
hava gazı şirketine haber verecek- cesedi çıkarıldı 
ler ve şirketin memurları önünde D'· b h d 

k t 1 kt 
un sa a saat okuz buçukta 

çu u ar açı aca ır. . . 
DOKUZ EYLÜL SERGiSi - Bebek vapur ıskelesı yanında de 

İzmir beynelmilel dokuz eylul ser· nizde bir kadın cesedi görülmüt· 

gisine lstnbuldan i§tİrakler artmak tür. 
tadır. Lastik ve çimento imal e • Arnavutköy polis merkezine 
den bazı firmalar serginin lstanbul haber verilerek ceset denizden çı· 
mi.imessili Hakkı Nezihi Beye mü· karılmış ve zabıt tutulduktan son
racaat ederek ittirak edeceklerini ra morga nakledilmiştir. Kadının 
bildirmiılerdir. 

SÜMER BANK MÜDÜRÜ _ hüviyeti tesbit edilememiıtir. 45 

Sümer Bank umum müdürü Nurul· 
lah Eısat Bey dünkü Ankara ekiap· 
resiyle şehrimize gelmittir. 

GÜMRÜK MÜDÜRÜ - Ev· 
velki gün ani olarak Ankaraya gi· 
den lıtanbul gümrüğü baş müdürü 
Seyfi Beyin gelecek cumartesi gÜ· 

nü lıtanbula dönmesi bekleniyor. 
TiCARET T ALEBELERI -

Marsilyaya ticaret tahsiline git • 
mek için tahriri imtihana giren bet 
efendi dü.n de §tfahi olarak imti 
han edilmiılerdir. Ne!icelerin ya· 
rın bildirileceği zannedilmektdir. 

il't1l~llliıı•wcııazıızıı"""'""'"""tıım•111waııw1111aımuuımnmmw 

bu ıene Maarif Vekaleti yüz otuz 
talebeyi Avrupaya tahsile gönde· 
recektir. 

yatında olduğu tahmin edilmekte· 

dir. 

§ Defterdar yoku§ unda yeni 
yaptırrlmakta olan bu apartmandr 

amelelik eden lımail efendinin 
bet gün evel elbiselerini çalan Ca

fer yakalanarak hakkında takiba
ta ba,lanmıştır. 

§ Kasımpaşada Sucular hanın· 

da oturan Ali polise müracaatle 
Osman tarafından başından yara· 

landığını iddia etmiıtir. 

§ Feri köyünde oturan seyyar 

satıcı Ali Rıza efendi polise müra· 

caatle Ahmet tarafından dövüldü

ğünü idda etmqtir. 

: .... -............• ._. ............. ,/ 

MAHKÜM OLD~ ~t 
da. Hatice hanım iırrıııt 
nı çiğniyerek ölüınii~ete 
şoför Mehmet efend•f 
sahibi Abraham Beyit\ 
si dün neticelenmi§tiı'· 1 

'1'' sağlam olduğu tahlci J•~ 
de anlaşılmıt olduğıı~ 
sahibi Abraham BeY''\ 
soför Mehmet efencii"' 

h- . ı· p•'' apıs, otuz ıra . 1" 
mahkum edilmes111e et t 
miştir. Şoför Meh11' 1' 
rıca Hatice hanım•" j 

B b .. l' ~ıeye et yuz ıra ., . tı . 
ğe mahkum edil1111f ,ıs 

DOKUZ AY ~.'de Y 
oğlu Hüseyin isııı1" ,i 
f d. . . . 1'•P e en ının evının . ; 
k

. . . . b•' ra ıcerı gırmıf, 
~ ,, .. 

larken yakalanrrı'ı ıf• 
muhakemesi y•P~ de 
teıebbüı mahiyeti" .,J. 
dokuz ay on ıii" ttlıl, 
ve on yedi lira~ 
m ödemeğe mah vÇ"'" 

VlY ANALI S 1ıt1" 
nada dolandırıc:•!• tPi/.. 
dilmit Sekmunt }~ -' 
1ıtanbulda oldug. i' 

hk rrıe••• yana ma e 
. . ı,I ~ 

mı,tı. P" -
lstanbulda y• .,i~ ıt 

neticesinde seJaıl,,,,1"' 
gitmiş olduğu ştl ,,t 

~ 
meye o surette 
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i Ôlüme Susayan Gönül Doçentler 
ISTANBULA GELEN 
• 

Yazan .. Selami İzzet meselesi IRAN Hükümdarları 
Pendikte, küçük bir kötk kira· 

11Ya11 Feyyaz, ~abah karanlıamda 
~tlir Ve gece ıeç vakitlere kadar 

• ~turuyordu.. Ve yalnız oturmak
i~ kaL.nıyor, nişanlısı te]i.kki etti
h 1 Nesrinin, üıtat bir hafiye gihi 
b ~r a~züne bir mana veriyor, her 
d~kıtını, her hareketini taraaaut e-
1Yordu, 

O tün, bütün bu hallere rağ
~•n, Nearinin keyfi vardı. Doktor 
•tnil ae-Imiıti • 

h· Sabahleyin, hep beraber, n · 
b~le doiru uzanmı,lardı. Ora~a. 

· ır ha.Irkçı kayıiından çıkan, bir 
htlıkçı ile karıılaıtılar. Bu balık· 
Sl haykırdı: 

- Merhaba Rıdvan Beyefendi, 
lllerhaba beyler hanrm1ar 1 .• 
Rıdvan Bey elini uzattı: 
- Nereden çıktın cemil?.. Bu 

rıe kıyafet? .. 
k Cenın, yalnıı aile doktoru deiil . 
ırk Yıllık bir aile dostudur. Fey· 

~~ıa, doktoru bir doat sıfatile t11k· 
i'll cai \'e Nesrinin yakında evle· 

··~-:t~ini haber verdi ve gülerek 
l"td~: 

.. . - Haıtalarını yüz üstü mü bı • 
\tlın Ctmil?. 

- Merak etmeyin; onlar ıenc 
' t.§larn. 

N - Buralarda ne geziyorsun?. 
eye dojru köfke gelmedin? 

- Anlatırım. Ben de ıaliba bu 
;:~ Pendiie yerle§eceğim. Bu ya~ 
l' eırine Deniz banyosu tavıiye et • 
ll'rt s k d' . d . ihl'. onra en ımın e aynı §eye 

la 'Yllcı olduğunu anladım. Ma • 
...:: Ya, ben kalabalıktan hoılan -
D·ıf· P··.v• ......... _ ------•·' ırıp nannn: 

d 'i:' Geldiğinize memnun oldum 
1\: ~0rcufum, dedi, bakınız Neırin 

ld"r sarı. 
...... ,. 
[) ır feyim yok anne. 

kttl oktor ıözlüklerini taktı. Dik· 
e Neırine baktı : 

[;' Sa.hiden biraz ıolmuf •. 
tye ıöylendi ve ilave etti: 

~e;: '(arın aelir, seni iyice mua· 
'9..e ederim kızım. 
ıdvan Bey· ........ s . 

tırı ... abahtan beklerim, dedi, ya· 
''tt • 

l\t\lı •rınle Feyyazı resmen ni · 
'~1~01'\ıı, Maamafih istersen b· 

dan gel ........ z . 
t\?k\d aten komt u ıayılırız. Ak 
~. ln eelemem, balıja gidiyo 

lı. .\hrJdılar F N · • k .. lı\ • · eyyaz earının o· 
l•tdi. 

'b . 
t)dll d <>ktora. teaadUE etmemh: iy' 

ti e~H nıi? 
ıu e•ti11 • 

lld, b cevap vermek tenenii 
ulunınadı. 

Birdenbire ürpererek doğrul • 
du, kayalıklarda bir gölie vardı . 
Bir adam yukarı tırmanıyordu. 

Kalbi atarak, helecan çekerek. 
gölıeyi gözleriyle takip etti. 

Nihayet bakııları dumanlandı. 
Kalbi durur gibi oldu .. Haykırdı., 

Seıine bir es mukabele etti. 
Biri aevinçle bağırdı: 

- Nesrin .. Nesrin .. 
Biraz ~onra iki kol onu bairmr 

bastırmıfh. . 
Celil tırmanmıf, sarmatıklar • 

dan atlamı, , onu kollarının arası· 

na almııtı. 
- Nesrin! 

Nearin aözlerini llçh: 
- Celil .. 
Ve bir an, rektikleri acıyı, czl' 

yı unuttular. Biribirlerinin kolla· 
randa kaldılar. 

Nesrin l<endlne geldiği zaman 
yanakları kıpkırmızı itli.. Batın· 

Celilin omuzuna koydu: 
- Sana icimSen iftira ediyor • 

dum Celil.. Beni unuttun sandım. 
Ölmek ;stiyordum. 

- AJlah göstermesin. 

- 'Bu akıam resmen ni,anlana· 
cağız .. 

Celil batını önüne iğdi. 

- Beni o adama, o cellada mı 
veriyorlar.. Ama artık korkum 
kalmadı. Sen huradasm, yanım • 
daun .. Bu aktam ıeninle kaçarız. 

- Seni nerede bulurum?. 

- İlerde, bahçenin sahile açı · 
lan hir kapısı vardır. Anahtarı 
aldım .. Gece yarısından sonra sa· 
at ~k'ic:le o lcavuun önHnde 
ıuruz. 

Beni orada beklenin. 

bulu• 

Uzun bir müddet Celil ıuatu. 
Derin bir düşünceye dalmıfh. Ne· 
den sonra sordu: 

- Kaçmak kararın kat'i mi?. 
Tereddütsüz cevap verdi: 
- Kat'i .. 

- Bu nıükelJef hayatı, bu ra · 
hatı gönül rızaıiyle mi terkede· 
cekain?. 

Gene çekingiıiz cevap verdi: 
....... Evet .. Bu hayatta, bu rahat 

dediAin hayatta rahat değilim 
ki .. 

- Ama hay&.tıınııda çok sıkın
tı çekeceiiz. 

- iki ıönül bir olunca, saman· 
lık seyran olur Celil. 

- Annen baban?. 

- Babam, beni nefret ettiğiır 
bir adama feda erliyorı. Annem 
aciz, beni müdafaa . edemiyor .. 
Herde elbette beni affederler. 

Ve birdenbire doiruldu ı 
ı t11..... • • * - Peki ama, neden böyle ıey-
4'~ ~~ı rü N 
t~d, k n, esrin, taflanh bal- ler soruyorsun? .. Yoksa tereddüt 
) "'ll"ıUı doll~t'ını ıarmatıklara mil ediyorsun 7. · 
lt ' enıze d 1 F h . 

'"d lltır]._ a .m~fh. ey• - Hayır, ayır .. Ama senın ı• 
lt 'Yd, A aelmemıttı, Babası mimi fikrini öğrenmek İtledim. 
• · "nneıi · 
~ ıezmele çılmııt· llerde bana kabahat bulmamalı· 

lt, 3 't'firt artık h 11n .. Artık sana emin oldum .. Za· 
d '~· ayatt&.n usanmış· ten her §eyi haı:ırla.dım .. Tuzla • t' ···1 •il, nefr~t ettiği bir a · dan ötede küc.ük bir ev tuttum .... tı>llti .ı..a er y " -r 
~ld Yttf"".;ı uz rösterm~k mec · Yamaçlarda, a~açlar altında ıun \i ·"'e kal k • -~·· t"ti}'-.d rna onu hin kert b' 
'~ıı, . "'" u. lier F ır ev ... 
~ .,1rıi r·· an eyyazın - Babam bizi aratacaktır, bu· 
> ,rdu .. O 

0~•k onu harap edi • nu dü&tindün mü?. 
~·~ aoılerd :ı 

\i ~ kat" en anlıyordu. - Aratsın .. Bu gece, buradan 
\ ';c.ıc, •ö~~~n ınerhamet et - bir balıkç.ı kayığına hineceğiz .. 
~'hdidin· \in en dönecek olur· Do~ru Tuzla aahillcrine ıidece -

k • 

1 

hlevkjj fiile koya - ğiz .. Orada araba bekliyecek. 
"'atı k '1· ' Sok d h Bizi alıp götürecek .. Ama, ta evt 

l\tı~:d~I\ haya}~; iyi idi, kadar dcjil. Oraya araba yolv 
•~ıltl' elit c •evrilisi can- yok .. Yarım saat kadar yaya yü

~İtti rıeredeydi?. Neden 
• ne olrnuıtu?. rüyeceğiz. 

(Devamı var)' 

Bu ay içeriJinde bir de doçent· Yaz~n r "lrazl Ahmet 

ler i!i çık~··. Doçentlerin maa,r Mehmet Ali Şah vaziyetinin gu .. n geç-
tanznn edıhrken barem kanunu 

mucibince bir kıımı maa§larda tikçe fenalaştığını hissediyordu 
tenkihat yapılmaıı tiki.yellerini 
davet elti. Doçentlerin mütterek 

bir toplantı yaptıkları ve haklar: 
teslim edilmezse istifa edecekleri 

yazıldı. Bu gazete haberlerini· 
doğru olmadığını haber aldık. Do· 
çentlik bir üniversitenin temel ta• 

şı demel'tir. Yaşama itibariyle a· 
ile teıkil edecek yata gelmi§ olan 
doçentlere hiç olmazsa mütahassu 
maa§ı verilmeıi fikri umumca ka· 
bul edilmektedir. Hocalık, müte
hauıslık gibi iki vazifeyi nefisle· 

rinde toplamı§ ve ilim yolunun 
fedakar yolcuları olan doçentler 
hakkında Aka GUndU:ı Bey doçent 
haklıdır diye bir makale yazdı. Fa· 

kat memnuniyetle haber ahyoru1 
ki doçentler miltterek bir toplantT 

yaparak haklan kabul edilmediği 
t&.kdirde istifa ve ıaire ıibi kimıe• 

nin kendilerinden beklemediği bir 

düt ünceyi hatırlarından bile geçir· 
memi,lerdir. Hocalık maddi dü 

tüncelerden ıiyade manevi zevk 
itidir. Tefahüre hamledilmesin j 

tedris hayatına intisap ettilimi2 

zaman müteha1111ken aJdıfımı1 

maattan çok az bir maaıla ünivc 

ıiteye geçmiıtik. Üniversite hari 

cindeki müeaseselerde çalııan ar 
kadatlarımız yd]arca barem muci· 

hince çok yüluek maat aldılar 

Onivenite de tam barem ancak 
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Tabii bu ferman ayaklanan 
hürriyetçilerin gözünü boyamak 
içindi. Mehmet Ali Şahın bu gibi 
kuru Jaflarile hürriyetçiler artık 
teıkin edilmezlerdi. Şah, bunu an
ladıjı gün kat'i bir mücadeleye 
riritmeje karar verdi. 1 

O günler, Muzafferettin Şahınl 
Avrupadan ıetirdiii ve timdi 
Mehmet Ali Şa•hın kullandıjı oto· 
mobile bomba atıldı. Şaha yapı
lan suikast açığa vurulmuttu. Q. 

tomobil par~a parça oldu. Meh
met Ali Şah, ıon ıünlerde çok ih· 
tiyatlı hareket etmeje batlamıı tı. 
O ıün "Tavıan Tepe,, ye gidece· 
jini iıaa etmit ve hareketi esna· 
11nda ogün otomobilini bot olarak 
yürütmü9tü, Tahmin eltili gibi o· 
tomobile bomba atılmıı araba par 
çalanmıtlı. Suikaıtçılardan bir te
ki bile yakalanamadı. Çünkü bom 
ba patlar patlamaz, halk, polis bir 
tarafa ıavuımuılardr. 

Mehmet Ali Şah, derhal poliı 
müdürü Zaferuuultanı çaiır· 
dı: 

- Derhal katiller bulunacak 
emrini verdi. Poliı müdürü, pek 
tabii olara.k: 

- Bat üatüne, bir kaç saat ıon· 
ra elleri zincirli huzurunuzda bu· 
lunacak .. Cevabını verdi. Fakat, 
onlar yerlerini buknutlarch. Yaka 

lar. Tepeden inme gibi gelen bu 
haber üzerine Emir Bahadır Ruı· 
ya ıef aretine iltica elti. Şaptal da 
talimat almak ü2ere R1111a Mfiri· 
ne koıtu. 

Şahın maiyeti Y&Sİyetin sar
pa sardı tını anladdar. ICat't ve 
ıon bir azimle meclisin alerhine 
yUrüdüler. Ka:ıak zabitlelmden 
mürekkep bir heyet melruaan 

mecHaine ıiderek l>irkaç kitinin 
teslimini istedi. Mecliıi mebuaan 
bu itten ancak ailihla mukai>ele 
ile sıynlahileceklerini anlıyor-

lardı. Yalnız taba eon bir teteb
büs daha yapmıya karar •ererek 

bir heyet gönderdiler. Saray da 
kat'I karannı vennit olduiu ~in 
heyet hakaretle kartılanclı. Ve 
ayni rün bunaltıcı eıcakta katn-
lara bindirilerek nefyedildi. 

••• 
On hbiran a&bahı to1» Ye Hl • 

fek ı..Jeri Tahran hallimı deh;et 
içbıcle bır&ktn 

- Ne Yat7. 
Diye penc:erMlen l»lfmı oatan: 
- Aman yarabhi, kazaklar 

meclisi topa tutuyorlar, $elıri kan 
r6tUrilyor. 

Diye haykmyorlardı 

Şair !treftn: ku hazı· randl.n Jtlbaren tatbike 
&aitıant ar. "'Her fırıat ve •••il• ılt • ·- - ·--.. .,. ..... 

dan iki deiil on iki ıa.at aeçtiii uan layaı miStiitiii' temba 
tedris heyeti unsur]armın ıeçinn:ıe 
kayguaundan azade kalacak bir 

§ekiJde terfihleri üzerinde ,efleri· 
mizle haabihal ettik. Fakat vaıi · 

femizi muhakkak maddenin yük· 
sek ve azlığı ile ölçmedik. Onur. 

manevi ezvkine esir olduk. Gene 
ona esiriz. BugUn onun mükafa . 

tını görmekle mütetekkit ve mille 
timize minn~ duyuyoruz. Birçok· 

]arını tahsan tanıdığımız aziz ar
kadatlarımızın da })u meselede 

tıpkı bizim gibi duyduklarına emi· 
niz ve aazete]erde kendilerinin 

malumatı haricindeki neıriyattan 

müteeuir olduklarını da ıörüyo· 
ruz. Cümhuriyet maarifinin do · 
çentlere Jiıe hocahfına ve hekim· 

liie müıaade etmek ve rcrayi t:
babet hakkı vermek suretiyle ha · 
len gösterdiği muavazanın ilk fır· 

salta barem do]ayııiyle mevcut 
maat noksanlığı için de bir ha· 
şekli bulacağına eminiz. Bu ara 

da asistanların maaşı azlığındar 

ıikayet ettikleri de yazıldı. Bun 
doğru bulmadık ve bulamayız, a · 

ıistanlık öğrenme zamanıdır. Gc 
'"eli gündüzlü hastahanelerde ka 

lan asistana verilen para anca~ 

c:ep harçlığı ve mecmua para11dır 

O da kafidir. Ümit ve temenni e 
deriz ki; böyle bir hareket vaki ol• 

mamıttar ve olmamalıdır. 
(Tıp Dünyası) 

F AHRETTlN KERiM 

----o----
Belediye reis muavinliği 

Münhal valitik!erden birine la· 
yin edilecek olan belediye reiı mu· 
avini Hi..mit Beyin yerine Dahiliye 
Vekaleti huıuıi kalem müdürü Ek· 
rem Beyin tayini takarrür etmit· 
tir .. 

halde suikastçılardan eser yoktu. 
Mehmet Ali Şah, asabiyetini bir 

türlü teskin edemiyordu. Hıncını 

kU gibi .• 

{!>ettmı var) 

Zaferussaltanadan aldı. Kartıaı . ş• dd ti• "' d 
na getirterek adamakıllı bit da- 1 e 1 yagmur a 
yak ath • k• k• • •• Jd" 
Meh~et Ali 9ah, akıbetinin sün I 1 lfl 0 U 

geçtikçe f enalatmakta oldujunu Tfted• bir kaç filll evvel tld • 
hiuediyordu. Mecliı suikaıtçıla • detli bir satan.ak haHnde yalmur 
rın yakal&nmaaı için hiçbir teıtb· yafttııf, bu ıırada ikl kaıa ol· 
büıte hulunmuyordu. Bunun ü&e· muttur. 

rine Mehmet AH tah: Mendereı kenannda harma • 
"- Madem ki milletin •ekille· nrnda bulunan Tirenin Pata ma • 

ri, bonıba ataııları bulmak iaUmi-
1 
halleıinden Lyram ofl11 Hüseyin 

yor, ben biaıat bu iti deruhte et· iımind. bir ıen9 1aimurdan ko • 
mek mecburiyetindeyim. Hem bu runmak için bir ajacın altına ıı • 
canilerin elde ediJmeai ve hem de immıı, bir aralık aaika düımüı, 
payitahtta emnü asayitin iadesi Hüıeyin efendinin mtmdan ıire
için llzım ıelen emirleri veririm. rek kapkara bir vaairette yakmq· 
On:ıit ederim ki meclisi meb'uaan trr. 
icra&hmı taavip edkektir.,, di1or· 
du. 

Şah, önüne gelen, ıerbest bu • 
lunmasından bir parça korkusu o· 
lan herkesi tevkif ettirmeye bat· 
]adı, M~b'usların protestosu hü· 
kümsüz kalıyor, onlar dinlenmi • 
yorlardı hile. Medisin önünde ça· 
dırlar kurarak meclise istida ve · 
ren yüzlerce halk, meb'usların b~ 
aciz vaziyetlerini görünce çadır -
larını sökerek 9aha ilticaya bqla· 
ddar. 

Bu eınada mecJiı 9ahın amca· 
ıı Zıllüasultanı ve oğlu Celilüd· 
devle ile mcelisin en kıdemlilerin· 
den bir heyeti taha gönderdi. 
Heyet Emir Bahadır Cenı ilt 
Şapıal ve daha bazı ıaha nüfu:
edenlerin Tahrandan uzaklaıtırıl· 
m11nı istedi. Mehmet Ali şah; her 
nedense: 

- Peki.. diyebildi. 
Mecliıin bu muzafferiyeti öhür 

gün bütün handa dalgalandı. Ga· 
zeteler sütün sütun yazılar yazdı-

Tirtnin Odemit k&zuı ıınırı 
üzerinde bulunan Yiıenli kö7'in • 
den Koca Mehmet karıaı Dudu ve 
kizı Fatma haıumlar, tülia tarla • 
aından köyletllM dönerlerken Yi • 
fenli çayında cete7ana kapıl • 
mıtlar, Dudu halı.im 300 metre 
kadar rittikt• tonra illllil9, cete• 
di tarla içinde bulunmut1 kızı 
Fatma hana bir ataca tarılmak 
ıuretile bayıın bir halde kurtul· 
IDUftut. 

Yatmurdan m&.hsulıt ve bil • 
hııaa ıeytinler çok istifade et • 
mlıdr. 

lzmirde yüzme havuzu 
Karııyakada yeni yapılacak o

lan yüzme havuzv İnpatı İçin, 
Türkiye idman cemiyetleri ittifa· 
la umumi merkezi, lzmir denizci· 
Jik heyeti emrine 600 lira ıönder· 
mittir. Bu para ile Ôtman zade • 
deki deniz banyoları yanında bir 
yüzme havuz11 J&pdacalırtır. 



~ 8-VAKIT 

Meraklı bir sergüzeşt romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

~I~~ ...... ı~ 
Eski şehirde 

Gizli kalan cina
yetin esrarı 

Kınıkta yeni C. H. F 
binasının temeli atıld Yazn : Arnold Galopen 

"Romancı ile olan sinema işimiz 
fevkalade yolunda gidiyordu! ,, 

Şeker fabrikasında amele Bergamanın güzel nahiyesi - Kır.ıkta nüfus-K 
ibrahim nasıl ölmüştü? köy var?-Ağaçlar altında verilen ziyafet-Nutu 
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- Büyük it?. Muvaffak olacak 
mııın da J>ir lif mı?. Hiç bir za . 
man ıinema artistliği yapmamıı 

olanların daha ziyade muvaffak 
olduklarnı herkes söylüyor. Sine· 
mada uzun uzadıya dütünüp oy-ı 
namak ve Fransız komedisi tiyat
roıunda olduğu gibi ıöz söyJemek 
lazım değil ya .. Hakiki hayattak 
gibi tabii ıöz söylemek ve çalıı
mak kafi .. Hele bir i!e baılıya . 
hm da görürsün .. Yarın uzun yza· 
drya tecrübeler yaparız. 

- Evet mümkündür .. Sen bat· 
kaları gibi değilsin .. Senin vasıf
adamsın .. 
]arın çoktur. Sen teshir edici bir 

Bu gece sabah kadar gözümü
ze uykiı girmedi. 

xxıx 

Erteıi gün Gladis uyurken çık
tım. Muhanirden aıırdığmı para
nın miktannı bilmiyordum. Gayet 
süratle manevra ~tmit olmaklığı
ma rağmen ıekiz bin frank almır 
olduğunu gördüm. 

Bu para Edgar Pip ıçın 

bir hiçten ibaret idiyıe de Baron 
Stanley Gregoryo için, timdilik, 
kafi idi. Şimdi bunun neticeleri 
ne olacağını bilmek icap ediyor • 
du. M. de la Nua her halde gözü 
Ônünele antasından para çaldığ
~"'ı zanneaemezdi ya?. Tabii mes
uliyetgara onlara tahmil edilecek. 
Bütün bu faraziyelere rağmen i · 
çim titriyordu. Gladise de hakika
kati söyliyemezdim ve yalan uy· 
durmak mecburiyetinde bulunu -
yordum. 

Öğle yemeğinde muharrirle bu
lu9tuk. Parası çalındığından hiç 
bahsetmedi. Daima nefeliydi ve 
mütemadiyen romanından bahıe· 
diyordu. 

- Bugün, dedi, Mondial sine · 
ma kumpanyası umum müdürü 
M. Veyi geldi. Münakaşalarım11 

uzun olmadı ve dediklerimi ay -
nen kabul etti. Yalnız b&!lıca 
roller için sizi seçtiğimi söyledi · 
ğim zaman benden isimlerinizi 
sordu. Hiçbir zaman adınızı d·
madığmı ve sizi görmek istediğini 

ıöyledi. 
- Bizi görmesinden tabii bir 

teY olamaz. Fakat ismimizi iıit · 
mediği hakkındaki iddiası doğrn 
değildir. Çünkü buraya geldiği · 
miz zaman rejisörlerden birini bi· 
ze göndererek angajman teklifin· 
de bulundu. Fakat anlaıamadık. 
Bu iddiaımda küçük bir intikam 

arzusu var ... 
- Ehemmiyeti yok. Zaten si 

:ıinle rnukavele yaptığımı söyle · 
yince hiçbir itirazda bulunmadı. 
Yalnız sizi görmek ve sahne kab-i 
liyetinizi anlamak istiyor. Malum 
ya, bu it için büyük bir sermaye 
tahsiı etmek mecburiyetin • 
de olduğundan muvaff akryet ça -
relerini temin etmek mecburiye • 
tindedir. Sizi görüp dinlediği za -
man ıeçmemde yanılmadığımı o 
d:ı anbyacak ve takdir edecektir. 

- Çok lUtufkiramız, sevgili 
O.tat, zevcemle birlikte romanı -
nızm bütün güzelliklerini filmde 
yqatmaJC için elimizden geleni 
yapac:atanıza mnn olunuz. 

Bu anda kapı çalındı. ve içeri 
biri girdi. Muharrir bunu görün • 
cc: 

- Affedersiniz, dedi, dün ak
ıam ~ir ıoygunculuğa maruz kal· 
dım dı-. onu konutacağız. 

İçim titredi, fakat az sonra ge· 
nit bir nefes almakta gecikme
dim .. Gelen otel müdiriymiş ve 
dedi ki: . 

- Hırsızın kim olduğunu öğ -
rendik. Bu, bir müddet evvel o -
telde hizmete aldığımız bir Ko -
himbialıdrr. Anaızın istifa etme • 
si nazarı dikkatimizi celbetti. Ya
iıoğmda yaptığımız arattırmada 

pnra dolu bir cüzdan bulduk ve 
kendisini tevkif ettirdik. Paranızı 
ça!an bu heriftir. Yalnız size 9u -
nu hatırlatmama müsade ediniz 
ki para ve kıymetli şeylerinizi o -
tel müdürlüğüne teslim etmeniz 
icap ederdi. Maamafih size taz -
minat vermeye hazırız. Ne kadar 
paranız çalındı?. 

- Miktarını bilmiyorum.. Üç 
bin frank olıa gerek. 

- Bu para emrinize amade
dir. 

- Teıekkürederim. 

Otel müdürü yaman adamlar
dan biriydi. Muharririn emrine a
made kıldığı para zavallı garson
dan müsadere ettiği paralardan
dı. Şu sevgili üstada gelinde, 
çantasındaki para miktarını bil
meyitine bakılırsa, aağmdan ıo· 
lundan haberi olmıyan bir insan 
tesirini yapıyor. Her §ey yolun· 
da gidiyordu. Edgar Pip rolünü 
gayet acemice yapan şu biçare 
Kolombiyalıya müteşekkirim. 

Yemek devam ediyor, M. de 
la Nua ise gözlerini Gladisten a
yırmıyor, kıza bin türlü kompili
manlar yapıyordu. Gladis ise, 
vazife ve sanatını bilen bir kadın 
gibi muharriri çıldırtmak için ne 
yapmak lazım geliyorsa yapıyor
du. Muharrire yüz veriyor, yanı· 

na yaklaımasına müsaade ediyor 
ve bu haller, muvaffakiyete gi -
den manevralardan olmakla be • 
raıber beni iğrendiriyordu. Fa • 
kat muvaffak olmak için bir çok 
fedakarlıklara katlanmak lazım. 

Ertesi gün Mondial sinemaıı
na gitmek üzere muharrirden ay
rıldık. 

O gün bütün gün Gladis ile 
rollerimizi tetkik ettik tecrübe -

' ler yaptık .. 
Ertesi gün muharrirle stüdyo

ya gittik. Bizi müdürü M. Veyle 
takdim etti. Müdür bizi görünce 
muharrire dedi ki: 

- Aziz üstat, seçtiğiniz ıanat
karlarm iktidar ve kıymetinden 
f üphe etmediğime emınsınız. 
"Serefli hırsız,, filminin muvaf -
f ;k olması ikimizin de menfaati 

icabındandır. 
Bundan sonra bana dönerek: 
- M. Fregoryo, dedi, ne va • 

kittenberi sinema ile meşgul olu • 

yoraunuz? 
- Bet aenedenberi. 
- Gazetelerde isminize rasla -

mayııım .gariptir. 
(Devamı var) 

Eskişehird~ çıkan 

arkadaşımızdan: 
"Sakarya ,, 

Eskitehirin Karaçayıır köyün • 
den Çerkes İbrahim çalıımak ve 
para kazanmak için geçen sene 
Eskitehire gelir. Bir çok yerlere 
bat vurduktan sonra nihayet Şe -
ker fabrikasına yerletir. Fahri -
kada amele olarak çalıtmağa bat 
lar. 

İbrahim itine muntazam bir 
surette devam eder. Fakat ara -

dan kısa bir zaman geçtikten son
ra İbrahim ansızın ortadan kay-

bolur. Arkadatları m~rak eder
ler. lbrahimin birdenbire köyüne 

gittiğine hükmederler. Aranır. 

taranır fakat İbrahim bir türlü 

bulunmaz. Ne olduğu, nereye 
gittiği tamamiyle meçhul kalır. 

Nihayet mesele zabıtaya ak -
ıeder. Zabıta; lbrahimin hiç kim

seye haber vermeden ve bilhassa 
meydanda hiç bir sebep yok iken 
anıızm gaybubeti tabii bulun -
maz ve derhal tahkikat ve takiba -

ta hatlar. Tahkikat ilerledikçe 
de esrarengiz bir cinayetin per · 

deleri yavat yavaf yırtılmağa bat· 
lar. 

Şeker fahrikaımda amele ola
rak çalııan lbrahim; Işıklar ma
hallesinde bir evcle kiracı olarak 

oturuyormuf. lbrahimin birik · 
tirdiği bir kaç kuru§ paraya göz 
diken veya bir kadın Jl!eselesin· 

den muğber olan meçhul ıahıslar 
bir gece lbrahimi öldürmüşler ve 
cesedini bir çuval içerisine koya
rak Porauk suyuna atmışlar. 

Zabıtanın tahkikatile mesel<' 
tamamiyle meydana çıkmıştır. 

lbrahimi öldürenler ele batı kıp
ti altın dit Mehmetle arkadaıları 
tevkif edilmiılerdir. Suçlular, sıkı 
bir istiçvap neticesinde cinayeti 

açıkça itiraf etmişlerdir. 

Trendeki kadını 
l<açıran tutuldu 

lzmirden Tireye gitmekte olan 
Ödemit posta treninde Akkoyun-

lu köyünden Rukiye hanım ismin
de bir kadın trenin Çatal istasyo
nuna vardığı sırada iki köylünün 
tecavüzüne uğramııtır. Çatal is-

tasyonunda Ödemif treninden ine 
rek Tireye gidecek treni bekliyen 
Rukiye hanım, birinin elinde ta-

banca, ötekinde bıçak olan bu iki 
delikanlı tarafından meçhul bir 
semte götürülmüıtür. 

Rukiye hanımın yanında bu • 
lunan ihtiyar bir kadın bunlara 
mani olmak tetebbüsünde bulun· 
muıaa da iki silahlı köylü bu ka -
dmı tehdit ederek Rukiye hanımr 
almıılardır. 

Bayındırın Alan köyünden 
Durmut ile arkadatı Ali adını ta

fıyan köylüler jandarmalarım11 

tarafından takip edilerek tutul -

muf, Rukiye hanım kurtarılarak 
köyüne gönderilmittir. Tren yol-

cularını heyecana veren Ali ve 
Durmut adliyeye verilmitlerdir. 

f 

Kınıkta yeni F1rka binasının temel atma 
Kınık (Hususi) - Bergamanını 

me,hur nahiyelerinden olan Kınık 
da yeni bir halk fırkası binasının 
temel atma merasiminde hulun • 
mak üzere davet edildim. Kayma 

kam Fikri, C. Halk fırkası idare 
reisi Hamdi, Halkevi reisi Mehmet 
Ali ve azadan Abdullah Niyazi 

Beylerle kırk beş dakikada bura
ya geldik. Yol oldukça bozuktu, 

Bakır çayının bir çok koUara ay -
rılmJLsından her taraf bataklıklar 
ve sazlıklar içindeydi. Bundan 
bafka da bır çok pu mç ıarı.uarı • 
nın yanından geçtik. Bütün ove 
bu suretle bir sivri sinek kaynağı 
haline gelmiıtir. Biz on bet ka -

dar köprü üzerinden geçtik ki, 
bunlar hep Bakır çayının taımasi -

le etrafa dal budak salmasından 
hasıl olmuş dereler idi. Bu çayın 
gerek mahsulatı tahrip etmesi ve 

gerek müthiı bir sıtma ile kaza 
halkını kaaup kavurması taham -

mül olunur feylerden değildir! 

Bu mecraların temizlenmesi 1 1 / 2 
milyon lira ile kabil olduğundan 

kudretli hükumetimizin yakın za -
manlarda halkı ve kazayı bu be -
ladan kurtaracağı umuluyor. 

Otomobilimiz hükumet kona -
ğının kapısında durdu. Müdür 
Şükrü Beyle arkadaşları ve ahali 
taraf mdan . karşılandık. Bugün 

buranın pazarı olduğundan sokak
lar insanİarla doluydu. Burası di
ğer nahiye merkezlerine benze • 

miyor. Adeta büyücek bir ka· 
saba halindedir. Evleri kargir ve 
muntazam; sokakları geniıtir, ev -

velce maha]]eler yukarı sırtlarda 
iken nüfusun çoğalmasından do -
layı timdi vadiye inmişlerdir. Ka -1 
sabanın önünde göz ulaşamıyacak 
derecelerde zi~mrüt gibi yeşil bir 
ova açılmaktadır. 

Nahiye merkezi evvelden Poy · 
racık köyünde iken 25 sene evvel 
buraya naklolunmuştur. 

Nahiyenin 25 köyü ve (15000) 
nüfusu vardır. Merkezde (7000) 
nüfus oturduğundan mükemmel 
bir belediye tetkilatı mevcuttur. 
(12000) hanesiyle 4 minareli ca -
mii, 3 hamamı, 4 pamuk ve un 
fabrikası var. 

Nahiye merkezine 3 saatlik me· 
saf eden bir su getirilmiş; Büyük 
Oba köyünden gelen bu suyun ıs
lahı ve teşrih havuzlarının yapıl -

masr için (13000) lira tahsis 
muştut. Bu suyun proje ve P 
)arının yapılması 490 liraY 

mühendisi M. lskarpaya ihal 
lunmuıtur. 3 ayda projeler 

zırlanacak ve te~rinlerde amel 
ta başlanacaktır. Kasabanıl1 

vası iyi ise de ovlarda çalışa 
la orada yatanlar sıtmaya tu 

yorlar. 

Artık öğle vakti olmuı .,, 
mek zamanı da gelmi§ olduğ 
.,,_ ...... ,..., _ ... .._ 

denlere Kıft:klılar tarafındaP 
kemmel bir ziyafet verildi. 

Ağaçlı bir bahçede kurul 
lan beyaz örtülü masaların·· 
de kuzu dolmaları, salatalıV 

ğurtlar bir çok mezeler sır' 
dizilmişti .. 

Temel atma merasimi n.e 
du. 

Davuııar derinden inliyD'' 
nalar tiz sesleriyle kulaklar• ti 
lıyor !... Halk dalgaları 111,d 
yerine doğru yuvarlanıp 11 
B:z hükumetin balkonund-" 
hengameyi seyrediyoruz. 
buranıt pazarı olmak dol• 
büyük bir kalabahk göze ç~ 
Bize de: "Buyurun!,,. ) 
Hep beraber aşağıya ind1~', 
balığa karışarak temel yer~~ 
dık. Burada hepimiz bir 1'\, ' 
zaladık. Bu kağıt bir şit~11~ 
konarak ağzı mühürlend•ı 
kam Fikri Bey tarafındall., 

. ·ıere,. 
hşmm altına yerleştırı 

harçla kapatıldı. Biz de 
taşını \1zerine birer ınal• ti 
tık. Kaymakam beyle ··fti 
ve belediye reisleri, ıııu . . ..,,. 
güzel nutuklarla merası ıJ~ 

ııı 
dırdılar. Ondan sonra Jıe' 
kiyetler temennisiyle h~~,_,ıt 
li yerine .gitti, biz de ı"6 I 
nağına döndük. t<•"' 

Ragıp__.,.,, 

-o-- ~ıJ 
Bir kamyon de~ 
Mihalıçcığın Kayı ~~ıııifı ~ 

rında bir kamyon de'Y'~dit 
sindeki 30 kişi rnütea 
rinden \'e hafif surettetti.,e 

h" mıılardır. Vaka ına t 
Mihalıçcık kaymakaffl

1 

0 t, ·' 
başlamıştır. Kazall111~1ı._,,..-
I. d. l . Jl :k• ın ıre uııyonunu tıf• 

ileri geldiği anlaplııı•t 
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Tahsil 
Çağında 

~TJ/en iş, }' asaktı! 

Denizin Fay dası 
Vardır, Fakat .. 

· Aıtıerikanın en büyük kadın ü
:t~it~Ierinden biri olan Fa11ar 
l etının müdürü, orada tahsilde 
U \ltıan kızların evlenmelerine 
''ad · · e etınıttır. 

t ~İltıdiye lkadar Amerika üni-
•ıtel . d k 1 b d erın e o uyan arın, u a· 

' hilhasıa kızların tahıilleri 
eden evlenmeleri kat'i surette 

h lctı. Bu yasağı boran, yukan
··d~hıettiğiıniz mektebin kadın 

uru olınuıtur. 

.011
\ln dütünütüne göre, talebe-

~ tahıil hayabnın sonuna ka • 
t 

k evlenmeleri yolundaki 
ilk.' tnanaıı~dır. Fayda11 değil, 
d,11 zararı vardır. Çünkü, bu 

1 ırde kız veya erkek talebeler, 
tnnı. 
. ~f ıyorlar, ama nitanlanıyor -

.. •tanlıltk devresinin tahıil 
dt1eı· llsl .1 sonuna kadar uzamaıı, 
erın duygulannı gerginletti • 

Or • • l 
I ' ••rnr erini bozuyormut ! Si • 

~r bozulacağına, yaıak bozul • 
' O, höyle dütünüryor, evlili • 
~Untazam surette tahsile de -

Yazın 11hhati, güzelliii koruyu-ı 
cu tedbirlerin bir çoğundan geçen 
ıayıfalarda bahsettik. Fakat, da
ha bahsedilecek 'bir çok tedbir kal· 
dı. lıte, bu sayıf ada da bunların 
bazılarını not ediyoruz, 

Pek çok kiti bütün günü deniz· 
de geçiriyor. Saatlerce suda kalı-

yor, kumsalda yatıyor, tekrar de
nize giriyor, tekrar çıkıyor, hülasa 
bir girip çıkıthr gidiyor! Halbuki, 
bunun en zinde inaanın srhhatinde 

~arar getirici olduğu, bu bahiste 
en ziyade ıöz sahibi olması lazım 
gelen doktorlarca ötedenberi kati
yetle tesbit edilmiş bir hakikattir. 
insanların, sıhhatleT'İni bu derece
de ihmal etmeleri, ya bu huıuıta
ki bilgisizliklerinden, yahut ta tav 
ıiyeye aldırıt etmeyitlerinden ge
lir. Bu aldırıt etmeyiıte de bir de
receye kadar iptilanın tesiri arat· 
tırılabilir. Deniz İptilasının! 

Modadır 

Sıhhatini korumak, ihmal edil
memeli .. Değil bütün ıün, hatta 
günün yarııınt bile ıu içinde geçir
mek, hava son derecede ~iddetli 

16
1çin bir engel tefkil etmediği. Şimdi, Uzun Etekli Akşam Elblselerl 
'lü:Yor! .. .-..;;.._......; ______________ ._ __ ............. ~------~A--_ ... JJ..·.,--........... ._ ...................... .-... _... ...... 

.,. ~ .11~ 
'çın Boşanaca-,cr= 
~UdapC!tede oldukça acaip Karışık Salataya 
~lu bir da.va açılmııtır. 

. .\)bert D k . . d b' 'A-' 1 d b 1 ki 'k 'f kt' 

Dair •• 
!\~· ea ısının e ır çı.~ı- Salata, az veya çok, her zaman mak için Avrupa.da sapına oku- ö me e ı tı a etme ır. 

tıaı, kocası aleyhinde mah- aofrada bulundurulmalıdır. lttah nunca açılıp kapanan iki ucu ya.s· Karıtık salataya tereotu da az 
~~Ye iıtida vermı't boıanma b f k ıı.lttd ı açmağa yarıyan bir şey, ihmal o- ıı ıatrhlı bir nevi alet kullanılır. miktarda yaratır. Ta ii azla a· 
k e hulunmuıtur. Bot anma lunamaz. Bu aletin ıapı madeni ve uçları çmnamağı gözeterek bir miktar 
}' 

1 

olarak da, kocasının on Umumiyetle salatanın bir kaç tahtadandır. Limon, iki ıatıh ara· ıirke ve zeytin yağı gezdirilmesi 
'lt'ftn-. kadar kadın ve ancak tekli bilinir. Fakat, türlü türlü ıa· ıına yerlettirilip sıkılır. Bunun • de lazımdir. 
,, • .1 Ya.tından itibaren erkek ol- lata yapmak mümkündür. Gerek la beraber, salataya böyle limon içinde bulunduğumuz ıalata 

•ı( t'' 
, 'k oıterınektedir. Hakika • yapıf tarzı itibariyle, gerek ıeçi • tıkmak, ancak fevkalade tekellüf· mevıiminde baıka ıalata çeıitle · 
'ktdOCt.ınıı herkeı on bq Yatı - len ıeylerin değitikliği noktasın - le yemek yiyen kimselerin rağbet rine dair de tarifler tespit etmek 
&o ar kız bilmiıtir. Doğduk. dan ...... Ve çeıit çeşit yapılan sa - edebileceği külfetli bir uıuldür. üzere, ıalata bahıini bu haftaM; 

. ())~l'• ,~iifua kütüğüne kaydı !ataların hiç birisi, yaprlıt güçlü • En iyiıi, limonu ortadan ikiye burada keıiyoruz ! 
lı~,~ ""it "e Al bert Deak yerine ğü göstermez. Her türlüsü de, ça - .......................................................................................... . 

,1\} beak iaıniyle yapılmııtır. buk ve kolay yapılır. it, salatalık 
l l'a.,- ı· . 1 . - b' t' kt ' ~ il',t) ••ıa. ge ınce, uf ak bir a- çefıt er1nı ır araya ge ırıne e. 

~l'd,ll a onun erkek olduğunu . Salatalar arasında, en tercih e· 
~ t'•' çıkarak doktor bu hu- dilebilecek olan, karışrk salata· 
. ._ "l>or ' 1ttt.1'th Venniı ve kız bir anda dır. Karıtık salata, domates, hi· 
)dt d, b oluvermi,, nüfustaki yar, kırmızı turp, taze soğan ve 
Şj'-d' ~ •uretle düzeltilmiıtir! havuçla yapılır. Bunlar ince ince 

tl ~~hır erkek çocuk babası kesilerek, yayvan, büyükçe bir ta
~'-llı a.leyhindeki bu boıanma bağın içerisine kısım kısmı yerleı
t~ lla.ıı} bir kararla netice- tirilecektir. Yalnız kırmızı turp 

11 lt~etak olunmaktadır. Ka- tabağın bir k11mında yer tutmaz. 
~l~i~tnrn evelce laız olduğu- domates, hiyar, taze soğan ve ha
'd,l\ .. :n hilınit olsun veya vucun yerleıtirildikleri kısımlara 
i <>srenın. 

· • \',.,.. 1! olıun ! Eıki- dağıblır, bunların üzerinde ve a -
il-' -.ıyet L. . d h 

~· ' ~ah'k ' ""'!anına ıebebı raıında unıfu, göze O§ görünüş 

"'"' etne, daha karannı temin eder ve iıtahı açmakta ro) 
l'"ll' ! 

l\Qcl ~ 
~ ~t~~n Profesör 

1llc ..:ı 4.lıııan .. · " qef a 1 unıverıiteıin-
b... o •rak b' ~ ~........ ır kadına pro-

' ... -<ili v ·ı 
.,._~ak lerı 'ltlİ!lir. Bu ka. -

. ~'- dit. 
0 0

i Hedviı Lan
'L \c._drtı 
•qti, ' kend · 
~ &e.htbid' ı aahaımda de-

', 
•t ır. Bi- k ki ~~r."cl l'e erkek -~o tap 

~I, '" )''-ııf ntealektaıları 
'1'it. r ~dit)ean .~enlcitlerde, bu 

ao~den ı . ·ı 
eçırı -

oynar. 
Karıtık salataya, daha başka 

ıeyler de ilave edebilirsiniz. Me-
sela, ıiyah yahut ye~il zeytin ... 
Bu da gene kırmızı turp gibi muh
telif kısımlar arasına ve üzerine 
serpiftirilir. Limonu da ya ince 
dilimler halinde tabağın kenarla
rına veya ikiye bölünmüt halde 
aağ ve ıol tarafına, yahut ta orta
ıma koymak yolları vardır. 

Ancak, limon dilim dilim kesil 
diği takdirde, bunu parmakla tu
tup 11kmak iyi bir uıul olmadığın
dan, hu tarzda kesilen limonu sık· 

Sade Ve ••k Tarzda SUalenlt KBteal 

sıcak da olsa, doğru değildir. Ba· 
zan zararı ani olarak hi11edilmez, 
ama sonradan bu zarar kendiıini 
gösterir. Muhtelif haıtalrklara 

denizde fazla durmut olmanın se
bep teıkil ettiğini, doktorlar mu· 
hakkak görüyorlar. 

En srhhi denize girit tarzı, ıabah 
ve ak§am Üzerleri ginnek ve her 
giritte on, on bet dakikadan zi· 
yade ıuda kalmamaktır. Sudan çı· 
kınca da derhal kurulanmak, rüz· 
garın tesirinden kaçınmak. .... 

Bu tavıiyeyi, denizden zevkaJ
mayı tahdit edici bulur da her ne 
pahasına olursa olsun, ıuda daha 

fazla müddetle kalmaktan kendi
nizi alamazsanız, bu müddeti niha 

yet bir misline çıkarmak, en ton 

had olmalıdır. Denize giriıte sa· 
bah ve aktam zamanlan her hangi 
bir sebeple müsait gelmiyorıa, her 
.halde tam öğle 11cağında, günetin 

kızgmlığiyle etrafı kaııp kavur

duğu zamanda girmemek göz Ö· 

nünde tutulmalıdır. 

Hele bazı kimselerin uzun müd
det denizde kaldıktan, plajda do
laıtıktan sonra, tehire dönüp ter 
~nıcre if ~le uıfcafiiı&T&n, pex 
tedbirsizce bir harekettir. Böyle 
olduktan sonra, denize hiç girme· 

mek, daha tercilie değer. Deniz -
de banyodan ıonra yapılacak ıey, 
kurulanıp yatmak, yorgunluk al • 
mak, dinlenmektir. Bu yapılmı
yacak olduktan ıonra, denize rir· 
mek, neye yarar! 

Denizde yorucu bir tekilde yüs 
memek de icap eder. Sonra ciğer
leri, böbrekleri, kalpleri zayıf o-

lanlann da denizden fayda uma· 
mıyacaklarını bilmeleri ve unut • 
mamaları lazımdır. 

Çocukların denize girit ve çı • 
kıt zainanlannı kontrol ebnekte, 
anneler, ne kadar titiz davranır • 
laraa, o kadar yerinde hareket et • 

mit olurlar. Çocukların bu huıuı
ta iti ifrata vardırmaları, büyükle
rin ifrata vardırıtından daha za· 

rar getiricidir. Onların günette 
yanmaları da, müsamaha ile kartı· 
lan.mamalıdır. Göz yumuf, anne
ler için sonradan, çocuklarının 

sıhhati noktasından, üzüntü sebe
bi ortaya koyar! 

~ 

Yemek Pişirirken .• 
İspirto ile yemek pitirirken, 

çok dikkatli davranmalı. lıpir· 

tolu ocak yanarken yahut henüz 
kızgınlığını muhafaza ederken İs· 
pirto ilavesine kalkıtmak, pek teh· 
likelidir . 

Bu suretle tedbirsizce hareket 
edit, ispirto katı,, ıimdiye ka
dar birçok yangına sebep olmut ve 
önce, mutbakta ispirtolu ocak ha· 
tında bulunan, yanmıthr. Ev 
kadınları, bu hususta tedbirli 
davranılması lüzumunu hiç unut· 
mamah! 
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Yazan : Selami İzzet 
lıatladı. ihtiyarın ellerini öptiı 
Talip efendi yüzünü çattı ve a 
kaıını döndü. . "' . . 

Glı dofuşu 
Cüa batısı 
Sab&lı ııımuı 
Oflı nanıa.ıı 
lkladl 111 m'1..ı 
Akşam namaz 
Yatsı eımaz• 
lııuak .. 
\'ılıa ı.çu ıiııltrl 
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ı& ıs 16 14 
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Talip efendi, köhne dükkanın·· 
da kendi de köhnele§mİtti. Bir a·I 
ralık, dükkanın arkasındaki mer· 
divenden odasına çıkmaiı dütün
dü. Tam bu sırada kapı açıldı. 

Saimeydi. Sararmıfh. Elleri tit· 
Saime, evine ıeldi. Talip efen - ı r ' ' I[ 

dinin iyiliğini komıularına söyle~ l ı_ R ~ ~_y O s-=z=d: 
riyordu. di. 

- Getirmedim, dedi, ne ister~ Dinliyenler t•ııyorlar. Talip e-
llugUn 

ISTANBUL: ıen yap. fendi b6yle bir §ey yapsın.. lna· 
Talip efendi, birdenbire Saime· nılır §ey değildi bu, Talip ef · l8.30 - Plak neıriyab. 19.20 - A· 

yı. tanım•dı·. · k" d ... L . ,. janı halNrleri. 19.30 - Türk muıiki .... nın ımseye acı ııı ve oorcun .. 
netriyabı (Ekrem, Ruıen, Cevdet NY· 

- Neyi getirmedin?. bağışladığı ıörülmemitti. fer ve Vedhe. Nazan Feridun, Nedime 

- Bir hafta. evvel emanet ver· • • • hanımlar, OYrik efendi). 21.20 - A-
d iğin madalyonu. Kocam alıp Saime bir ,ey dütünüyordu. juı •• lloraa haberleri. 21.30 _ Radyo 
aitmek istedi, olmaz diyemedim.. Talip efendiye hediye vermek. orbltruı tarafından ıiıan mu•ikisi ve 

Madalyon bende değil.. Ne ister· Ya bir terlik veya bir yün yelek hafif muıiki. • 
·· k · A b h · kb na DL l'ARŞOVA, ıs.ıs m. • ıen onu yap. orece tı. ca a angııi ma ule - .. _, 

T d
. 
1 

,-,ıı pl&k. <~on ınuelklsl.) 20,60: lpor 

alip efendi aceleci değildi: ıeçer ı · · veMlre. sı,ıı: Senfonik konııer (StU411yo· 

- Tela~ etme, dedi. lıı.i hulasa Bunu kendiıine ıoracaktı. dul. n: Halterler. ıuo: Stüctyo kouertnın 
,. deftllU. 1: Fiyton. %1.15: Danı muılkltl. 

edelim. Sen Saime hanımım de- E-teai ıün, dojru dükkana ılt na DL BVKREŞ, M4 .,;. 

iil mi?. Tamam. Bundan altı ay H. 11 • 11 Haberler. H: Ruıatlaaae uberte-

1 b Y l b. k d v rl, lt.U: Kantrk koneer. SO: Kcmff!ran•. 
evve , ana bir altın madalyon bı- Af ıca ır a rn, aızını açır S0.11: :aa.dyo orkeetraaı. 21: KonferaH. %1, 
raktrn, para aldın. Parayı aydan gözünü yumuyor, ıöylemedijin ı:s: Oda muılkt.ı konııert. ıı,u: Mueahabe. 

aya ödiyeceğini söyledin. Tamam. bırakmıyordu: :ZZ: Haberler. ıa.ao: Kaln-ebane maılklll. 

B d Alı h b l ı::. herı'f. ,.. Khz. Lt.lK:8EHBUBG, ll4M m. 
un an bir 'hafta evvel geldin. - a e anı versın ... Bollaada ... nrfff. 21, Habe<rter. ıı,ıo: 

madalyonu istedin. Kocam gele • Sen inıanın kanını emiyoraun.. P1'k. sı: Piyano konRrt. H,36: HW• kon· 

cek, beni bu madalyonu rehin Canmı alıyorsun .. Ver benim gü· itti. 21,60: Senfonik halk koneert. s,ıo: 
Dau pllldan. 

verdiğimi anlarsa üzülecek falan müt kaJıklarnnı? .. Faizle borcu · &U.. PKAO, 4'20 m. 

filin dedin. On beş lira borcun mu yüz · kere ödedim.. Bundan 11,ü, Praı· lUO: Haberler. ls.&6: Mu1a-

d 
böyle ıeni beıliyemem.. Ver ka- 1aa1ıe. it.Ol: Nk. - Ma ..... be<. ıt.ıo: Al-

var ı. Metelik vermedin. Buna nı&Ma llflfrlJ'll&. ııa: &aberte.r. ıo.ıo: Sak· 
rağmen, senden bir senet aldım §ıkluımı diyorum sana.. Seni al· IOfea Nlo ıuo: 0pe.ra pllklan. H: Ha • 

ve bir 'hafta müddetle madalyo- çak, rezil, ıefil herif seni!.. berter. ıa.ıı: Pllk. U.46: ~ haberl~r. 
T 1 MI Dz BUDAPqn: llO m. 

nu verdim.. Tamam mı?. Ala.. a ip efendi ıea çıkarmıyordu ıı: n~ Mrer perdelik ki1ııı *'mHUt. u: 
Her halde madalyonu getireme· Saime hemen atıldı: RaJ~r ldarf!!llnde opera orkntra11, 21: 

dim diyemez.:n, rünku·· yaptıl'ftn - Utanmadan böyle ıözler na· Dans musUml. 
•• 3' e :uı Khz. Deutacblancbendu. 1~'21 m. 

h'rnızlrk, dolandm~rhk olur. ııl ıöylüyoraunuz? .. Talip efendi 21,15: "Ltiderttz • Bu<'llt,, l•lmll temııı. 
Samı" e hıçkırdı: iyi adamdır .. Bana bir altın ma- 2l,43: Dana. •: 8i7UI laahrler, 2s,111: Ha· 

berler. 21: anı muıltlcl ı. 

- Dün Ali aedi lCi: Bu madal- dalyonu geri verdi. 59Z Khz. VİYANA 607 m. 
yonu bana ver. Senden bir ıeY ta- Suıtu. 20,ıs: Anton Dvorak'rn eM>rlerlndt-n ~·•l-

Talip efendi üatüne atılmıtb: sazlar kon1erı, ıs.ae: Son llaberter, ıs.o~ 
fıyayım. Ona nasıl vermem diye- Konııertn denmı, M,IO Dau muıılklsl. 
bilirdim. Biraz evvel gitti. Ondan - Sen ıuıar mıım kadın! .. 
aonra, o gittikten aonra ne yaptı· Suı ! .. yalandan bıktım. Maaal - ~!!'!!! B Q R S A ~ 
fımı anladım. lıtaıyondan doğru yonu verdim, cünkü aen borcunu 
buraya ıeldim. Çok korkuyorum. ödemittin.. Anlıyor muaun? •. 
Ne olacakta olıun_.. Eğer biraz Doğruyu töylemiyoraun, çünkü 
aabredenen, it bulurum, yavaf ya- ıöyliyecck olaan, parayı nereden 

1 Hızalarında ~ıldız ışarcti olanlar üzer· ' 
!erinde 2 AAusıosdı muamele görcnlcr· ı 
dir. I Rakamlar kapanış fiıtlarırıı ~österir. 

"d · buldun diye 'üphelenecekler .. 
V&f o enm.. . • Londra 

"ukut (Satıe) 
tıJ:\. - • Vh111 ı•. -

Talip efendi bafını salladı: Saime ıaıaladı: • r\ev)·ort 

- Vah vah, hen aen'ı namuılu - Neler ıöylüyonun !.. • Parls 

ı~3. to • Mııtrıı 11, -
ltı<ı. "tı * Btrlla 4i, - , 

• Mllho 
bir kadın aandımdı.. Öteki kadın, kapıyı çekip ıit· , Rrb~~eı 

Saime isyan etti: ti. Talip efendi yalnız kalınca, • Atiu 

ıı6. • • V1tJOVI ı3, • · 
ıti', - • Badaptşle .6. -
ıı;;, • Rlllıreş 19, -

S 
• C'uınn 

- Ne dedin?. aimeye ıokuldu: • ~of~a 
• 17, - • 8elıraı ~6. -
~4. • · • Yohharnı H. -
8•. * Altta 9ti, - 1 Fakat yaphiı iJi dütündü. Sus· - Bundan böyle zor iyilik ede· • Amsıerd111 

tu, dudaklarını ısırdı, kı"'kırmızı rim. Bir haftadır, ne kadar ala· l • Praı 101. • ~lıdJlyc ;i6. SO ı 
,,. * ~tokho nı 

oldu. Talip efendi devam etti: caklrm vana üıtünM ıeldi. Ver- i! 

.11. ... R•nkaoı UO _ ! 

- Maıum ıörünerek beni al· dikleri rehinleri ıeri iıtiy.,rlar .. 1~'=::;;Ç;;;:e.k=ler==(=k==•=Pz.ıı:·-.. --==·=1111

8
-.>::::m::::I, 

dattın. Şimdi de kendine acındır~ "Burojumu ver .. Saatimi ver .. Bi- • toııdra 6·1~ı.~o • Stotholm 3061'2 1 
• fıİIY)Ort 0.19469! • Vlyanı 4,U~i' 1 

mak iıtiyonun. Artık yutturamaz· leziiimi, yibülümü Yer.. Madem • Paıts ıt.06 • Mıdrh ~.aı:o 
ım. Senedin elimde. Şimdi gidip ki ona madalyonunu iade ettin, • Mlllıo 9.!67~ • 8erııa t,oıu 
liarkola haber vereceğim. benim de aaatimi iade et .. ,, ET- • flrllbeı u~60 • \'ar'

0
"

1 4
tt1.'i • Atin' 83 347!1 • Bud•1mır 3.98!0 

Kapıya doğru yürüdü. Saime velden kat'iyyen Termiyeceiimi • Ceuvıt t4380 • Alilıre! i0,4014 

hem'beyaz olmuıtu. Kabuı, haki- 'bilirlerdi .. Şimdi.. • Söf)'a t6.:'<1 • nııırıı 3-4 M•.~ 
• Anıııttrdan. 1.17~6 • Yokolıanıı s-.&ss:-

liat oluyordu. Biraz ıükin buldu, t~rini aildi. • Prıı t9,t4 • Moskova ıo·H~ ~ 
_ Gitmeyin.. Saimeye doiru ıeldi: i 5 H-A M 
Diye inledi ve bayılıp yere ıe· - Kırk yılda bir ıiin bir 111ü· llL:ır*=t.ııııılııl8;;~==::::;::===ıı:=~===~ 

be Is Batta~• 9.- 1 erttıs - ,•)() 

rildi. · nue bizlik yaptım, ne di1e hu· • A .. dolu ~6.<0 • <.. lmtrıto aı 11.20 

• • • nu herkeae yaydm? .. Bunu herke- Rı)ı •• oo Cnyo• ne• -.oo 
Kendine gelmeğe baılayınca, ıe haber Yermenin manuı Tar sır. Hıyrlvt tMO ·art Ot!. 

upuzun bir sedirde yattığını, batı· mıydı?. Mertea Baıta 9ı ~~.- Rıtyı 
-.oo 
-,01 
-·.00 

ı (1. sııon. -·.00 ~ark "'· ecu 
nm altmda çalılar olduğunu ve Ro11oetı •3.~0 ftltfbn 

takaklannm yan°d1ğmı farketti. 
Talip efendi, elinde ıirke ,i,eai. 

Tnekklha 
- 00 

M, ucunda duruyordu: 
- Bu ne it yahu .. Bir çeyrektir 

hu haldeyiz .. lnsan el alemin dük· 
kinmda 'bayılmaz. 

Saimeye yardım etti. Genç ka· 
drn kalktı: 

- Sözlerine inandım. Al ıu se· 
nedini geri. Yırt yak. Hükmü yok 
artık. On bet lirayı, ne zaman is· 
lasm o nman Yer. Faiz de iste· 
tnem .. Şimdi benim İ!im var. 

Saime 1evincinden ailamıya 

latlkrazl•r tah .. lller 
ZeTcim s ..... un mehuau Emin ıı-==1=.m.::=::=:=:======·====1 

Beyin ölümünden duyduiumuz • 19UTlr~ 8or.f t7.l:I Elektrik - ,();) 
I f . • . . • il t6 70 rramvıv -.1)() 

derin acıya te ıra , mektup yolla· • • " _ ın ıuo Kılıum -.01 

mak ve bizzat taziyede ltulunmalc lstıtrlııDıhlll 1 oo.- • Anadola ı •7 • 

1 k b 
!rjltl lltlkraıı !15.- • Anıd ... hı 11 .. 1 

ıuretiy e ittira za metin•e IMılu· " 4"-1 ıtta Mil A •• oo Aaadol'li ltl -.00 
nan deierli arkadaılanna, vafab L.. ftatdat. - oo • Ml•tssıı .-.. 47,50 

eı ve doıtlanmıaa ayn aJl'I t•k· •liiiiıll-.lililillı;;;m_llıliiı __ ._ __ ... .J. 
küre teeııürümüz mani oldulun· ı•~·-•-•n----111r. 
dan muhterem V AKIT'le tükran Yurttaı' ... sssa•waswn:ll 
ve hürmetlerimizin iblllını rica e- Az, çok •kazancından mutlaka 
derim efendim. taa&rruf vazifendir, borcundur. I 

Samsun mebusu merhum Emin ~~nu iyi bil, belle ve yap. 1 
Bey refikası: Belkıs Mıllı lktısat ve Tasarruf Cemiyeti ·ı 

m11mn:•c.ı~ma:ıa 

1 

1 

~~~-~-••rtJtj~_ 
Yüzme Müsabakamızı · 

günü yaklaşıyor 

"V AKIT'' ıençliii denizciliie tef
vik yolund. her yıl tertip ettiii müaa
bakalardan birisini 10 Aiustoı Cuma 
ıünü Modada yapıyor. ~çen yıl yap
tıiımız müaabakaya iki yüz elli spor
cunun ittiraki, müaabakalanmızın ıör· 
clüiü raibetin ıüzel bir misalidi.-. Şim· 
cliden ıörüyoruz ki; ıeçen yıl müaa
bakalarımızın baıhca hedefi noktaıın
dan bizi aevindiren bu rakam bu yıl 

llelki de bunun üstünde olacaktır. 
Denizle atakayı fazlalqbrmak ve 

müaabakalara en küçük yaıtan itiba • 
ren !»ütün ıençliiin ittirakini mümkün 
lalaltilmek için müaal»aka prosramını 

çok ıenit tuttuk. 
Praıram ıudur: 

MU••b•k• programı 
(Çocuklar inamı) 

1 - 60 metre (8tyl) 12 yqma k&dar kr7 
çoeııklar IÇla 

S - 60 -.tre (8tyl) 12 yqana kaclar er· 
krk çocuklar için 

3 - 50 metre (Kurbafaı.ma) lZ 1a11na 
ka4ar lu& çoeaklar için 

f - 60 metre (Kurbatalama) 1% yaıına 
kadar erkek çocuklar için 

5 - 50 metre (Sc-rbc-.st) 1% • H yqmda 
kır.lar için 

8 - 60 mdre CSerbeııt) 12 • 14 7 .. ınd11 
erktılder için 

l - 100 metre (Serbeıt) H • 18 ,. .. mda 
krr.lar için 

8 - 100 metre (Serbeıt) 1' • 18 J8flllda 
erkekler için 

9 _._ 100 metre CScrbeıt) J8 • 11 ,. .... cıa 
krrJar için 

10 - tOO metre (~rbclt) 141 • 111 Yatın· 
da erkeklı-r için 

11 - 50 meh'l'I (Kurbafalıtma) 1% - Uya· 
tında kıdar lçln 

ıı - M M('trP. CKurba~alnma) 1:?. 14 ya· 
tında f!rkP.ktcr l<:ln 

13 - 100 ınetrn (Kurbağalama} 

;"1-a,ında kıı.lar için 
U - 100 metre (Kurbıııfolamıı) 11 - 18 

yll,ında erkeklt>r lı;ln 

tıs - 100 m<'trı• (Rorba~nlıımıı) 16 • 18 
yqında kı71ar için 

18 - 100 mrtrf'! (Kurbafalama) 18 • lR 
;r~ında rrl\clder için 

Dikkat: Yukardaki müıabakalara 
mıntaka seçmelerine veya müsabaka • 
larına girmiş olanlar İ~tirak edemez • 
ler. 

(Büvükler kısmı) 
1'1 - 100 111flfN! (&orbmıt) hanrmlnr itin 
11' - 100 mntrf' C."'ırt Uıtu) erkrklrr için 
19 - 2()0 mrtrt• (Knrbağal:ıma) nkel\ler 

l('ln 
211 - 21)(1 mrtrc CK11rhttjal14ma) hanımlar 

l('ln 

21 - %4'0 mf'trtı (8<-rMııt) l'rk,.kll'r !('in 
22 - fM ımottt (Mııkın-emt'tl f'rkeklf'r 

l('ln 
2ll - B'l ·rak ,.llrı,ı <J\lünll'r nraMndtt) 
ı.& - Bal rak yarı~ı (Hannnlar llraıııında) 
2$ - ."iO mı-tre <~r~ııt) g&ı.ctl!C"llP.r arıı· 

ııımd:ı 

%6 - 60 metre (S.rbeet) il y 
karı müt~kalt •porcular ar• 

27 - Atlamalar (Trampll'n: S 
ı ihtiyari) 

28 - Atlamalar (Kulf': 2 mrcııısP o 
ti yari) 

29 - Atlamalar (Rıuumlar ara...,., .
1 30 - Su topu ml1MMk&N ( JOU 

11nda 
Sl - l'ath direk (Serbe9t) 

Hediyelerimiz 
Müsabakalarımızda birincilik 

kincilik kazanananlarla su topll 
l»akaımı kazanan takıma madal>"' 
pa veaair hediyeler verilecektir• 

H•kem ve tertip hey 
Tertip ve hakem heyetimiz t' 

tehaaa11 ve alakadar zevattaJI 
küp ediyor: 

Ahmet Fektori B<y (Güref ' 
letizm federasyonu rei•lerindeıtl 
Nm Rü§tÜ Bey (1. S. K. klübii 
Rıza Bey ( Denizcilik f ederaı)' • 
dan) Kadri Bey (h.tanbul d• • 
heyeti rei•i) Şazi Bey {lıt.nlrıll 

· nizcilik heyetinden) Abdurrah 
(Bahriye yüzbat111) Vahdi Bc1 
riye yüzbatııı) Ziya Bey ( 
Fuat Rüıtü Bey, Her F. Riedt 1 

fabrikası ikinci müdürü) Her lı 
(Alman mektebi beden terbif'" 
ca11) Her Alexaandr Fereneı:ff1 ~ 
me antrenörü) Sali,n Ahrn'1 

(Doktor) Kadri Bey ( Gal• 
kJübü denizcilik ıubeai reisi 1 
Bey (Beykoz klübü denizcililı 
reisi) Rüttü Bey (Fenerbahç' 
denizcilik tubeıi reiıi) A. S~ 
(Gazetemiz yazı itleri müdürii 
muiiarrıri) lnıan Bc1 cc~ 
ıazeteıi spor muharriri) lrzet 
ıtin Bey (Haber ıazetesi ıpor 
riri) Eıref Şefik Bey (Akı•"' 
ıi ıpor muharriri). 

MUsabakal•r h;ln y• 
Müaabakamızll i,tirak içi., 'f' 

temi:zde "Yazı müdürlüğüne'' 
yahut doirudan doğruya Modll 
mı ıahibi lhıan Beye müra~ 
yazdırmak veya !»unu bir 1 
bildirmek kifidir. Geç kaln'l_.
vaktiyle müracaat edıniz. 

Dikkat ~ 
Müsabakalarımı& için t ,; , 

dar yazılanların ıuetemi• f·,,1 
dürlüğüne ıe!erek, müaabal:Y.ııl 
mek üzere bazırladıiırnı• ıi 
kartlardan almaları ve 9 ,. 
rihli gazetemizde verilec:crlc 
mutlaka ok~malan lullllv 

Levazım Satmaıma ~ 
KomisyonundB 

Deniz 

8 Ton Gu pazarlıkla münakHaıı: 7 Aiuıtoı 934 
saat 14 te. 

s•ıı 

1 A ı uıtoı 934 tarihinde yapılan ml1oaka111anda ••1 p e 
etmem:f o'.duğundan paıarltkla ahamasına karar yerıJeO el 
Gaz 7 Ağt:ıtoı 934 Salı günü saat l 4 te paıarhld• ,ı.o~, .. 
Şartnamesini görmek ıstiyenlerin her gün Ye paıarlıi• ifl~ 
decek ferin de o gün ve saatte muvıkkıt teminatlaril• 1,"I 
Kasımpaşada kAin Komisyona mOracHtlan. 

1 

Deniz Levazım Satmalf1'181 
Komisyonuod 

~5 ' 24 ton Dizel Yağlama Yağı : Kapa'ı zarfla münak••111 t 1 
toı 1934 Cumarteıi güaU ••' I' 

Deniz kuvvet'eri ihtiyacı için 'l4 ton Dizel y•i'';fl' 
25 • Aiuıtoı • 19~4 Cumartesi günU aut 14 de k•P

111 /.. 
lanacakhr. Şartnamesini g&rmek ve almak istiyeoler 

11~1~ 
münakHaya girecekh~rin de o gün ve 11ıtte uıulO t'P. 
kapıhlmıı ltminat ve teklif mektuplara ile i(a510JJ'~~'j1I 
Kom ıyona mUracaatları. 
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' 
ır ahbap yalısında ha- ~UNDAN BUNDAN 
lersizce neler yapılır?! Annam'da lbnissuut çocuklarile bir arada .. 

"' Çabuk olunuz kotraya atlayarak çekip 
gidelim çünkü ... ,, 

Bir erkeğin bir defadan 
fazla evlenmesi yasak 

edildi n haftanın o müthi~ 
iÜnlerinden birinde bir 

trı B ~ . . d ' .._ ogazıçın e, yerın-

td Yntakta olduğu gö -
t \ı, Çünkü rüzgar yok-
ta. d• v• • l ıregının ucuna çe-

o arı in . .b. b' b ·ı ce fent gı ı ır ay-e y • 
e erınden kımıldamıyor-
kede kaldı ki yelkenler şi-
otta"ı ·ı . .. .. .. ] 

~ ı erıye gotursun er. 
lttrn içinde üçü kadın ve 
tk 01ınak üzere altı kiti 

~Ordu. Erkeklerin Ali, Ve
'&an K d z ' a ınlarm da Ayıe 

' ehra oldukl~rınr kabul 
. l!u .. . 
oır uç çıftten mürekkep 
. a seyyahları, daracık 
'sind 1\ e sıcaktan kavruluyoı·· 

doğru dönerek ev sahibi tavn ile: 

"- Buyrunuz, efendim!,, de- Fransızlarm himayesi alında 
mişti. olan Çin Hindistamn:la Annam 

Evin içi tertemizdi. Yerler kar imparatorluğu malumdur. Bu dev· 
gibi heyazd,, Veli Beyin kundu· Jetin Bao Dai isminde genç bir im
raları çamurlu olduğurıdan bas - paratoru vardır. Bno Dai birçok 
tığı yerlerde kocaman ayak izleri seneler Fransada tahsil ettikten 
hasıl oluyordu. Misafirler salon sonra imparator olmuştur. Onun 
kapısını açmışlardı. Fakat ne sa- için asri dü§Ünceli hir Asya hü
lon:Ja, ne de evin başka bir tara· kümdarıdır. 

fında kimse görülmiiyordu. Ali İmparator bu asriliğini cihana 

bey: ispat etmek için Annamda cari 
- Salon güzel döşenmiş deği' olan taaddi~dü zevcatı menetmistir. 

mi?. Siz burada oturunuz ~a ben Kendisi de bütün Annamhlara .nü
.d . ' Mustafa beyi aranuya gı eyım .,. munei imtisal olmak için matma· 

deyip dı~nrı çıkmıttı. zel Marie Jeannette Nguyen Hu 

Veli ,.e Hasan beyler kütüp· Hao ile evlenerek ondan başka. 
hanedeki kitapları. tetkik ile

1 
kadın almıyacağını ilan etmiştir. 

meşgul olurlarken Zehra l Bu münasebetle imparator tarafın-otranrn ınuattal bir hal -
l~ll\ ortasında kalması da 

. 1~e içlerini sıkıyordu. Er· 
da küçük bir heykeli eline alıp dan neşredilen beyannamede de· Kral İhnis.sut şimdiye kadar yüz elli kadımla evlendiği için bir 
muayene etmeğe başlaım~~r. r niliyor ki: çok çocukları vardır. Kendisini geçenlerde Taif deki yazlık dairesin-·'Çınde Ali Bey, Anadolu 

b' b· ır noktasmda deniz kı· 
aralık rüzgar e!tlleğe ba~~amış ve "Asrı medeninin icnbatından de ziya.ret eden bir Alman gazetesinin yazdıklarına bakılacak olursa 
açık kalan kapılard:m birisi bcr.· olarak ahlak kaideleri de hakikat- kı·al dinen valnız dört kadın almağa mezun olduğu için her ne za
bit gibi pathyarak ltapanmı~h. te yukarıya clo~ru bir tekamül ma; yeni bir kadınla evlenecek olursa mevcut dört kadından biıisini 
Bu gürültüden ürken Zehra ha - göstermeldedir. Muğlak rütbder- bogamu~. Bu suretle adedi üce inen kadm]anm yeni bir kız almak su 
mm elinde kıymettar hey!<eli ye- le idare olunan bir harem dairesi retiyle dörde ibHiğ ediyoıınuş ! Resimde lbissuut çocuklarından dördü 
re düşüm:ü~ ve heyk~l hın pi.'.rç bu terakki devrinde bir anakro- ile bir arada görfüliyor. 

itj,1r Yalıyı göstererek di -

Ş\l~aya kadar gidebilsek 
1 

an kurtulurduk. Orası 
~··dan Mustafa beyin yalı
~ıtar çıkıncaya kadıır o . 

olmuştu. nizmdir, tarihi inkardır. Onun -----------İllllİİllllİ _________ _ 
ıclerdik' 

Ali bey bir dakika sonra ~alo- için maziye ait olan ah18k kaidele-
na gelerek demişti ki: rini kaldırmağa azmettik. Banyo kostümlerinin geçit resmi 

~"ti .,, d Bu sebepten dolayı yegnne genç 
n dostu diye tavsif el· "- Mustafa beyle ailesi ev e 1 

'~f be d ·· zevce olarak Koşinşinli matmaze 
1 b. a y, hakikatte onun yoklar. Fakat buz dolabın a mu· H 

Marie Jeannette Nguyen Hu ao ~İJ ır dodu değildi. Yalnız kemmel yemekler buldunı. Geli -
'1ta.ç defa rasgelmiş V!! o- niz onları yiyelim! Mustafa bey yu intihap ettik.,. 
'l\l ~-=~.,~..-Bu:.h .. uannamenfo nec.redilmesi ı.I: !&nUJUı. 1\"11. ~'it..,,.,......+ "---"-'•,_. ____ .;ı..,,;...., • .-11 ...-~f""' -.. ...... hl 1 . 1;. 

cı üzerine bazı Anna'm ra ıp erı , ... rz 
Çrk •amiın~ dostluk derece- Bunun üzerine kadmlar alela- mıtlar ve uzak eyaletlerdeki ha-
~tan ınsanlardandı. Ali ceie masayı hazırlamıf 1ardı. Altı rem dairelerine cekilip gitmişler
.ı lifi kotrada bulunar.lar kişi mükemmel surette karınlarını 
'l,,. b t dir. 
~ ·• Üyük bir memnuni· doyurmuşlardı. Fakat yarım aaa 

"ttl ı . k anmıştı. O aralık ya- kadar devam eden ziyaret erı es· 
ç~~t ınotör geçtiğinden mo· nasında ev scıhibine vermedik~er: 

~tılrn 1 ~ N'h Al' ~k M ış ve cotra yedege zarar kalr..:amıştı. ı ~ye~ ' 
~i llıtafa beyin yalısı Ö· bey dcmi~ti ki: 

tıhtır:na. kadar çektir;I· "- Arkada~lar art!k giV.elim ! 

ki!İ k Mustafa beyi bundan fazla rahat· 
"~ otr:ldan rıhtıma çık· sız etmiyelim !,, 

tqtı !~lının etrafını kuşatcın Altı ki~i tekı·ar rıhtıma geldik-. ıçın d 1 ~ 
~ e a rnışlardı. Bir i- leri zaman rıhtımın hir köşesinde 
~~:o~.ra Ayte hanım elin· bir adamın oltasını denize atarak 

. ~hce ·~ deınet çiçek tutu- balrk tutmakla meşgul olduğum· 
d~ nın en güzel ci,. · · ı· be b L 
,~·qette t I görmüşlerdi. A ı y u ya'.:lancı-

' h op anmı~h. ya doğru yaklaşarak sormuştu: 
t'rı::ı~a .. g:~ince, o hah- - Henışeri, Mustafa beyin ne· 
~\\." .... ki buyuk kay11 ağa- rede oldug-unu biliyor musun?.,, 

-"Qlıttı A - . 

- - --o----
Yufka 
gazeteler 

Okunduktan sonra 1 

yenilebiliyor! 1 

:\Iısn-da çıkan Muhadenet ga
zetesi yazıyor: 

Gazetecilik aleminde rekabet 
günden güne ye~ilikler meydana 
getirmektedir. Bugün garpte ka
ranlıkta okunacak gazeteler basıl· 
dığı gihi okunduktan sonra yene-

49i! .. .,, * ; 4'" H' 

ltt lt~ • gacın ıncc "- Hayır bilmiyorum!., 
~,~•~arak kaysıları, ko- "- Yoksa seyahate mi çıktı? .. cek ~urette gazeteler de çıkarıl- lngilizlerin Marg-ote Cı~niz barıyolan hanyo kostümlerinin geçit res-

'tı h.~ oyalı dudaklarının , B Ik k , 
Q .. ,tde d ' - e i çı mı~tır .. ,, 

lt tı~~: . ~~rlu yuvarh- "- Acaba ne zamar: geri gele-
) 'dı k ışıtı en müthiş 

' b~ "Y ... ıt ağacının ince ce~_?_.,, Mustafa bey artık buraya 
l~ ı.:lıgı için dalla be-
~' •tt:.arla;ankFatına ha- gelı::_ez!Nasıl gelmez, evine kim 
l. l"ııttı ere et versir 
'tlf il bir ş I bakıyor?.,, 
i ~~ llraırnda e~ 0 mamıştı. "- yeni mal sahipleri bakı· 
~i l el\ Veı· tıtmanlığı ile "Or, k. im bakacak! Mustafa bey 

rı eaıd· 1 hey ağır viicu- J 

h~ 1t'ınn.Jc · b·ır ay ev' el yalıyı banka müdi:i -°" ot '" ıçin bir bahçe 
ı,_t+ "llnak · Rıfkı Beye sattr, kendisi lzmire ~~dlti\ı . . ısteıniş, fakat 
, 1' oaı\ln 1~ın koltuğun yel- gitti. Rıfkı bey biraz evvel ailesi 
"t ,._ llgır) "" ı'le dolaı>._mı.va çıkmıc.tı. Şimdi ne -ı... lll'tılll\ rgına dayana. - - Y 

t;"1"" 
1llı V ı· b redey•e gelir. ''l ••e &ö .. . e ı ey kol- "' 

~ltı heylrıulüp kaldığın-- Ali bey bunu haber alınca he· 
" onun . d e elleri d ını adına men arkadaılarına: 

· ' n en tut ı k t at h ttı~bu up onu "- Çabuk o unuz o raya -
~' \l İtler r ?1111uttu. lryalım, bu yalı artrk Mustafa he· 
)'~"UJ> bitti hırltaç dakilta yin değilmiş!,, demişti. Bunun Ü· 

'\.; lc:a.p1 kten sonra Ali zerine altısı cb. alelacele kotray< 
ti... ~ •ına. d w b' 
, ·~ . dllra.n k ogru gide- binmişler ve bereket versin ıraz 

~iti. ~İterk apıdan içe- evvel cıkmuı o!an rüzgar sayesin-
~~ '-'ta.Fa. be en: de yelkeıılc;i şi~irerek sahilden 
~ •~idik? Y: neredesiniz ayrılmıılardı. 

''ıtd~ dıye ha.ğmn.,. 
al'ka.da.tlarrna 

Dedikoducu 

maktadır. mini görmek için binlerce kişi tarafından ziyaret l1 clilmiştir. Resmimiz 

K 1 k k gazete Mad bu gccit resmini gösteriyor. aran ı ta o unan - ... -_____ ..... _ _ llİlll ________________ _ 

ritte fosfordan yapılan bir madde 

üzerine basılmaktadır. gazete "zi· Almanya milislerinin mevcudu azaltılacak 
ya,. adlıdır. Okunduktan sonra 

Berlin, 2 (A.A.) - Havas mu-yenilen gazete de yufka üzerine 
basıl.maktadır. Öyle ki gazeteyi1 habirinden: 

okuduktan, fikir gıdasını aldıktan Bugünden itibaren, Nazi milis·! 

sonra yiyerek maddi gıdanızı da leri üniformalarını tP.krar giyebi- j 
temin etmi~ olursunuz! l l B t b b k ki ' - ir er. unun a era er, so a ar-ı 

Gazetecilik ô.leminde görülme- da bu üniformalardan pek az gö-1 
ye başlıyan tuhaflıklar yalnız hun· rülmektedir. Görünşe bakılırsa,1 
lardan ibaret değildir. "Biyaiter,, h 1 j 

bu müsaade i!cum kıta.an arasın 
gazetesi 40 !\~I'"'! gazetesini oku-

1 da tekrar bir sevk uyandırmışa yanlara maaş bağlıyor, ölünce ce-
naze masrafını ödiiyor !... benzemiyor, bir Ağustosta başla

----o- ---
lspa nya dilene 'leri nin 

kazançları 

ispanyada dilenciii:: her mem
leketten, her milletten i!cridedir. 
Yapılan bir s~atistikten fspanya-ı 
da 300 bin dilel'ci buiu:u!t1ğu an
lasılmıs ve vaı;ati olaı·ak senedel1 

220 miİyon lira topladıkları anla
!ılAnı, .... 

ması icap eden, milislerin tasfiye

sine henüz yeni başlanmıştır. Tas

fiye, ortaya halli mü§kiil mesele

ler çıkarmıştır. Filhakika, bun • 

dan sonra milislerin fırka azası 

olmaları lazrmdır. Binaenaleyh, 
bugün 3 milyon olan milis mevcu-

dunu, 1~33 deki mevcuduna irca 
etmek lazım gelecektir. Bu mev

cut, o tarihte 1 milyon idi. 

Bu suretle, rejim, iktisadi ve iç

timai mü~küllerin tehdit edici bir 
şekil aldığı bir zamanda 2 milyon 

genç üzerindeki nufuzumı kaybet-

miş olacaktır. 

Tasfiye, Naziliğin hızını açık

ça kaybettiğini ve iktidan ele al

madan evvelki vaziyete düştüğü-

nü göstermektedir. 

Iskenderiyede güze ilik 
müsabakası 

lskenderiyede plaj düşkünle
rinden baz? gençler plaja devam 

eden kızlar arasında bir güzellik 

müsabaka11 yapmak üzere beledi

yeye müracaat etmitlerse de bele

diye bu müracaatı kabul etmemİ§
tir. 



• 

~ JO- .VAKIT 

Reisicümhurluk salihi
yeti Hitlere geçiyor 

(Baf ta.rıı:fı 1 inci a&yıfada) 

zifeaiyle tevhit olunmaktadır. Bi· 
nael}1lleyh, reisicumhurluk ıalahi· 
yeti~. Hitlere intikal etmittir. 

Ordu 15 gUn matem yapacak 
Bertin, 2 (A.A.) - Müdafaa 

nazırı ve Alman ordusu b&§ ku • 
mandanı Jeneral Von Blomberg, 
ordu ve bahriyeye 1 S günlük bir 

ma. hürmet edilmit olan bu büyük 
vatanpervere tazimlerini bildir· 
mektedir. 

Saat 24 den sonra 
aldı§ımız haberler 

Alman ordusu Hitlere sa· 
da kat yemini veriyor 

, 
Gazi ve 

Hindenburg 
~ (Bal tarafı 1 lnc.l 1aydada) 

nazarlarında hakayiki anladığı gö • 
rülen, fakat ıı.nladıklannı her mu -
hataba söylemekten muhteriz, yük
sek bir tahsiyet karıısında: Hin • 
denburg! ... Hindenburgla görüş • 
mek ietiyor, kendisini bilhaılll veli
ahtlc beraber ziyarete gittiğimiz va· 
kit temas etmiı olduğu tatlı müsa -
habe zeminine sevketmeğe çalışı -
yordum. 

Hitler Hindenburgu 
• 

yerıni tutabilecek mı 
(Baş tarafı ı inci sayıfada) \ 

Hindenburg bu muzafferiyetle· 
ri ıayesinde Almanyanın en met • 
hur ve en ziyade itimada ıayar. 

kumandanı olmuştu. lmparatoı 
Vilhelm onun hu töhretinden isti· 
f ade ederek milletin manevi kuv · 
velini arttırmak için Hindenburgl' 
29 ağustos 1916 tarihinde ordu er
kanı harbiyei umumiye riyasetine 
tayin ettirdi. Bu suretle ihtiyar 

Hindenburg 2 J. 
altında el yaz11iyle fU cU 
yıldı: 

"Dahili sulhu temin e 
ki kuvvete Yası! olmak!,, 

Hindenburg ikinci İJ1 
nü olan 26 nisan 1925 1 

14655766 reyle AlmanY' 
hur reisliğine ıeçilmitlİ· 
burg gelen ilk tebrik telS 
"Asıl şimdi iş başına geÇ 

.. matem yapmalarını bildiren emir· 
namede Hindenburga beliğ bir 
tanda tazimlerini bildirdikten son 
ra demiftir lcl: 

Bertin, 2 (A.A.) - Alman or
dusu baı kumandanı, ordu ve do
anmanın derhal M. Hitlere aada • 
kat yemini etmelerini emreylemiı
tir. Yemin ıu suretle edilecektir: 

"AUah huzurunda, mukaddes 
bir yeminle, Almanyamn ve Al • 
man milletinin rei~i Adolf Hitlere 
bilikaydüp.rt itaat edeceğime ye· 
min ederim. Bu yeminimi yerine 
getirmek için her dakika kahra -
man bir asker gibi hayatımı feda -
ya hazrr bulunacaiım.,, 

Mareşal, ziyaretimiz esnasında 
Suriye vaziyetinin ıa!ah olunduğu . 
nu 5on günlerde şeci ve ta::e bir 
süvari fırkasının muharebe meyda· 
nıM ithal edildiğini söylemiıti. Hal· 
buki, bu büyük adamın bahsettiği, 
bittabi oradaki kumandanların ver
diği rapor muhteviyabydı. 

1 mareşalın vazifeleri kat ,kat art· 
mış oluyordu. 

cevabını veriyordu. ~ 

Hindenbureun cünıh'
duktan sonra vatanına ~ 
büyük hizmet Almanya 
cak meıeleaini halletnıe~ 
Sosyalistlerin kabul ettii 
man sancağından dolaY1 

ikiye ayrılmıftı. HindeıJ 
ve yeni sancağın resnıi f 
!arak çekilebileceğini il• 
o meseleyi halletmişti. 

r 

"Alman imparatorluğunun li· 
'deri Adolf Hitlere tam bir itimat
la, Almanyanm iatikbe.li yolunda 
yürümekte 'devam edeceğiz.,, 

Mlltt cenaze gUnUne kadar 
bayraklar yarıya inecek 

Berlin, 2 .(A:A.) - Bütün re., 
mt daireler, milli cenaze gününe 
·adar o gün 'de dahil olmak üzere, 
bayraklarını matem aliemti ola • 

· rak yarıya indireceklerdir. 
Halk da ayni tarzda hareket 

etmeye davet olunmuftur. Kato· 
lili ve proıteetan kiliıeleri maka • 
nu tı milli cenaze giinüne lka'dar, 
he:- ~ün ak!amlan saat sekiz ile 
dokuz arasında matem çanlan çal 
dıracaklardır. 

Ayni müddet nfnida bütün 
ıenlikler, tiyatro ve musiki ve bil· 
cümle oyunlar tatil olımmıqtur. 

Bütün <levlet memarlan, on bet 
gün matem alameti olarali siyah 
kol sargılan asacaklafthr. 'Cena • 
ı~e günü, bir <lakaia •6'dit mulia • 
faza edileceıi ve il>u müddet zar -
f ında her türlü İ§ •e na iyat ta: • 
mamen ·duracaldrr. 

Sabık Kayserin taziyeti 
Berlin, 2 (A.A..)" - SaıJılC Kay· 

ser, Doom'dan, Mareıa1m oğlu 
mirclay Hinden\;urg'a ıu telrrafı 
gön'd~rmiftir: 

"imparatoriçe ile hen matem 
içindeyiz. Sizinle ve bütün Alman 
milletiyle beraber kalbimiz mü • 
tee11irdir. 

Cena\;ıfu.tdOn mağfıretine maz• 
har olmuı bir !liayat, sonuna emıit 
balmıuyor. Veliatit Prens Tannen· 
bcrı l<ahramanına son seli.mımızı 
isal e·deceldir.,, 

lnglltere Krahnın taziyeti 
L"ondra, 2 '(J;..;J(.y - lngiltere 

Kralt, Şaıkt Praayada. Neudeck' de 
hulunan miralay Oıkar V on Hin
denl>arg' a §U telgrafı göndermi§· 
tir: 

"Yüksek aeker ve hükumet ada
mı meziyetleri, memleketinizin ta
rihinde k"enClisine şerefli bir yey. 
temin edecek olan saygılı bahanız 
Almanya reiıicumliuru F eld Ma
retal Von Hindenburgun ölümünü 
derin bir teessüf ile haber aldım. 
Bu büyüK ziyadan dolayı samimi 
taziyetlerimi takdim ederim.,, 

Sir Jobn Simonun gaybubeti 
dolayıaiy)e M. Monak - Calledon, 
Almanyanm Londra sefirine İn· 
giltere hariciye nazırının, Alman· 
ya Reisicumliuru F eld Maretal 
Paul Yon Beneckendorf und Hin· 
denburı'un ölümünden dolayı ta
ziyetlerini bildirmittir. 

f ngilterenin Berlin sefiri olup 
h'alihazırda lngilterede bulunan 
Sir Eric Phippı, bugün öğleden 

aonra Almanyaya dönecektir. Se· 
fir, cenaze merasiminde kralı tem 
.n edecektir. 

fngiliz matbuatı, Hindenburgun 
fiayatnidan uzun uzun bah'setmek· 
ltıt. İDRiliz miJlıeti tarafından <lai· 

Hlndenburgun gömU· 
leceAI yer 

Berlin, 2 (A.A.) - Maretal 
Hindenburg Şarki Pru•yada Tan
nenberr harp meydanında gömü
lecektir. 

Berllnde teessür 
Berlin, 2 (A.A.) - Havas a• 

janaı muhabiri bildiriY.or: 
M. Hinden burgun vefatı ha be· 

ri üzerine, bütün tehri derin bir 
heyecan kaplamııtır. Halk bu he· 
yecanmı gizlememektedir. Çünkü 
Hin"denburg, Alman vatanmın bir 
hamisi, ve bir nevi dehuı ıibi te
latdd olunuyordu. 

'.Alman liabinesinin f evltalade 
te<ıabrrle ri):aaeti cümhur vazife • 
ainbı devamrnı temin etmesi, ımilli 
so y list malıafilinin dahi, Mare • 
pi Hindenburgun gaybubetinin 
&ra!dıiı büyük boıluğu bir daki· 
ka bile hiuettirmek istemediğini 

tebarüz ettirmektedir. 
Gazi Hz.nln tazlyetlerl 
Ankara, 2 (A.A.) - Alman Re

iıicümhuru Mareıal Fon Hinden· 
burgun vefatı dolayıaiyle Reisi
.cümhur Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retleri ve Hariciye Vekili Dr. Tev· 
fil( Rüttü Bey taziye telgrafları 

çekmitlerdir. 
Buıün Hariciye Vekaleti pro· 

tokol daireıi tef vekili Mütvik Se
li.mi Bey Alman aefaretine gide· 
rek hülrumet namına taziyede bu· 
Iunmuıtur. 

Franaız CUmhur reisinin 
taziyeti · 

Pariı, 2 (A.A.) - Fransa reiıi· 
cüımhuru, Alman ıefaretine tazi· 
yetlerini bildirmittir. Ayni zaman· 
da Marefal Hindenburgun oğluna 
da bir taziyet tel~af ı çelanittir. 

Paris, 2 (A.A.) - Maretal Hin
denburgun vefatının duyulması Ü· 

zerine, Fransa Baıvekili M. Dou· 
mergue derhal kalemi mahsus mü
dürünü Alman sefaretine yolhya· 
rak !ahd taziyetlerini bildirmiştir. 
Diğer taraftan M. Doumergue, Baş 
vekil M. Hitlere de bir taziyet tel· 

Hakikat halde mevzuu bahsolan 
bu süvari fırkası, ben henüz ikinci 
ordu kumandanı iken Yıldırım gru
punu takviye için bu gı-upa gönde
rilmesi talep olunan fırka idi, 

Ben yedinci ordu kumandanı ol
madan evvel bu ıüvari fırkasının 
teıkil ve teminine çok çalı,ılmı,tı. 
Ancak toplanabilen bu aeyy11r kuv· 
vet o kadar bimecal idi ki, evvela 
lağar hayvanlarını Resü!ayn civa • 
nndaki otlaklarda beslemek ve on
dan sonra kabili istifade bir hale ge· 
lip gelmediğini yeniden tetkik et -
mek lazımdı. Ben aylarca sonra Ye
dinci ordu kumandanı olduium uı
man bu fırkadan istifade edip ede
ıniyeceğimi tahkik ettim. Aldığım 

ciddi bir rapor fırkanın bir kuvvet 
olmadığı mahiyetinde idi. -Alman 
büyük karargahında Hindenburg • 
un ağzından iıittifim ıu idi ki, bu 
fırka muharebe meydanına dıı.hil ol
muı ve vaziyet ıslah edilmi,tir. Ma· 
reıala bu macerayı hikaye ettim ve 
dedim ki: · 

- Benim söyliyecefim sözler, 
sizin aldığınız raporlar muhteviya • 
tına uymıyabilir. Fakat emniyet e
debilir.ini~ ki, hakikatlirler. Suri ... 

yede vazİyc ıslah olunmuı değil 
dir; bunu kabul edinizf .. Sonra Ma
reşal, siz mühim bir taarruz yapı • 
yorsunuz ve zannetmem ki, buna 
çok bel bağlaınıt olasınız, yalnız ha· 
na söyler misini;; emniyetle ümit 
ettiğiniz hedef ve maluat nedir?. 

Büyük ve ihtiyatlı asker benim 
bu sualime cevap verebilir mi idi? .. 
Zaten kendisinden bunu bekleme • 
meli idim. Bu, belki de bir "z Jaü· 
hali vaziyetim, ihtimal, imparator 
Hazretlerinin ,sofrasında bize ikram 
edilen nefis ıampanyalann tesiriyle 
olmuıtu. 

Mareıal söylediğimi zevkle din
ler gibi göründü. Fakat çok basit 
ve ,irin bir cevap verdi, salonun or
taarnda duran ve üzerinde muhtelif 
sigar ve cigaralar bulunan ufak bir 
ma&a vardı: 

- Ek.elanı, dedi, ıize bir ciga
ra takdim edebilir miyim?. 

Hindenburg, her ıeye cevap ver· 
mitti, ortadaki masaya gittik, ken· 
di eli ile bana bir cigara verdi. 

Meğer Vahidettin ile konuşan 

imparator bizim temas ve mükale· 
memi:r:Je alakadar oluyormu,. 

Almanca olarak Mareşala sordu: 
- Ne diyor? .. 
Mareıal cevap verdi: 
- Bir ıeyler! .. 
Ben cigaramı yaktıktan sonra 

Hindenburg'u brraktım, imparator
la konuıan Vahidettinin yanı.na git
tim: 

- Vaziyeti anlıyor musunuz; 
graf ı çekmittir • diye sordum. Muhatabınız Almanya 

Fransız gazeteleri imparatorudur. Benim size uzet -
neler yazıyor? tiğim enditeleri izah edecek bir tek 

Paris, 2 (A.A.) - Havaı ajansı ke1ime söyledi mi? 
bildiriyor: - Hayır, dedi. 

Gazeteler, e11ki Almanya ile ye· - Konu~manıza devam ediniz!. 
ni Almar;•a arasında halihaz:r va- ı Dedim. Ve ciddi konuşunuz, bütün 

endişeleri . İmparatora söylemekte 
ziyetini tut~ ihtiyar Mareıali ki· tereddüt etmeyiniz. Ben eminim ki, 
min istihdaf edeceğini mevzuu o sizden memnun olmıyacaktır. Fa- 1 
bahsetmekte ve Hindenburgun ve- kat hiç olmazsa Türkiyede hakikati I 
f atının mühim meseleler doğura· görmüş olanlann mevcudiyetine i -

ak d 1 • nanacaktır. 1 cağını yazm ta ır ar, vazıyet ta· 
Veliaht maaum bir tavır takı • ı mamen tebarüz etmediği için ga- narak: 

zeteler, M. Hitler ile Alman ordu- - Öyle yapıyorum!. Dedi. 
sunun bu iıte ne gibi rol ifa ede· Söz de nihayet buldu. 
ceklerini kestiremiyorlar. \,._. ____________ 

11
t/r 

Hindenburg bu vazifelerini de 
baıarmağa muvaffak oluyor ve 
Alman ordusuna büyük zaferler 
kazandırıyordu. 

Fakat Alman yanın ve Avusturya 
nrn dahlli vazifeleri gittikçe fenala 
şıyordu. 1918 senesindeki vaziyet 
hakkında Hindenburg tarafındar 
yazilan bir mektupta deniliyod 
ki: 

"Biz di.i~man ordulm·mı mağ
lfıp ederke~ düşman hükumetler \ 
vemilletler vatanımızın dahali ah-

1 
YaUne göz dikmiş o1dukla11 halde 
bekliyorlardı .. , 

1918 senesinin Almanya ile 
müttefikleri için ne metum bir ne
tice verdiği malumdur. Alman or· 
dusu mütareke şartları mucibince 
vatana geri alınması lazım geldiğ: 
zaman son dakikaya kadar vazife· 
si başından ayrılmıyan ve orduyu 
muntazam bir surette geı-iye alan 
gene Hindenburg olmu!tu. 

O felaketli anlarda da ihtiyar 
maretal: "HAZIRIM!,, cevabın· 

" vermi :ti. Hindonbur, itilit.f clev· 

Jetlerinin çok kurnazlıl<larla <!üşü· 
nerek emrettikleri şartlara rağmen 
Alman ordusu onun kumandası al · 
tında cihanı hayrete düşürecek bir 
ricat hareketi yapmağa muvaffalr 
olmu~tu. Almanyanın düşmanları 

derler ki: 

"Orduda olduğu gibi devlet · 
!erinde de Alnrnnyanm hiı· Hi ı 
dcnburgu, olsaydı , Almanya 11e (l· 

Jurdu?,, 
Almanyanm ilk cümhur reiı:ı· 

Ehert vefat ettiği za<lJlan Alman 
devle! bloku Hindenburgu cumhur 
riyaseti için mütterek namzet 
göstermişti. Hindenburg vatanı · 
na bu hizmeti de yapmak için g · 
ne "HAZIRIM,, demiş ve namzet· 
liği kabul etmiıti. intihap mümı 
sebetiyle dağıtılan res}m1er~n; .. 

Seferberlik ilanının 

Berlin, 2 (A.A.) - Havas mu· 
hah irinden: 

Almanyada ı;ef arberlik ilan mm 
20 inci yıl dönümü münasebetiyle 
Unter den Landendeki ölüler ahi· 
desinde nöbet değiştirme hadise 
si, halk taraf mdan orduya kartı 

samimi bir nümayiş yapılmasına 

vesile olmuıtur. 
Bertin, 2 (A.A.) - Umumi 

harp ba,langıcının yirminci sene: 
d evriyesi münasebetiyle, Almnr 
milleti sosya list cephe muhariplc 
Seldte, Pt1ki muhariplere hitabcr 
ri cemiyeti reisi, ve it nazırı M 
bir beyanname nefretmiş ve bu be· 
yannamede A lman milletinin har· 
hi i stemediğini ve Alman hükUme· 
tinin de harbe mani olmak için e· 
linden geleni yaptığını tebarüz et· 
tirmİflİr. 

Ayrıca beyannamede deniliyor 
ki: 

Umumi harpte Alman askerleri 
vazifelerini yapmışlardır. Alman 
ordusunun şerefi maıundur. Bun· 

Yalnız bu değil, dıı 
mü§kül vaziyetler kar~' 
yar maretal Almanyad• 
mücadelelerini tes!;:ine { 
her zaman bitaraflığını j: 
ve fırka mücadclesi eıf. 
münasip adamın kim 
takdir ederek onu hü~UI 
tine get:rmek dirayetıJ1 
misti. Bütün Alman 111 

daha cok seneler yat' 
menni. ediyor ve "Bizitıl 
denburgun nefes almtı~1 

d
. il 

dir.,, diyordu. Şim ı.: 
manyanın. cumhurreiel 
tan sonra 87 ya§ında ol 

f . B .. r:~ ve at ettı. ugun a 
mı yor. Almanya ise clıt .J 

ricen müskül bir ntt'' 

nuyor. Hill~rin hem~ 
liğini , hem de ba~ve~." 
ımda birlestirmeıi, J-lı 
vefatından sonra. da 
bugünkü karıt•k vaıif 
mağa kafi gelecek rrıi~ 
ihtiyar mareşalın yeti~ 
cek midir? . t. 

Hindenbur umuJ111 1 
lanr ıcı olc:ı.n 2 ağuıt"11 
sindeki Alman stfe 1 

. . or~' tam yırmı ıene so . .,,. 
1934 geccıi gözlet• t 

d B . . ,eıı 
yum u. u yırmı ıe 

büyük, tarihi hadİ•e1t 
ğ ı bir Hindenburr;ııf1 .1 
Hitlerin tutup tutr111:.ı 
l<m P.fİ 1>b-:e !!Ö!trrr 

,.er 
,._ 

dôf1~ 20 nci yıl 
· dife 

dan dolayı ne t'~ btııJ 
bundan sonra iıtı1' 
almıya ihtiyacı011ı tf' 
eıki muharipler, }1ıt ~ 
olduğunu hiliyorııı· 

0
(>. 

rmı çekmiş bulu0"1c:tı' 
dolayı M. Hitler ~:ı· 
biz de ıulh iııth'0r c:l'I. 

ıııı:t 
manda da kart• 1' 

ıar,. 
sur muhaııın ° f 1 ~ 
ve kendilerine k."\ıı Pı 

~ • 111•.r' l 
dugumuz ın•~ ,pı;le ' 
zim gibi düş~11 ',.ı~ . 
Bu ıebeple bıZı biıtjı' ~ 
leri, d üny~ bar c1ete~ 
riplerine hıtaP e Jlı"' ,1 
milletleriıni:ıe ııı.,,e 1 

teıı11 

de calıtmayı .' 
davet eyliyoro~· 111'~11 

dıs!1 V'. 
Harp arka Jıı''1 

M. Hitlere ıar•~,r1' ~ı 
bağlı olarak, .y111 ~ 

"e .. ·~ ' mukadderat ttefl ~' 
b··ı··n 111iJle .,JI' yan u u , " 

larına arkad•fÇ 

yoruz. 



M. Malş'ın görüşü : 

Türk kadını dün cemi
Yetin dışındaydı, bugün .. 

''Revue de Lauaanne,, 18 Tem·ı Türkiye hakikatte birkaç adamm 
!buz 1934. eıeridir. 
d Muhammedin ıon nefeıine ka· Konferanaçı aonra yeni rejim· 
ar kadınlar lehine olarak ıarf et· I den bahıetti. Esaretten kurtulan 

~ii teveccühle dolu ıözlerden mu· kadının aile ocağında ve hariçte 
lddenıa bu ıütunlarda bahaetmit mevkiine iadesi. 

\'e k1.dının vaziyeti kanuniyesini TaıavvUT edilmemelidir ki Y"-

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

f stanbul Acentalığı 
Liman ban, l elefon: 2292) 

Trabzon Yolu 
D l Vapuru 

um upınar 5 Ağuıto! 

pazar ıünü ıaat 20 de Ga· 
lata rıhtımından kalkacak. Gidit · 

teı ZonRld&k, Inebolu, Ayancık, 

Samıun, Onye. Ordu, Giresun, Tİ· 

rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

Oönüıte bunlua ilaveten Of ve 

Sürmeneye uirayacakbr. 

~larl ınahıuı bir derecede ıılah ey· pılan bir tek i9aret üzerine peçeler 
~iğini itaretlemiıtim. "Kur'an hemen atılmtf, kadınlar, hemer 
1 p 4, iyet 8, 12, 14 ve bap 5, ayet kahvelere ko§arak erkek vatan 1•·--------..-------

/'·~· Fakat o vakit de ıöylemit ol· daılarının ıaıkın nazarları altınck Mersin yolu 
ltgum veçhile Mukaddes Kitabm bacak bacak üzerine atıp çöple 

:Üfeaairlerinin iıtiraki sayesinde ıitronad ismiılerdir. Hayır. Ora· in ö n Ü 5 A1u~;:s 
t}'gamberin "F eminiıt,, niyetleri da da bir intikal devresi geçirildi 

lıtufl k p A Z A R ıünü .aat 10 da 
ara kurban edilmitti. Şapka devresinden evci bat at ıaı 

ı_ Eski idare tarZl altında, Türk devresi görüldü ve bu bat atkıs· Sirkeci rıhtımında .. k:ılkacak, ıidiıtc 
'(td b 1 ld E k kl t Çanakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, 

1 .,. ınının vaziyetini i iyorsunuz. köylerde ka ı. r e er yanat ı· 
1.\ d • d• b' Radoı, Marmariı, Dalyan, Fethiye, ~ . ' ın, denilebilir ki cemiyet ha· ğı zaman hemen gayri ıra ı ıı 
l'\ · d Ş h' 1 Kalkan, Ka,, Finjke, Antalya, Alan· ltc.ın e idi. Hareme kapanmııtı. hareketle yüze örtülüyor. e ır er· 
11 ya, Mersine ıidecek. Dönüıte ayni 
t ıç bir şeye hatta çocuklarının de de, köyde olduğu vec.hile hay; iıkelelcrle beraber Taıucu, Anamur, 
ttbiyesine bile ittirak etmiyordu. muhafaza edilmittir. Bunun ua· Kuıada11 ve Geliboluya uinyac:aktır. 
tı" Yüzü peçeli olarak sokağa cık· rmı gündüzün fabrikalarda çalı· •••••••••••••••.! 

t:ı -:\lnan asla erkeklerle beraber 9an ve gece meyhanelerde tarkr •••• Kat'ı Allka 
'ta?.::ı.··:ı. bi;ıcmezdi. Ne tiyatro aah ıöyliyen zavallı mahluklarda bilr Kardeşim Cıhat Asım Beyin şah· 
!le3· d • • 1 sım vı ~azıhancmle maddt ve manevi 
l 

ın c, n~ plajda, ne de resmi görürıünüz. Modanın esırı o an 
o 1 1 hiçbir a!Akası kalmadığını, mm ve he· 

• I> <:.r.lılarda onun dolaıtığı görül· ıizler ~unu da iyi belleyiniz ki s· 5abıma hiçbir mcblılf:: tahsil ve kabza 
bıezdi. tanbulun zarif kadınları zevki ae· mezun bulunmadı~nı ve bu sufftle 

Onu böyle saklamaktan maksef lim budunu aıınadan ıon moda· kendisınin namıma yıpıcığı müraca· 
~e idi? "Paul Bourıet,, Pol Burjr yı tatbika muvaffak oluyorlar atların hükmü olmayıp bana bir zim· 

1 1 ~nu ~nrklılann ate•in yaratılıtına Medeni hayataki inkılap 1926 §U met ,.e mes'uliyet tevcih etmiycccğini 
r.~ :r • • dost ,.e münasebette bulunduğum ıe· 
11.s' rnlcdiyordu. Burı· et diyor ki: batında lsviçre kanunu medenısın· 1 1 . 

,·aıın nazan ıtıı aını arzey crım. 
I ~~rkhlar kadınlarmı öyle kendi· deki kayıtların kabulü ile huıulr Bahçekapı Anadolu Han No. 35 
"~l"ine tahais ettirici bir atk ile ıe· geld,i. Şu hBlde kadın bizdeki ~a· Tüccar komisyoncu 

'Yorlar ki batkalannın ihtiras na· dınların aynen hukuklarına malık· nıhat Asım --·· 
~'rla.rından onları ıaklarlar. lngi· tir. Hatta daha tatilidir. Çünki' 
~~lerin her milletten evel "Femi· talep arza tefevvuk ettiğinden er· 
d •t,, olmu9 olmaları, daha az ka· keklerin rekabetine uğramadar 
~ttt düıkünü olduklarındandır.,, serbest mesleklere kabul ediliyor 
~er, en ~e-tli e keklerin bütür Jı by}d adın_.olan. doktorlar, 

ı. ltrları üzerme celıieden i\am· Kimyagerler, gazetecıler, muhar· 

';1 ı:>ereıtİ! ettiklerini bilmeıey· rirler, yedi avukat, bir çok me · 
)ıttı, hu güzet tezi maalmemnunİ· murlar ve on üç tane zabitai ahla· 
t ~a.bul ederdim. kiye memuru vardır. Kadınlar 

il Diğer cihetten eski Türk kadı hrrıla ve hakiki bir ezka ile garp· 
t1ttın kendisine perestit eden ko· ten nakledilen fikri ıervetleri bel'· 
''ı ·ı d' 1 d 1 c sokağa çıktığı zaman arka· e ıyor ar. 

VAK 1 T 
GUndeUk, SlyaaS Gazete 

lstanbul Ankara caddeat, (VAIUT) yurdu 
........... H ~ft..;lı.L.A.ft.I• 

Yazı toıert teıetoau: 248'111 

idare telefonu : 24110 
Tetırat adresi: tııtaıı buJ - ( V A&rI) 

Posta kutuau Na. '6 

ABONll HEDELLERI ı 
Türkiye Ecnebi 

Senelllc 1400 Kr. !100 ar. 
6 ayl.Jk 160 • 14ŞO • 
1 ayl.Jk 400 • 800 • 
ı aylık 160 100 • ,:~ YUı-ümeğe mecbur olufu hadi· Salonları eıki harem değil, ek· 

di~ı de bu fiddetli alaka ile izah e· seriya bir Ramboiillet - bediiyat ncarl uaıııarm nan aayıtaıanncıa Q.D· 

b ~bilir mi? Ya kadının bir çif perestlerin içtimagahı - dır. Hail· Um! 30 kuruıtaıı baflar. llk uyı:tada 2~0 

ILA.N DCRETLERI: 

l'v kuruşa kadu cıkar. 
~,, •nı gibi tarlalarda ~alıttırıl · arasında da ayni inkiıaf vardır. aayUk. taz.ıa, de\•amJı uan verenıen ait 

'i'> 1
' Ya taaddüdü zevcat mesele· M. Mal!'ın istihdaf ettiği dal(· ayn tenzııtt vardır • 

' Ç:: L·· • b d d kad ·· t Realmll UA.Dlarm t>lr aatm ıo ln.ınlftur. ~ ~ "n"u ne denirıe denaın ir tilo lisanı ma erza ı ar ıura • KOÇUK lLANLAB: 

~e.. dının ayni zamanda son de· le Franıızca ve İngilizceyi yazıyor· sır det&J>ı so. ıw d('&SJ ~.Uç detuı e~. 
'-t 'd '~l !t detle sevilmesini bir türW du. dört de.tuı 76 ve on d.tuı ıoo kuruıtur. 
1lt\ a.} Oç aylık UAD verenlerin bir defa.sı mecca-
lt tlttyor. Hukuku medeniye noktai naza· nendlr. Dört aatın ıeçen Ulnlanıı tu.ıa 

~i )a,'~rnrn. eski rejim zamanında· rından onlarda bizden fazla hal: aaurıan bel kuruıtaıı .beeap e4W..r 

di~ bı~Ye·t·i ile yeni rejimin getir· vardır. Belediye intihabatın<: •••••••••••••• .. 
Cl '- 1!11-• Doktor · Operatör ll~td Nk deiiıiklik ahiren Ce· müntehip ve müntahap olarak i~ 

"'il\" ~ kadınlardan mürekkeı:; tirak ediyorlar. Bu latif mahluk· Ahmet Asım 
b lıl\ rn·· h k ı •ilt~t...~ '1Vace esinde ince bir lar hür ya!amak zev ini ya nız !!l· 

Doğum ve kadm hastahkları 
müteba11111 

f~,·vı olan M. Prof. Malt tara· ye.ıu hayret bir say kudreti izha· 
~lib~ lnev:qıu bahsedildi. Bu ederek kar,ılamadılar. Onlar eın· 
~tl ct~ llnıya.nlar müsahabenin na· ret kaydından kurtulmakla duy Do!<tor ~ Operatör 
~t-. ~ t'Ya.n ettiğini taa&vvur eder· dukları minnettarlığı meydana Jff İ N • H 
t\ tt\u t~f. bir ıaat aüren zevk veri· koyacak diğer bir veıile buldular e aım . 
;~ltt:"~ırhetinde bir takım pito· Bu da vatan aıkıd. ır. Ge~.ç .~alple·. Cerrahi haslahkları mütebassısı 
"'it ~h . lerle kadmın malum şe· rinin bütün aşkı ıle, butun yen r\luayene saatları 10· 12 Ortaköy Şifa 
'ii L ı•ınd k l · · · yurdu 15·18 Beyoğlu lsıikl!I cad. 19 

'l'~l·~ • ">'atamı~ olduğu eski kuvvetleri ile memle et erını ıevı Ttlcfon: 42221 \e 41960 ~ S~l\.ı.~ Ja.~etti. yorlar. Merazimde kafilelerin -------------
l?ıd,l\ b Yel'lt rejime intikal tar· . geçiıinde onlar milli marşlarını er· vatanın ıanaiı arkaıında yürü . 
l·ttikljL '-~haetti. Şijpheıiz bu de· kek lerden daha tannan bir ıesle yen erkeklere gıpta edersiniz. Fa· 
' t 't oır ·· d 1 'h b. ''dd ... ~un e olmadı. Mese • söylerler. Bu mart. on arın nı a· kat eski bir Titrk §&irinin me§huı 
>"t\'t'tı udu zevca.t ilga edildiği yet acılabilmiş dudaklarından ko · ıözünü unutmayınız. 
~~ eıa.aen f'L~ • b' 'd • ''k ·~ '>lt:tı._.. eıKan umumiy~r pan muazzam ır ne§t eı şu ran· "Bir memleketin kıymeti, ka· 
~~ttnlik~ rnahkUm edilmitti. dır. . dınlarmm kıymeti ile ölçülür.,, 
~d'-ınd ~~aaı yirminci asrır Fakat ııırkı ııöylemekle iktıfe M. Malt müaahabesini bu ıöz . 
li 1• }'" ~ Turkiyede ecmiye baş· ettikleri zannedi1mesin. Faaliyette lerle bitirdi ve çok alkıılandr 
~, tıta.ht A . kl J 1 · d b' . . ) ~n ,... • ayaya na edildi· kusur etmezler. ç erın en uınır. Muktedir olabileceğimiz ıeyi iha· 

~ -l'ldok ~rkıye - ıöz ne kadar M. Malt' e dediği ve~hile memle· ta etmek, yevmi ıiyimizle mili' 
\I~' k~~ '' ol~a - Avrupalılaş· ketlerinin kendilerine olan atiyeıi abideye bir tat daha ili.ve etmek 
\ ıt,h le~ venni9ti. Mazi He nin diğer bir ~ekllde mukabelesin; zevkli, cesaret verici, hatta meı· 
il.ta L mek Bi... ·h · · l d' N ·· d 'il.it ~1'tlılıtı k ' c.attun ıı rın· yapmağa azmetmış er ır. e gu· tcdici bir dü9ünce eğil midir. B1 
~b l\ )\&'ita ~ anu ediliyord~ . zel minal değil mi? Biz ki mevcu· tılıım gölgede duruyordu ve onı· 
>. l'tıı rı .an leıir tt• M'll d d" ·· · k d · l· f k · 'k O v k k "~ t "~ it 1 e ı. ı et umuzu uşunmıyere aıma no .. .- ar etmemıştı . nu ı9ıga oyma 
~,~ l.,. ta.r,_; Ya.da olduğuna ben· sanımızı düşünürüz. Onları misaJ için bir vatandatmnzın Şarkır 

'li a. a enıan,· a·ld' ö k . b Cruettcn ıpe e ı ı. tutmalıy1z. J le zannetme ıste· parlak günetinden bir nebzeyi İ· 

delt\oln-at olar. rim !-:i vatanınızı seversiniz. Belk; ze getirmesi icap etti. 

t1 - VAKJ1 3 A4TJS,.ôS U.H 

Y enı · Kitaplar--
Dün ve Yarın '' ,, 

Tercüme Külliyatı 
Bütün milletlerin edebi. içtimat, iktııadl, malt. .. en muha.1-

Jet eıerlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı altında, yılda muntazam f aaılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılmaaı ıuretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü -
cuda getirilmeıi temin edilmittir. En kudretli kafalarıp, kalem • 
lerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

Altıncı Kitap~ ...... 
]. Rasin Külliyatı 

Ahmet Reşit (H. Nazım) 
Fiatı: 75 Kuruş 

Tevzi merkezi: VAKTi KütUphan al İstanbul - Ankara caddesi.. 

Şimdiye Kadar 
____ ...... Basılanlar 

1 - 8AFO DOD~ ı Haydar JUfat ıeo KuNJ 

ı - AİLE ÇEMBEBt: Morua - t. H. Allın 100 • 
a - TtOARET, BANKA ve BORSA: lktaat doktoru Muhlis Ewm 

4 - DEVLET ve tBTlLAL: Lenin - Hayda.r Rllat 7t " 

1 - SOSYALİZM: Aautakt - bDıa Zekeriya 

1 - K'OLLtYAT J. RAStN: H. Naı.mı 

1 - tŞÇt SINIFI tHTtLALt: Lenin - Haydar Rltat 

Yakında baıılacak olanlar: 
l - tSFANA l>OÖRU: Plyer Lotl - t . fL Allıan 

ı - KA.Piı'ALİZM BVHRANI: Proftaör l'lru - Ahmet Hamdi 

S - KIRMIZI \'e KARA: M. Boruva 

4 - lZRAEL1NtN HATA Ti: 'tandal 

5 - GORlO BABA: Balıak - Haydar Bltat 

.. 
• 

ı - lS..\.: Partı Buhlyat mektebinde Profeııör dol.tor Bine Sanıte - Ha) dar Rlfat 

IUfat 

' - r.rhtA: ]\ropotkln - AJaoğlu Ahmet ~__,,__ ___ _ 
s - r9rU1At ıKANVNLAJ't: orrı- .Rauf AJımd 

1 - ENGEREK DUCtn-.;): Peyami Safa 

letanbul Belediyesi ıt6nlar• 

Keıif bedeli 300 lira olan Çatalca K1211ı f ucdar Köy mek· 
tebi su teaiaah açık müaakHaya konulmuıtur. Ta1ip olanlar ke
şif evrakını görmek ve ıeraiti anlamak Ozere LeHıım Müdür· 
lüğline, mUnakasaya girmek için de 22,5 lirahk teminat mıkl: uz 
ile beraber 23 • 8 • 934 Parşembe günQ aaat on beıe kadar Da· 
imt Enciımene mllracaat etmelidirler. (4382) 

Belediye Matbaası için lüzumu olan l 3 kalem muhtelif eb '· 
adda klğıt ile tutkal ve mürekkep kapalı zar fi a münakasaya l o· 
nulmuıtur. Talip olanlar ıartname almak üz:ere Lenıım Müdür· 
IUjüne müracaat etmeli, münakuaya ıirmek için de 24 t ,5 lira· 
lık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuptarınt :Z3 • 8 • 
934 Pcışembc aünü ıaat on bete kadar Daimi Encümene ver-
melidirler. (43841 

Devlet Demir yolları flAnlarl 

içilecek su naldiyctıoa yeniden mühim niıbct1erde ~e 7. 8. 
934 tarihinden bıtlımak ilıere tenıi!U yapılmı,br. 

Yeni tarife ile Haydarp•t• ve lzmitten Eskiıebir ve Anka· 
raya nakledilecek ıulardan aıağıdaki i:cretlcr alıoıuktır. 

lzmitten Haydar paşadan 
Asgari elli ki· Asgari on ton Asgari elli ki- Asgari on lon 
logram veya vtya bu sıklet Jogram veya veya bu 11klet 
bu sıklet üze· llıtrinden üc· bu sıklet üze· üı:criodcn cc· 
rinden ücret ret tediye e· rindcn ücret rer tedi)'e e· 
tedıye edilmek dılmek tediye edilmek edilmek 

şartile şartile fır tile şartile 

Ton başına Toa başma To:ı başına Ton başına 
Kı.uuş Kutu; Kuruş Kuru' 

521 410 7tJU 543 Enişebire 
979 736 1077 808 Ankaraya 

Faıla tafs;JAt için istasyonlara mUracaat edilm!lidir. (4396) 

I:iaremiı iç D pızarhkla uho alınacak olan c~m. Gılnn ze 
ıu kovası, Gı'.vaoiıe o'uklu 11ç1 arap sabunu, keten tobumu, 
Benzin ve 18ire gibi l42) kalem muhtelıf cıyauıa 8 · 8 • 934 çar· 
tamba günü saat J l de pazarlığı yapılacaktır. lstiyeulerin meı· 
K\Jr saatte mağazaya müracaatla tahriren teklifte bu~unmaluı ve 
mağaza dahilinc!e ası'ı listede ( X) işaretli mılıcme için nümune 
getirilmesi ve nümunu'z te~liflerin kabul edilmeyeceği il'n o'u· 
nur. (4388) 



I 
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SAT 1 E 
tarafından Veresiye satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASl : 

Metro Han Beyoğlu Telefon 44800 
Cumhuriyet meydanı Taksim 

" 
40918 

Necati Bey caddesi Salı Paıan 
" 

43439 
Elektrik Evi Beyazıt 

" 
24377 

Munkkithane cad. No. 83 Kadıköy 
" 

60790 
Şirketi Hayriye iskelesi. Üsküdar " 

60312 
23 Nisan caddesi No. 19 Büyük ada " 55128 ·- 1494 

500 metre mik'abı ceviz tomruğu 
Askeri Fabrikalar umum 

müdürlüğünden: 

• 

Y ukardaki malzeme kapalı zarf ıuretiyle 5 - 9 - 934 tarihinde 
: aat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için her gün öğ· 
leden ıonra, münakuaya girmek için de o gün teminat "ve teklif at,, ile 
müracaatları. (4158) 

Istanbul limanı sahil sıhhiye 
merkezi baştababetinden; 

Haydarpaşa Emrazı iıtilliye hastanesi bir ıe11elik ihtiyacı için 

23 kilem enak açık münakasaya konulmuıtur. Milnakasa 9 Ağus
tos 934 Perıembe günil saat 14 de Galata'da Kara Muıtafa Paıa 
ıokatında Iıtaabul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde mllteıekkil 
.. mi1J•da yapılacığınd•n isteyenlerin şartnamelerini glSr•ek 

~ Hutane lclare Memurluiu ile meıkiir merkez LeYazım Me· 
marhltana mlracaatlan. (4013) 

,, ,,.,..p, 
HULU.it 

YV 
IS~! 

Deni%yQlları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy - KöprlHJI 
Tcl.4!36~ - Sirkeci Mlhlrduıaie 

Han Telefoo H7.W 

Ayvalık 
sür'at yolu 

MERSİN YA;:to: 

CUMARTESi 17 de Sir
keci Rıhtımından kalkacak Ye 
Ayvalık yolunun mutat iıke· 
lelerin~ uğrayarak lımire gi· 
dip d8necektir. (4391) 

.rınıııımılllllllllllllll111aııııııaıımnunııııııınmnııınımmnııı1R1nı-. I 

IA KB A 1 

Ankarada A K 8 A kitap 
evinin birinci ıubeıi modern 
bir ıekilde Maarif Veklleti 

kar111ıada açılmııhr. A KB A 
kitap evleri her dilde kitaj),"' 
mecmua, gazete ibtiyaçlanna 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı rerek kırtasiye· 
niıi en ucuz olarak A K 8 A 
kitap · e•lerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 
kitaplan Ye V AKIT' ın netri· 
yatının Ankarada satış yeri 
A K B A kitap evleridir. 
AKBA Merkezi Telefon 3137 
Birinci Şube , 176 ı 

1 
inci Şube : Slıman Pazar 

• um MI 1 illllllllllWIB•Ullllll 

T\:J KiVE 

l\RAAT 
BAN~ASI 

Deniz Levazım Satınalma 
KomisyonundaıJ 

Ton 
150 Dizel mayi mabruku; kapıla zarfla münakaaaaı: 11 Ağusto• !J 

çarıamba "' 
saat ı.i de· 9~ 

25 Motorin açık azaltması 11 Ağoıto• .J!I~ 
çarşamba ,. 

saat 15,5 °~ı 
Deniz kunetleri ihtiyacı için 150 ton Dizel mayi mabrakıJ y 

pala zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın ahnacaktıt· 
karıda yazılı iki kalem mayi mahrukun şartnamesini göra>elı 
almak isteyenlerin her gün, münakasaya gireceklerinde hi:ı•1',_t 
da g6ıterilen gün ye saatte Kasımpaşa'da kain KorniJyoP• 
racaatları. ( 3972 ) 

Yüksek Deniz ticaret mektebi 
müdürlüğündell 

r f' 1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzere be§ senedir. LeY 1 

canidir. Gayeıi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetittir: 
2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına ta~ebe alınır ..,e 

1
_,. 

da orta mektep mezunu ve on ıekiz yaşından büyük olnıaJ1J• 
ruttur. 

3 - Kayıt muamelesi için Cumartesi, Pazartesi ve Çar§IJI' 
leri müracaat edilmelidir. 

4 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacak1•
11 

namelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, mektep f~ 
me veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal d · 

1 rini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarını ..,e 
ı vesikalık fotoğraflarını raptetmeleri lazımdır. "''"' 
1 5 - Kayıt muamelesi 16 EylU.l 1934 Pazar gününe .k•~~ 
' )iplerin muayenei sıhhiye için yevmi mezkura müsadıf (3'.7 
ıaat dokuzda bizzat mektepte bulunmaları lazımdır. 

Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: ~ef"Jı 
YAKIT Matbaaaı - Jıtanbul 


