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.~ELEK ve ŞEYTAN 
~Uellifit: Kadir Can 

tO!'ııa~ !:c.ldlğlnlz lıAklkl ve yeril Tü.rtı: 
~1 budur. Hepimizin romanı olan ba 
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CIJE'rl herbıılde takip edlnlz. Tanı. 

dıklıırınıza tavsiye edln1z.. 
Pek yalanda bn§Jıyor. 

BÜYÜK BAG 
EGLENCEMiZ 

Şimdiden hazırlanınız 

Çok beğenecek 
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ve eğleneceksiniz 

l<onya meh'usu Naim Hazım B. tezini müdafaa etti: Yüzlerce A ahi 
menin aslı tür 

eli
ç dir 

Evladı içın denize atlıyan baba 

Zavallı , çocuğu ile 
beraber boğuldu 

Mehmet efendi yüzme biliyordu, 
çamura saplanmış olacaklar 

l' Birkaç gündenberi Haliçte, 
L 4:'•ane camii önlerinde demirli 
"lllunan Kocaeli vapurunda feci 
~.YÜrekler acuı bir facia olmu§· 

Bir baba, denize dü§en dört 
~'frnda çocuğunu kurtarmak is
lerken, kendiai de yavrusu ile de
~~İn kucağında can vermiştir. 

HS dise e.Wl.fanda y tığımız 
~h~ikata göre Kocaeli vapuru 
d llıçte tamir için durduğu müd
ttç.e serdümen Mehmet Efendi 

de hurada ikamete memur edil
lııiıtir. 

l<ırk beş yaşında olan serdü
~en Mehmet efendinin Halide, 

•lrnaz ve Feridun isminde üç ço· 

Ceneral PUistıras 

Hükumeti 
devireceklermiş 

.<ltinada bir darbeihükii
'>ıet teşebbüsü meydana 
~lkarıldı tevkifler var 
.\r 

tl' •na, 20 (Husuıi) - Yuna· 1
'land · b' d b · h"k" ~ a yem ır ar eı u u-
~ te~ebbüsü meydana çıkarıl
!~ ' hukuıneti devirmeğe çalışan· 
~~/evkif edilmişlerdir. Bu hare· 
tin~n Ceneral Plastrasm riyase· 
l~k~ .bir diktatörlük hükiimeti 

1 
•lırıi istihdaf ettiği anlaşıl· 

4br. 

~~~Vel:e tevkif edilenlerden 
" dun üç yüzbaşı tevkif edil

(Arkası 6 ıncı sayıfada) 

cuğu vardır. Kendisi daima gemi
de yattığı için karısı arasıra ço
cuklariyle beraber kocasını gör • 
meğe gelmektedir. Dün de saat 
4,5 ta anne çocuklarını alarak 
vapura gitmif, çocuklannı baba-
••nm yanma bırakmıştır. 
Mehmet efendi vapurunun 
kenarında balık tuutyor, 
Halide de onun yanında yüksek 
bir iskemlede oturuyor ve karde· 
şini seyrediyordu. Birdenbire Ha
lide muvazenesini kaybederek de 
nize yuvarlanmı§tır. Asıl facia 
bundan sonra olmuştur. Bunu za· 
vallı Mehmet efendinin büyük oğ
lu şu şekilde anlatmaktadır: 
Devamı 6 ncı sayı!ada) 

Tramvay 
Şirketi 

Nafia vekaletine 
cevap verdi 

Tramvay ücretlerinin 1 eylul 
tarihinden itibaren 923 mukave -
lesine göre tatbik edileceği ve bu 
münasebetle, tramvay şirketinin 

yeni biletleri bile hazırlattığı 'a • 
~ılmıştı. 

Bugün öğrendiğimize göre Na
fıa Vekaletinin asıl tarifenin tes
bit edileceği zamana kadar mute· 
her olmak üzere yeni tarifenin bir 
eylulden itibaren tatbik edilece
ği hakkında, tramvay ıirketine 
yaptığı tebligattan ıonra, §irket 
nafıa vekaletine tahriri bir cevap 
vermit ve noterlik vasıtasiyle An· 
karaya gönderilen bu tahrir! ce· 
vabı, şirket müdiri Hanses dün 
Adada imza etmiştri . 

Tramvay şirketi bu cevabında 
bir eylulden itibaren yeni tarife
yi tatbik edeceğini işaret etmekle 
beraber ihtilafın daha halledilmiş 
bulunmama11na rağmen doğru• 

dan doğruya verilen tatbik emri· 
ni mukaveleye uygun bulmamak· 
tadır. Demektedir ki: 

Tramvay şirketiyle, vekalet a· 
rasmdaki ihtilaflarda .Şurayı Dev· 
lelin hakem olması ve onun ka· 

(Arkıst 6 ıncı sayıfada) 

Bugün eski 
,c\merika dilinin 
aslı konuşulacak 

Vakit kalırsa Sovyet 
profesörü söz alacak ve 

1 ürkçe konuşacak 
lkinci Türk Dili Kurultayı, 

dün üçüncü toplantısını Dolma• 
bahçe sarayı salonunda yapmıt
tır. 

Kumltay dlnleylcllerlnden bir grup, Naim HAzun 
Bey tezini müclafıı.a ederken, Runıltaydan çıkanlar. 

Şllkrtl Kaya Bey ı;ıkanlar &r&8Dlcla g6rlllmektl'dlr. 

Reiıicümhur Hazretleri saat on 
dörtte Başvekil ismet Paıa ve 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey
le birlikte salona girmişler ve mü
zakereyi takip buyurmuşlardır. 

Celse açılınca Kurultay yazgan • 
larmdan İsmail Müştak Bey ge • 
çen celsenin zabıtlarını okumu§· 
tur. Reis Kazım Paşa dünkü cel· 
sede Cafer oğlu Ahmet Beyin 
mevzu haricine çıktığını söyliye
rek bu tezin okunmıyacağını söy
lemiştir. Söz Konya meb'uıu Na
im Hazım beye verilmiıtir. Naim 
Hiizrm Bey, Türk dilinin Sami 
dillerle olan münasebetine dair 
tezini izah etmiştir. Bir saatten 
fazla süren bu izahat esnasında 

ekseri arapça kelimelerin türkçe· 
den alındığını misaller getirerek 
ispat etmiştir. 

Rauf Hayri Bey 
mahkum oldu 

Ayrıca para cezasıda 
verecek 

Memuriyet ma· 
hallinden Jstan • 
bula. gelirken bir 
takım kaçak eı • 
yayı da memle • 
kete sokmakla 
suçlu Odesa b· · 
konsolosu Hay • 
ri Beyle buna 
yardım eden 
kon so losha ne • 
nin kavası Tev· Rauf Hayri B. 
file ve muhacir Mehmet Efen,dile
rin duruşmaları sekizinci ihtısas 

Kavas Tevfik 
efendi 

mah kemeıin de 
dün neticelenmiş 
ve karar bildi
rilmiştir. 

Kararda Rauf 
Hayri Beyin a· 
vukatları tara • 
f ından yapılan 

müdafaanın va • 
rit olamıyacağı, 

getirdiği e§yayı 

kaçak olarak it-

hal etmek istediği sabit olduğu ve 
o suretle vicdan kanaati tahassül 
ettiği anlaşıldığı söylenmekte ve 
kavas Mehmet ve Muhacir Tevfik 
Efendilerin bu işe yardım ettikle
ri de teyit olunmaktadır. 

(Arkası 6 mcı sayıfada) 

Italyada 3 Nazi 
tevkif edildi 

İngilizce Deyli Herald gazete • 
si, Romada üç Alman Naziıinin 
tevkif edildiğini yazıyor. 

Alman nazilerinin üzerinde 
bomba bulunmu§tur. Polis, vak • 
ayı gizli tutmuştur. Fakat bomba
larla, ltalyada bir tedhiş hareketi 
uyandırılmak istendiği zannedil • 
mektedir. 

İtalyanın Avusturya işlerine 
karşı aldığı vaziyetin, Almanya • 
da asabiyet uyandırmış olması 
muhtemel görülüyor. 

-------·----·---~ 
G:azi Hz. != 

Yunanistanı ziyaret 
edecekler 

Evvelki gün, Kurultayda, 
Gazi Hazretleri, Yunan sefiriy
le Nafıa müste~armı kabul bu
yurmuılar • 

Sefir Hazretleri, Reisicümhu
rumuzun Yunanistanı ziyaret 
etmesini rica etmesi üzerine, 
Büyük Gazi, bu ziy r ti pek 
arzu ettiklerini ve yakında Ati- : 
naya seyahati düşündüklerini 

söylemişlerdir. Bunun üzerine 
Yunan sefiri: 

- Milletimiz memleketi • 
mizi şereflendirmenizi büyük 
bir iştiyak ve sabırsızlıkla 

beklemektedir. • demiştir. 
Bu muhavereden, Devlet Re

isimizin kom~u memlc!cetlere 
seyahat edecekleri anlaşılmak
tadır. Her halde Sovyetlere ve 
hana gideceklerine de muhak· 
kak nazariyle bakılmaktadır. 

Nııim Hazım Bey siyan tahta 
üzerinde Arapça fiillerin taırifini 
yazmış, nihayet Türkçenin en es· 
ki bir dil olduğunu söylemiştir. 

Hatip, sözlerinin sonunda Büyük 
Şefin irşadiyle başlanan dil işin· 
deki muvaff akıyetlerden bahset
miştir. On dakikalık aradan son· 
ra Eskişehir meb'usu Yusuf Ziya 
bey Ural • Altay dilleriyle Türk· 

1 (Arkası 6 ınct sayrfamızdadır) 

Harbiye mektebi önünde get;it resmi it;in 
hazırlanan tribUn 

Harbiqemizin 100 
qıldönümü 

•• •• uncu 

Büyük merasimle kutlulanacak ve 
genç zabitlerimize diploma verilecek 

30 Ağustos perşembe günü, 
varlığı ile iftihar duyduğumuz 
yüksek bir müessesenin 100 üncü 
yıldönümü kutlulanacaktır. Kah
raman Türk askerini cephelerde 
muzaffer kılan aıil ve vatan 6ever 

kahramanlar yetİ§tiren bu mües• 
sese, Harbiye mektebidir. 

Aylardanberi süren hazırhli

lar bitmiş, dört bine yakın dave
tiye dağrtılmı§tır. 
Devamı 6 ncı sayıfada), 
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efte Fırtına 
ı<aradenizde biJhassa 1-Iakem, bize karşı 

1 aksızlık yaptı! 
Kiyef, 20 (A. A.) - Anadolu 

ajansı spor muhabiri bildiriyor: Hinde h Al d ı 
1 Sinopta zararJar yaptı rg, manya a sa - Sinop, 20 (A. A.) - .. ~~r s~; 

evvel batlıyan fırtına butun f Bugün futbol takımımız Rus
yada dördüncü müsabakasını Uk
rayna takımına karşı oynadı. 

llk 15 dakika büyük bir dur
gunluk nazarı dikkati celbediyor
du. iki takım da ağır işliyor ve 
paslar yorgun bir halde yürüyor
du. Fakat birdenbire bu vaziyet 
deği§tİ. Tarafeyn mütekabil akın
lara başladılar. Oyun yava~ yavaş 
seri ve şiddetli bir şekil alıyordu. 
Bu esnada Ukrayna sol açığı a
yağında bulunan topu bizim bek
lerden daha ileri ve tamamen of
sayt bir halde olan sağ açıklarına 
gönderdi. Ofsayt o derece barizdi 
ki oyunculnr yerlerinden harekete 
bile lüzum görmediler. Fakat Uk
raynalı hakem buna. ehemmiyet 
vermedi, düdük çalmadı ve sağ 
açığın ayağında ilerliyen top ka

anatın iadesini istiyordu! 

leye girerek gol oldu. 
Bu hadise oyuncularımız ara

sında küçük bir heyecan tevlit et
miştir. Maamnfih gene oyuna ay
ni şevk ile başladılar. Fakat 27 
nci dakikada ikinci bir hadise ol
du. Ukrayna muavin hattından 

gelen topu Ukraynalı muhacim 
evvela eliyle durdurdu ve ondan 
sonra bir şutla kaleye soktu. Ta· 
kımımızın itirazlarına hakem ku
Jak asmadz'7ından takım kaptanı 

Fikret oyunu durclurarak o hent· 
bolü ileri sürdü ve bunu müteakip 
yapılan gole itiraz etti. Gene Uk
raynalı olan yan hakemi bu hent
bolü t"'sdik ettiyse de hakem ka
rarır.dan ve.zgeçmedi. 

Bu rr hadice oyuncula-

\-ın s;n'rle itti aqeta törpülemişti. 

Maç asabi bir hava içinde devam 

Hakiki vasiyetn meyi 
ancak on kişi biliyor 

Yok edilmek istenilen Fon Papen 
kurtuldu ölümden nasıl 

Paris, 20 (A.A.) - Havasa -
jansı bildiriyor: 

Paris Soir gazetesi, orta Avru· 
pa muhabirinden aldığı aşağıdaki 
malumatı, ihtiyat kaydiyle neşret
mektedir: 

Mareşal Hindenburgun vasiye
ti etraf mda yaptığım derin ve et
raflı tahkikat neticesinde birçok 
rivayetler öğrendim. Bunlar ara• 
sında, menbaının ehemmiyeti do
layuiyle en ziyade hakikate yakın 
olarak bulduğum şudur: 

Mareşalin vasiyetnamesinin ha
kiki metnini ancak Hitler, M. Go
ebbels, M. von Papen, miralay 
von Hindenburg, M. Aldenburg, 
M. Janoschau, sabık Kayser, sabık 
veliaht, prens Avgust • WiJhelm 
ve riyaseti cümhur katibi umumisi 
M. Meisner bilmektedir. 

Bu vasiyetnamenin üçüncü kıs-
mı tamamen muharreftir. Bu iıe 

M. Meisnerin iştiraki, mumailey • 
hin M. HitJere yaptığı ilk fakat u· 

F ritsch' e vaktiyle biraz açmıştı ve 
mumaileyh de hadiseler esnasın· 
da M. von Papenden tarihi vasi -
yetnamenin esrarını faşetmiyece -
ğine dair M. Hitlere söz almıştır. 

Diğer taraftan Hohenzollern 
hanedanı efrndı da bütün malları-
nın müsadere edilmesinden kor .. 
karak susmuşlardı. Vasiyetname
nin neşrinden evel, en ufak bir 
ifşaatın hanedan için ne kadar 
tehlikeli olacağı prens Avgust -
Wilhelme bildirilmiştir. 

Hohenzollern'leri vaziyetten 
haberdar etmek işi M. Meisner' e 
havale olunmuştur. 

Doorn şatosu, hal<iki vasiyetna
menin bir suretini almıştrr. Fakat 
imparatoriçe Hermine, vaziyetten 
telefonla haberdar edilmiştir. 

Miralay von Hindenburg tah .. 
rif itine i,tirak etmi' ve babasının 
öldüğü gün, mareşalin hakiki va
styetnamesınl M. nınere teva1 ey-
lemiştir. Bunun üzerine kendisi· 
ne bu hususta sukutu muhafaza ediyor, hakem ise dostlarımızın nutulmaz hizmettir. Vasiyetname 

k Yalnız tahrif edilmekle kalmamı~ etmesi emrolunmuştur. oyun kav<-. ." dine muhalif hare ·atı- :ı' 
na ses çrkarmıyordu. Buna rağ- ayni zamanda da kısaltılmıştır. 

Giresunda ilk fındık 
mahsulü 

men Türk butbolcüleri canlı ve Mareşal Hindenburg, vasiyetna
azimli bir oyun oynadılar; son 20 mesinin asıl metninde Alman mil
dakil:a zarfında iki gol çıkararak Jetine saltanata dönmeği ve bunun 
müsavatı temin ettiler. Birinci için de rcisici;ml-urluğu eski ha - Giresun, 20 (Hususi) - 1934 
devre artık bitmişti. nedan azasından birinin intihap senesi ilk fındık mahsulünün pi -

Fakat hakem bir türlü düdük edilmesini tnvsiye etmekte idi, yasaya sevki münasebetile yapı -
çalmıyarak bu devreyi 50 dakika Saltanata dön-~ ~ i~inP. hizmet et- lan mahaJli bayram coıkun teza· 
olarak oynattı ve Ukraynalıların mek üzere de M. von Papeni tavsi hürat içinde geçti. Sabahtan iti-
50 nci dakikada yaptıkları üçün- ve ediyordu. haren bütün Giresun halkı iskele· 
cü gol ile devreye nihayet verdi. Keyfiyet esasen birkaç zaman- yi doldurmuşlardı. Şehir bayrak-

Takımlar istirahat odalarına danberi bazı milli sosyalist maha- larla donatılmıştır. Ticaret oda-
çekildikleri vakit bizimk-ilerin f'I' t f d ·ı kt ld gw sında merasim yapıldıldan son -ı ı ara ın an sezı me e o u u . 

Bombardıman 

"tayyareleri Japon 
hududuna gitmiş! 

Sovyetler bu haberin 
doğru olmadığını 

bildiriyorlar 
Moskova, 20 (A.A.) - Ulan -

batordan bildiriliyor: 
"Umurri,, ismindeki Japon ga

zetesi Sovyetlerin Ulanbatorda 
büyült bir kimya fabrikası yapmak 
üzere olduklarını ve buraya 21 
bombardıman ve 13 takip tayyare
sinin geldiğini yazmıştır. Mogo .. 
listan cümhuriyetinin harbiye na
zırı Demid bu münasebetle Tasa 
ajansı muhabirine beyanatında 

bu haberin katiyen esassız olduğu· 
nu söylemiıtir. 

Moskova, 20 (A.A.) - Harbin
den bildiğildiğine göre Çin ıark 

demiryolları memurları arasında 

yeniden Mançuri makamatı tara• 
fından tevkifat yapılmağa batlan-
mışhr, 

Tokyo, 20 ( A.A.) - Hariciye 
nezaretinin beyanata salahiyattar 
memuru, Tas ajansının 18 ağuı -
tnat.a imaH_M-•.,. ,.1_;,..,,..,ı ... 
nun Mançu hükUmetine devri hak· 
kında geçen müzakere ve pazar -
lıkların tarihçesini neşretmi§ ol -
masım, Japonyanın Sovyetler 
hükUmeti nezdinde protesto ede
ceğini söylemiştir. Her iki hüku • 
met, bu tafoilatm gazetelerle 
neşredilmemesi hususunda, geçen 
martın beşinde mutabık kalmıılar
dı. 

Ayni memur, Sovyet - Man
çuko diplomatik münasebatmm 
inkıtaa uğradığını tekzip etmiş ve 
esasen bu iki devlet arasında hiç 
bir zaman munta~am diplomatik 
müna.sebat vaki olmadığım ifade 
eylemiştir. 

detiyle devam etmektedir. f.a~' 
denizde vapurlar yollarına . 

d . k ı· ı:ıa iltı· vam e emıyere ımanım . • 
ca ediyorlar. Rüzgirın tiddetırı 
den Sinopta ağaçlar devrilınİf 1.~, 

d .. Jlltl' 
ceviz büyüklüğünde dolu uf 
tür. Müteakiben yagwan yağJll'Llr' 

JtY' lardan dereler taıarak civar 
0 

. 
eıı · 

lerin yazlık mahsulatını kıır11 
hasara uğratmıftır. 

Erzurumda kar .. 
11 

Erzurum, 20 (A. A.) - Dt1 
burada iki saat devam eden k~;: 
vetli bir fırtına eımittir. Palan . 
ğene kar dütmüı ve hava birdeıt 
bire soğumuttur. ııt 

Trabzonda faydahyağn1U r 
Jşr' 

Triıbzon, 20 (A. A.) - AY , 
danberi devam eden şiddetli kti 
raklıktan tütün mahsulatı ya",· 

e' mış, mahvolmak derecesine g 
· · B ·· d b f · t epef mıstı. u yuz en se ze ıa ı 
• b'' 

ce artmıştı. Dün akşamdan s•., , 
h:ı ~ ,~ kadar yagw an siddetli sıS' - . rt' 
nak yağmuru bir kısım mahu 8 

, 

ve bilhassa sebzelere çok yar• 
.. ··ıd"r111ar mrş, :r.urraın yuzunu gu u c 

tür. Dün aksamki fırtınl'03 
~ ,. 

Cümhuriyet vapuru limanda bo:.e 
namamış Pulathaneye yolcu 

1 
postasını vermİf, bugün Hcpııf 
gitmiştir. 

Zilede selden zarar 
görenler t• 

Zile, 20 (A. A.) - Sel feli~' ~ 
zedelerini ve haıaratmı görfll~~ 
üzere vali Mustafa Recai bey d~ 
buraya gelmit ve yerinde te~·, 
katta 'bulunAukt .... •nnra ı...;"'u\• 
y&de kaymakam bey ve t~~\ 
ler mensubini ile bir toplantı '~ 
mıı ve felaketzedelere yard t· 
çareleri üzerinde konuşmutlıld' 
Kaymakam beyin riyaseti altr1'

111
• 

bir yardım komiıvonu te!kil 0 'f 
narak hemen faaliyete geçi1ıt'~ .• 
tir. Felaketzedelere veri)me1' .ı.ı, 
zere vilayet ve belecHye bütÇ1~~( 
dn komisyon emrine para "erı İ' 
rek tevzi olunacaktır. Halk ,etP, 
yete müracaat ederek felaket:ı;.,. 
de vatandaılara yardımlarda ( 
lunmnktadı~. Dört yüz feli~e~~ 
de aileye belediyece 3 gı.ıl' · 
bakılmaktadır. Elli senedir ,eJırj( 
mizde böyle bir afet görülıııed' 
tir. son derece o.sabi oldukları görü- · · d' k' M p h · ra vilayet erkanının, Jandarma 

ıçın ır ı . von apen azıran 1 • 
lüyordu. Heyet reisi ve Ukrayna l ·· l k _ı•ı k · t ·ı mektebınden bir müfreze, poli- , vn myımc e yo e:ıı me 1s enı - . ması temenni edildi. ı 
icra komitesi reisi odaya geldiler; · t' M p "l" d sın, belediye memurlarının ve Ankarada ye.., 

_,.. __ 
mış ı. . von apen o um en an- I" 

takım hakem değiştirilmedikçe o- cak cen"ral \•on Frit~~hin müdaha- itfaiye grubunun merasime iştira- ilk incir mahsulü 
d tm k "t 1 as n kiyle ruvallar sevkedildi. • b• } yuna evam e eme mu a e 1 - lesiyle kurtulmu§tur. Zira mare • 3' lzmir, 28 (A. A.) - Mevsimin • 103 ar 

da olduğu için nihayet yeni bir şal von Hindenburg, Almanyanm Ayni gün belediye tarafından ilk incir mahsulü bugün İtalyan ~e' 
hakem bulunarak ikinci devreye l d b k b f ld' Ankara, 20 (Huıuıi) - •1İ' mum deratına başvekil muavini- üyü ir ziya et veri ı. Mah- bandıralı Diyana vapuru ile Tri- 1 k 1 o ' 
ba•landı. Maamafih bu yeni ha • 1 niıehirde yaptın ma ta 0 

• Jİ' : nin görec 0 ::ri rolii. ceneral von sulün piyanalarda iyi fiatler bul- yesteye sevkedilmi~tir. I I ld rııı 1 

kem de futbol kavaidine aşina ve ayetler evi 16 Ey ü e tes 1, el'i 

oyun üzerinde müessir değildi. l;if-r---=:s·------------m:ı!I-----------------------· lecektir. Dahiliye Veki.letı .. ~Jet 
Bu hal ikinci devrenin de pek si-~s b h e l binaya bu tarihten az bir ııı" 
nirli ~ir halde. de.va~ etmesine a a csazete erı ne d1·11orlar.? sonra taşınacaktır. .,,,, sebebıyet verdı. Nıyazı ve Muzaf- 4§' Yeni Nafıa Vekaleti birı_-'~11' 
fer yaralanarak sahadan çekildi- da 20 teırinievvelde tesliı111 ıı' 
ler, yerlerine Ne:det ve Rasih VAKİT - Evvelki gün Al- ları sayıyor. ihtilafı manasını tazammun ede- karrerdir. Nafıa Vekaleti ~ıJ ıi1 
geçti ve oyunun sonlarına doğru manyada yapılan reyiamdan bah- MİLLİYET - A..hmet Şükrü cek hiçbir hareket hissedilmiye- rı ten ır ay sonra yenı 

1 

'h b' . b•" 

Rasih çok güzel bir eşape ile haf- seden Mehmet Asnn Bey "Hitleı· Bey "Cüınburreisi Adolf Hitler,, cektir. Harice karşı cephe birliği- tatınacaktır. · ıe~ 
ları ve bekleri atlattıktan ıonra rcyiam neticesinde tam bir mu- başlığım taşıyan bugünkü maka- nin muhafazası daha kolay ola- Her iki binanın kütat re•~' 
üçüncü golümüzü kaydetti. Şimdi vaffakıyet kazanmıştır. Çünkü lesinde Almanyadah; reyiamdan caktır. Fakat acaba milli sosyalist Cumhuriyet bayramında ~I• irıf' 
3-3 beraber olmuştuk. Hava tama· intihapçılaım yüzde doksanı ve neticeleıinden bahsetmekte- fırkası hakikaten muhterem mi _ hr. Yeni Harbiye mektebı ](ti' 

miyle kararmıştı. Bir taraftan da "Evet,, demiştir. Muhalefet eden- dir. Ahmet Şükrü Bey Hitlerin dir?." Ahmet Şükrü Beyin bu atının ikmaline devam edil~; 
Ya~mur yagwıyordu. Nihayet ma - len·n miktaı1 nihayet yu"zde on 1 a·w· d dir. Bina martta bitirilecekt•. "' Reisicümhur olması zaten öteden- sua c ver ıgı cevap aha ziyade:.? 
çın bitmesine 3 dakika kala kale- ı gibi bir azlıktan ibarettir.,, diyor. beıi mukarrer gibi bir şey oldu- menfidir. 
miz önündeki bir kargaşalıktan CUMHURİYET - Yunus Na- ğunu, fakat bunun yapllmaması ZAMAN - Bugünkii makalede 
istifade ederek Ukraynalrlar 4ün- di Bey bugiinkü makalesind<e ])İ - kanunu esa~iye hiirmettcn ziyade Fransız - Sovyet münasebatmm 
cü galibiyet sayılnrım dn kaydet- yasaya çıkarılmak üzere bulunan yaşlı Reisiciimhura saygıdan ileri son zamanlarda aldığı dostane 
miş oldular. Ergani jstikrazınm üçüncü ve son geldiğini yazarak ~öyle devam e- şekilden bahsedilerek bunun se-

Bu suretle 4 ü•cü maç ta 3 - 4 tertibi üzerine halkın nazarı dik- diyor: "Her hald" surası muhak- bebi Fransızlaı'In Alman tehlike
aley =mize neticelendi. Oyunda katini relh0diyor; Ergani istik- kaktır ki. bundan böyle devlet ''e sine karşı yardımcı aramak endi
Rasih, Nuri, F~kret, Esat, Hasan razmm temin ettiği büyük fayda- fırka mekanizması içinde fikir ~esine atfediliyor. 
temayüz ettiler 

-o -

Amerika ordusunıııt 
manevraları 'JJ' 

Nevyork, 21 (A. }...) "'.'
1
; ;e· 

9 tarihinde erkanıharbiye re• i~-· 
'utı 1 

neral Douglaı Mc }..rthur bıJrı"' 
resinde Nev Jerıeyin cerııJ tf_ıı· 
yapılacak olan büyük ııı•11e )ıtİ'' 
ra 400 bin kiti iıtirak edeee 



~21 A§ustos 1934 

~~~-~~ 
Macar edebiyatına 

dair •• 

HABER a 

Bitlerin ·intihabı 

latanbulu ziyaret eden Macar 
R1aıetecileri araamda, F enyö Laa
ı o. . d 

Maarif Vekili Abidin beyin beyanatı 
Son zamanlarda Macariıtanda bir 

intihap yapılım§. HükUmet demiı ki: 
- intihabat hürdür ... Herkeı, is

tediği tarafa rey verebilir... Aleyhi • 
mize de reyini kullanmak iıtiyenlere 

imkan veriyoruz.... Kim iıterae eizli 
rey verıın." 

• 
d ısının e bir tanınmıı §air var-
h 1' Bana memleketinin edebiyatı 
akkında malOmat verdi. Belki 

tnuhtıra kabilinden ite yarar di
Ye, hulasatan buraya kaydediyo
rum: 

Orta mektep derecesinde on ye • 
ı 

Aman, ne iyi ıey ... Gizli rey veri
lecek.. Herkeıin ıamimi fikri anlatı • 
Jacak!." Fakat, İ§ böyle olmamı§ ... 
Rey verileceği gün, hükUmet: 

ikmal mektebi aç lıyo 
. . . . . . 

1877 de doğup 1918 de ölen A
~:, ~ndre, Macar edebiyatmm en 
~Yük şairi ve naairi olmuıtur. 

Şırn.diye kadar hiç kimse onun te-
ı' . 1ıınden kurtulamamı§hr. 
b· 1884 te doğup hala ya§ıyan Ba-
ıta Mihaly de, büyük üstatları

ltlızdandır. Kendisi Dantenin mil
lere::-· '"r. Bizde, 28 seneden beri 
deYam edip iki edebi nesle neşri
Ya.t vasıtalığı eden "Nyngat,, isim
li bir mecmua vardır ki, üstat, o
nun ınüdiridir. Romancı ve hika
Yeci Moricz lzigmond ve müter
cim., nasir ve hikayeci Kosztolan
Yi Dezsö de, ilk neslin en mükem-

Maarif Vekili Abidin Bey dün Bu sene Ankarada bet sınıftan 
sabah Oniveraitede meşgul ol- mürekkep olan ismet Pa§a Ensti
muı, bir aralık gazetecilere şu be- tüaüne iki sınıf daha ilave edile
yanatta bulunmuştur. rek §apka, dikit, moda dersleri 

"Yeni bir muallim kadrosu yap· göaterilecek ve bu sınıfları biti
mak mevzuu bahis değildir. Her renler orta mektep muallimi ola
muallim mektebinde kalacaktır. 1 caklardır, 
Maatteessüf büyük şehirlere nakil Bu sene yeni kısma 30 hanım 
için müracaatlar pek çoktur. Fıa- leyli olarak alınacaktır. Akade
kat şimdiye kadar hiç bir nakil mik tahsilden ziyade muhitin hu
yapılmamıştır. Alakadarların gös- susiyetlerine uygun ve hayat ada
terdikleri sebepleri tetkik ediyo • mı yetiştirecek şekilde orta mek • 
ruz. tep derecesinde üç senelik ikmal 
mKllDIUlııımtlll____ ,._ mektepleri açacağız, bu &ene böy• 

tren yolunda 
keşif yapılacak 

b~~l mümessilleridir. lgnotus, en 
Uyük bediiyatçımızdır. Bundan ih! ay evvel Kumkapı-
Dünya edebiyatma pek çok e- da bir tren kazası olmuş lMnail 

hernmiyet verilmiştir. Alman, ln- isminde bir sandalcı çırağı tren ıal 
Riliz, Rus ve Fransız ıaheserleri. tında kalarak ezilmişti. 

le on yedi ikmal mektebi açıla
caktır. Bu mektepler lstanbula 
te!mil edilecek değildir. Mualli • 
me ihiyacnnız vardır. Ehliyeti o • 
lan liyakat erbabını kadroya ala
cağız. Üniversitede vekalet talim 
ve terbiye heyeti reisi Ihsan Be
yin riyasetinde yüksek tedrisat 
müdürü Hamit, Rektör Cemil Bey 
lerle Dekanların iştirakile topla
nan bir komisyon Üniversitenin 
eski talimatnamelerini vekaletin 
noktai nazarına göre değiştirecek 
tir. Üniversitede yeni bir değiıik
lik yoktur. 

3Q _ 40 sene evvel, kamilen naz- Vak'a zamanında biri Avrupa, 
lll.en ve nesren lisanımıza tercüme diğeri banliyö olmak üzere iki 
'dilmiı bulunuyordu. Fakat bu- tren geçtiğinden kazanın hangisi 
rıunla iktifa edilmedi. Meşhur şa- tarafından yapıldığı anlatılama 
heserler birkaç kere daha tercü- mıştır. Yarın akşam saat dokuz
?ne edildi ve bittabi her seferinde da vak'a yerinden iki tren geçi
daha mükemmel bir hal aldı. 1 rilmek suretile bir keşif yapılma-

Bazan yeni ve eski nesilden bir-
1 sına karar verilmiştir. İlk defa o • 

kaç kişi bir araya gelerek h1r tel< lnrak ta içi ot dolu bir manken 
§lltrİ tercüme ettikleri vaki olmuş kullandAcaktır. 
tur. Mesela Baudelerie bu şekilde 

saoa.rc.aya geçirilmiştir. 
Veni şairler ve nasirler şunlar

dır: 
lllyes Gynle. Erdelyi Jozsf, 1-

ıabo Lövinez, Jozsef Attila ve 
Fenyö Laszlo ... 

Bilhassa tercüme edebiyata 
kıynıet verdiğimizi bir kere daha 
kaydedeyim. Bu ıene Werther 
tekrar tercüm edilmi!tir. 

- Fütüristlik, kübistliğe rağ
het var mı?. 

Macar tairi güldü: 
- 1918 senesinden 1921 ıene· 

•ine kadar bütün dünyada salgın 
halinde ha§ gösteren bu edebi 
haatalık bize de uğradı. Lakin, o 
tarihten itibaren, bu asri mektep· 
ler antika oldu ... 

(VA·rtO) 
~=======c-=~~==========-= 

Mahkeme . 
ısrar 

kararında 
etti 

Bundan bir müddet evvel Va -
llUrculuk tirketinin Tari vapunın
~a kaçak §ampanya bulunmuı ve 
lltıd~n dolayı sekizinci ihtısaıs 
~ahkemesinde dunı§malan yapı
~ll tirket meclisi idare reisi Ru!en 
~rket memurlanndan Balıkçıyan 
1\. ~arot Hakkı ve vapur ıüvarisi 
Zıı Beyler hakkında hapis ve pa 
~ Cezası, muhafaza mınuru Ta
ır E:f endi hakkında da beraet ka 

tarı b ·ı . . 
•erı mı§tı. 

ho leınyiz mahkemesi bu karan 
t trnu, İse de dünkü yapılan du
dU§rnada mahkeme eski kararın-
a ısrar etmİ§tİr. 

.. -
Kadıköy tramvayı 

)\i O ıküdar tramvayının Kadıkö
ltı. ne uzatılması faaliyetinin bir 
~a.;ı bitmi tir. Kadıköy - Kur -
~ :lı ~e H~yda~pa§a kısmının 
ttı Y nıhayeınde ış!emeğe açıl -

ası muhtemeldir. / 

----,o-
Yeni binalar hak kında 

Dar sokaklarda ev yapmak ya
sak olduğu halde bu hususta bazı 
müracaatlar vaki olmaktadır. J\e
lediye bu gibilere evlerinin önün
de sokağı nizami genişliğinde tu -
tncak arsa ve boıluk bırakmak 

şartile müsaade edecektir. 
Yeni yapılaı":.ı:tk apartımanlarm 

yüksekliklerini de bir boyda tuta
cak tedbirler alınmıştır. 

--~ 

Maslak yolunda kontrol 
Maslak yolunda otomobillerin 

fazla süratle gitmemeleri için sey· 
risefer idaresi ve Sarıyer jandar
ma kumandanlığı tarafından ye -
n!tlen tedbirler e.Jınmı§hr. 

-0--

Gümüş paralar 
Bugün Darphanede gümüı pa

raların §ekli müsabakasını neti
celendirecek olan Jüri heyeti top
lanacaktır. Tetkikat yedi gün ıü
recek, badema rapor Maliye Ve
kaletine gönderilecektir. Şekli Ve 
kaletçe kabul olunan Bronz on pa 
ralıklar gümüş paralarla bera· 
ber basılacaktır. 

Müsabakaya ecnebi sanatkar
ların gizli olarak iştirak ettirildi
ğine dair yapılan dedikodunun 
da asılsız olduğu meydana çık
mıttır. 

--o-

Mekteplerde kayıt başladı 
Diinden itib:ıren muallim mek

teplerile lise ve orta mektepler a
çılını§, talebe kayıt ve kabulüne 
ba§lanmıştrr. 

----c--

0 izi de sin1it satmak yasak 
Belediye tarafından menedil -

diği halde hala bir çok kişinin 
değneklere takarak dizi şeklinde 
ıimit sattıkları görülmüş, menedil 
mesi alakadarlara bildirilmiıtir. 

Maarif ıslahatı zamanı gelince 
t1cıommlllilfllnıumunnu111BWIUQU uuU11ıt1111ııuıınmımmııımı:m:ımmınııomntıt 

Çam sr ~aldı 
Akıarayda Cellitçeımesinde 

metruk cami içinde oturan Elif 
Hannnın cami avlusuna asmış ol
duğu çamaşırlarını Küçükçekme
celi Nizamettin namındaki tahıs 

çalarak kaçmıştır. 

Sol elinden yaralandı 
Ayvan saray Kalafat yerinde 

Fazlı ustanın marangoz dükka
nmda çalıpn Arif keserle ağaç 
keserken kazaen sol elinden mec
ruh olup Balat Musevi hastanesi
ne yatrnlmıfbr. 

Sandalya ile 
KüçUkpazarda Demirciler cad

desinde 14 numaralı dükkanda o
turan Mehmet bir kavga netice
sinde kahveci Mehmet tarafından 
aandalye ile başından yaralan
mııtır. 

Dondurınacının marifeti 

Yeniçeşmede 23 numaralı dük
kanda Hamza Efen dinin 8 lirası
nı çalan Üsküdarlı dondurmacı 
Mehmet yakalanmış para müsa· 
dere olunmu!tur. 

rte çalmış 
Mecidiyeköyünde Zingal Şir· 

ketine ait binada çalışan ustabaşı 
nın bir yelek ve bir ceketini ve üç 
lirasını, bekçinin bir pantolonunu 
ve bir amelenin iskarpinlerini ve 
kalf an.ın pantolonunu çalarak ka
çan Avusturyalı Karlo Y ankoviç 
yakalanmıştır. 

---o-

Üniversite mezunlarına 
diploma 

Üniversite fakültelerinden iki 
senedenberi mezun olanlara dip -
loma tevziine başlanacaktır. lki 
sene evvelki mezunların diploma
ları Maarif Vekaletinden dekan -
lıkIP.ra g8nt!erilmiştir. Bugünden 
itibaren diplomaların verilmesine 
ba!lanacaktır. 

yapılacaktır. Maarif ŞW-aaı bu İ§· 
le meşgul olacaktır. Bu sene üni
versite meydanında yeni enstitü
ler yapılacaktır. Bu inşaat için 
800,000 lira ayrılmıştır. Mektep
lerde dera ıaatlerinin haftada 24 
saate indirilmesi kat'ile~miıtir. , 
Her ders bir saat devam edecek 
ve yarısı müzakerelere tahais olu- ı 

nacaktır. Lise ve orta mektepler· 
de muallimlerin ücretle okuttuk • 
ları dersler için yeni bir ücret for
mülü hazırlanmaktadır. 

Esnaf bankası 
tahkikatı 

lıtanbul Esnaf Bankasında lk
tiıat Vekaleti namına tahkikat 
yapan İktisat Vekaleti ıirketler 
müdürü Cemal Ziya Bey tarafın
dan vekalete verilen rapor İstan
bul adliyesine gönderilmiştir. Di
ğer taraftan dahiliye müfettişle

sinden Tevfik Talat Bey tarafın

dan da vekalete gönderilen rapor 
tetkik edilmektedir. Bazı memur
lar ve mürakıplar hakkında taki
bat icrası lazım gelmektedir. Fa • 
kat af kanunundan istifade ede
cekleri anlaşılmıştır. Bankanın 

tasfiyesi meselesi de Eylulde ya -
pılacak toplantıda kararlaşacak
tl1', 

Romanyalı m üslümanl ar 
Şehrimize gezmek maksadile 

Romanya Müslümanlarından mü
rekkep kırk kişilik bir kafile gel
miştir. Silistire Meb'usu doktor 
Süleyman Hamdi Beyin riyasetin 
deki kafile dün Taksim abidesine 
bir ~elenk koymu§tur, 

-o--

Se Janik sergisi 
Ticaret Odası heyeti idaresi 

dünkü toplantısında Selanik ıser • 
gisine i§lirakimiz hakkında bazı 

kararlar vermiştir. Bu işle meşgul 

olacak komisyon da bugün faali -

yete başlıyacaktır. Bu komisyon -
del oda namına Hakkı Nezihi ve 

Kara Mustafa Zade Ahmet Bey
ler bulunacaklardır. 

-o-

Bugün seyyah gelecek 
Bugün limanımıza gelecek olan 

Oceana vapuru ile 500 İngiliz sey 

yahı yann da 300 kadar Alman 
seyyahı geleceklerdir • 

--o-

Kaçak vapur 
işletiliyormuş 

- A§ikôr rey verecekler buluna • 
bilir... tabii, bunlann gizlenmesine 
lüzum yok ... buyursunlar ... fıkirlerini 

aıiknr söylesinler. - demi§ .. 
Tabii, gizli taraf, göz hapiıi altın

da... Kim cesaret edip tc oraya yana
§tr ... Oraya gitmek "Sizin aleyhiniz. 
deyim!" managına geldiği için, her • 
kes, açıktan açığa rey venneği tercih 
etmi§ ... Hükumet frrkaıı da, bunun Ü· 

zerine, böbürlcnmiı: 
- Gördünüz mü, bakın... Halk, 

beni istiyor ... . . . . . . . • • 
Bitler de, intihabah kazandı. Şüp• 

hesiz, halkın ekseriyeti, onun taraf • 
tan .. Fakat, hükUmet baımda bulu • 
nan bir fırkanın - Macaristn.ndaki 
kndar olmasa bile - nalıncı keseri 
gibi kendi tarafına yontmamasma im· 
knn var mı? Elbette Bitler de öyle 
yapmı§. Buna rağmen, aldığı netice • 
yi son derece parlak ıaymağa imkan 

yoktur. Bilhassa, reylerin yÜzde dok· 
san sekizini kazandığı geçen sefere 
kıyas edilecek olursa, it büsbütün a • 
teybine çıktı demektir. Zira, intiha • 
b:ı.tn lştlmlt eden Almanların s8 mil
yona lohlnc rey vcrmlı. 4 mUyon Al

man "Hayır, seni istemiyoruz!" de • 
mlD. ı rnUron da lstnlld\f etmış kf, ' 

bunlar da Hitlerin aleyhinde demek • ' 
tır. 

tlr. Bu 3ernlt altmda, beo kfıl de AZ • 

değildir. 

Bunlar, ıüphesiz, Almanyada ko • 
müniıtlcr, sonra aoıyaliatler ve Bitlerin 
Papaya verdiği sözleri tutmadığını 
gören Katoliklerdif'. 

Hitler, günden güne nüfuzunu kay
bediyor demektir. lkbaadi · :ve mali 
vaziyet böyle devam ederıe, dabe da 
kaybedecektir. Onun bir diktatör gİ· 
bi uzun zaman Almanyanm batında 

bulunması kabildir. Lakin, intihap e
dilmit bir reis halinde?.. İ§te bunun 
uzun süreceğinden ıüphe edilir. 

HUseyin Faruk 

Lastik deri rekabeti 
Ticaret odasında lastik ve deri 

ayakkabı meselesinin tetkiki de
vam ediyor. Bu i!le uğraıan ko· 
misyon gene toplanmı§tır. Bu 
toplantıya ayakkabıcılar cemiyeti 
idare heyeti de gelmittir. Ayakka· 
bıcılar lastik ayakkabıların deri 
ayakkabı ticaretine olan zararlı 
tesirlerinden bahsetıni§lerdir. 

Komisyon meseleyi daha ziya• 
de tetkik edecektir. 

Komisyon azasından bir zat 
§unları söylemİ§tİr. 

- Ticaret odası meseleyi bita· 
raf bir gözle tetkik ediyor. Her 
iki taraf da ticaret oda11nda aza· 
dır. Türkiyeye lastik ayakkabı sa· 
nayii de lnzımdır, deri ayakkabı· • 
cılar da lazımdır. Bunlar biribir
lerine kar§ı rakip vaziyette kala· 
bilirler. Bu cihet bizi alakadar et· 
mez. Acaba bu rekabet memle
ket iktısadiyatı için zararlı mıdır, 
değil midir? Bunu tetkike çalı§ı • 
yoruz. 

Kumaş kaçakçılığı 

25 deniz nakliye vasıtasının 
gümrük resmi vermeden seneler
den beri sularımızda işlediği mu -
hafaza teşkilatı sayesinde mey
dana çıkarılmıştır. 

Hazırlanan tahkikat evrakı se
kizinci ihtısas müddei umumiliği
ne verilmişir. Bu gemilerin sahip-

Bundan altı yedi ay kadar ev· 
vel Galata gümrüğünde bir elbi
se kuma§ı kaçakçılığı olmu§ ve 
muhafaza teşkilatı tarafından tah 
kikata girişilmişti. Bu tahkikat 
neticelenmiştir. 

leri arasnda ecnebi tebaasından 
Diyakonof isminde bir zat ta ge
milerini başlcasına ait gibi gö,ter· 
mek ıuretile işlettiği ve kapotaj 
kanununa muhalif hareket ettiği 
anla,ılmı§tır. 

On bir sandık kumq, Japon 
malı olduğu halde, gümrük ret • 
mini az vermek için Yunan malı 
olarak gösterilmiı ve o suretle b• 
yanname tanzim edilmişti. Ka. 
çakçılar ihtisas mahkemesine ve· 
rilmi§lerdir. 



• 

4 HAlll!R - Akt•m Poata•ı i1 Agudoa 1914 ~ 

Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 41 Yazan: lahak Ferdi 

Necmiseher Yaver Kazım Beyi - Pek ili, Necmiseher ! Ziya- 1 

çıldırasıya seviyordu. itiraz ede- nı yok .. Bu vesile ile birbirimizi 
medi: daha iyi anlamı olduk. Bir daha 

- Peki .. Kabul ederim! dedi, birbirimizi belki de ebediyen gör-
ne istenen yapacağım! miyeceğiz. Allahaımarladık. 

Kizım Bey, Necmiseherin ku- , Odanın içinde bir çığlık kop-
lağına eiildi: tu: 

- Padiıahı zehirliyeceksin... - Kizım ... Beni bırakma! 
Anladın mı? Necmiseher kendini tutamadı .. 

Necmiseherin tüyleri ürperdi.. Hınçkırarak ağlamağa batladı. 

Birdenbire beyninden vurulmuı Abdülhamidin gözdesi, Kazım 
gibi sanıldı. Beyin, son defa olarak kendisine: 

- Ne diyorsunuz, Kazım Bey? "- Necmiseher ... ,, 
Kazım Bey katlarını çatmıttı: Diy~ bitap ettiğini görünce, de 

- itte okadar , dedi, ilk ve son likanlıya karfı ruhunda duyduğu 
sözüm .. Yani ilk ve son teklifim temayülü, aynı tekilde mukabele 
budur. etmek suretile izhar etmekten çe

Necmiseher korkudan titriyor- kinmedi. 
du: - Ben sensiz yafayamam, Ki-

- Ben bu iti yapamam, Kazım zımciğım ! Ne is!ersen tereddüt-
Beyciğim ! ıüz yapacağım.. Ancak, sen de 

Diyerek, genç zabitin ellerine pek ili bilirsin ki, ben sarayda 
sarıldı: zehir tedarik edecek mevkide de-

- Siz beni kendinize çekece- iilim. 
linize, ölüme sevkediyorsunuz ! Kazım Bey, sevgilisinin yola 
Bana hiç merhamet etmiyor mu- geldiğini gördü. Elini cebiqe so-
9UDUZ? karak: 

Kizmı Bey genç kadmm elle
rini bıraktı.. Ve ayaia kalkarak: 

- Birlepnemiz için bundan 
liatb çare yoktur, dedi, o hayat
ta kaldıkça ne biz, ne millet .. Hiç 
kimse rahat yüzü görmiyecektir. 

Bir müddet birbirlerine bakıt
tılar. 

Kizım Bey genç kadmm çehre
sinden kendisinj çok sevdiiini an 
lamıflı. Bu fırsat Kizım Beye her 
zaman diifepıezdi. Necmi•her: 

rlt....ıM~ Yaparım. Paditahı 

zeblrlemeğe çalıfacağım !,, diye 
saz verirse, bir kaç gün sonra yep 
yeni bir devir açılacak ve istipdat 
idaresi temelinden yıkılacak de
mekti. 

Klzım Bey mlnalı bir tebes
IGmle Abdülhamidio gözdesini 
sGzdil: 

- Demek ki beni seTJDİyorau
nm •• ? Demek bütün sevgileriniz 
yalan ve sahte imiı. Zaten kadın
dan fedakarlık beklenir mi hiç •.• ? ! 

Bu, belki de, Kizmı Beyin son 
lizü idi. Necmiseher hınçkırarak 
atlamamak için kendini güç tutu
yordu. 

Kbım Bey kapıya dofru yürü
dü: 

Tefrika numarası : 54 

- Ben her §eyi hazırlamıştım, 
dedi, itte, sana ufacık bir ıite ! 

Ve elinde tuttuğu zehiri uzat
tı: 

- Bunu Abdülhamidin içeceği 
suya, çaya, ıüte ve yahut bir ıer

betin içine dökeceksin! Bunun 
ne tadı vardır, ne de tuzu. Yalnız 
kimseye göıtermemeğe çalıpcak
sın ! 

Necmiseher titeyi aldı .. T ered
dütle koynuna ı.o,.daı 

- Bu ufacık fey, koskoca bir 
hükumdarı ö1dürmeğe kafi gele
cek mi? 

- Y alruz onu değil, onun gibi 
bet on kiıiyi 4'1aha öldürebilir. 

Kazım Bey genç kadına temi
nat verirken, tekrar kulağına eğil
di: 

- O ölürse hepimiz mes'ut o
lacağız, Necmiıeher ! Hepimiz 
hürriyete kavuıacağız. Sen bu hiz 
metinle yalnız benim değil, aynı 

zamanda da milletin kalbinde ya· 
ııyacaksın. Tarihe geçeceksin! 
Dütün bir kere ıu ince zarif par
maklarınla, kudurmuı bir sırtlanı 
kolayca yere vurmak. Bu, ne bü· 
yük bir ittir, biliyor musun? Pa
riste ve Mısırda toplanan yüzler-

Aşk Servet mi? mı, 
Nakili: 

- Nasıl oba bir sün plebe bende 
blacaıktır! -diye iman etmiıti. 

Demin çarfafh kadına söyledikle
rini badi Juıldanda da varit görüyor
du ı Akıllıydı, aüzeldi, her rakibiyle 
mücadele ederek ıalebe çalmak im -
klnı onda Tardı. Bilba11:1, timdi, ra
kibesini, Fikretten ayırmaia muvaf -
flık olmuttu. Daha dofnaau, hadisat 
onlan ayınmfb. Netekim, iıte, Fikret
le kendi uumda bir kaynqma olma-
11111 mıydı?.. OtomolHlde gezdikleri 
p.ı.. kıyaala bugün vapurda ko • 
mqtaldan epniydi?. Şüphesiz, dev ·
cbmJarla ilerlemiflerdi. Fikret, ona 
o sözleri ini parlar bir aıkla gayet sa
mimi olarak söylemiıti. Bunu, genç 
bdm, pekila anlamııtı. 

- Bir kaç ay 199liken sonra, 
Tlrllla Hannnla ben yan yamı gel -
tek, her halde, Fikret, aamimi olarak 
Mai tercih edecektir. - diye dütln6-
yorda. - Mesele, ona ha müddet zar-

(Vi - Nu) 
fmda lzmircle ve benim teıirim albn
da muhafaza etmektir •• 

Birden bire, yerinden ııçradı: 
- Aman, geç kalmıyayon? 
Batı ucundaki limbayı yakb. 
Saatine bakh: 
On ikiye çeyrek var .. 
Gürültü etmeden kalktı 
Y üreii çarpıyordu. 
Hem lngiliz kadınını uyandırmak

tan, bu akıi inıan tarafından terslen
mekten korkuyor, hem de Fikretin 
kamarasına yalnız batına gideceği ve 
orada kalacağı için heyecan duyuyor
du. 

Pijamaımın üstüne sabahlığını 

giydi. Bir iki el dat"beıiyle ıaçlanna 

bir tekı1 Terdi. 
Ayaklannm ucuna basarak, kama

radan dıpn çıktı. 
- Fikret acaba ıözünde duracak mı? 

• diye dü5ünüyordu - tecrübe izdiva
cının yalnız manevi taraflanna ria -

' 

-

Pratik Hayat Bilgisi_ 
Hayatta mabtaç olacatJaız ameli maı6matı 
kolayca atreatalz 

-47-

• 
Nakal •• terctlae laakln •aJafa._ 

Yazan: • Gayur 

Resimde gördüğünüz, büyük bir 
heykel ayağıdır. 1 tal yada yapılan haf
riyatta bu fevkalade büyük heykel a
yağı bulunmuı ve Romadaki Konser
vatuvar sarayı önüne konulmuıtur. 

Mennerden olan bu heykel ayağının 

aki Roma eserlerinden bir heykele ait 
olduğu anlaıılmıtsa da, kimin heyke
linin ayağı olduğu hc~üz tesbit edile
memiıtir. 

Uzüme arzın teıiri: Bütün AYJ'Upa 
bağlarnu tahrip etıniı olan fliyokıra

dan sonra Amerika çubuklannın getiril· 
meıine lüzum görülmüıtür. Amerika 
çubuklan ile elde edilen üzümden ya
pılan fVBplar eğer çubuklar killi ara
zide iıe evveli sağlam tatlı olur ıonra
dan hafif bir toprak ciımi alır. Kireç· 
li arazide üzümün ıeker ve dolay11iy
le iıpirtoıu fazlalaıır. Kuvvetli arazi
de ise en makbul taamda olan ıaraplu 
yapılan bir üzüm yetiıir. 

Aımaya naııl bakmalı: Gübre üzü
mün cinai üzerine pek teıir göatennez. 
Aııl tesiri miktardadır. Gübre miktarı 
arzın zenginliiine ve fezanın kuvveti· 
ne tftbidir. Aıma ne kadar sağlam olur· 
sa o kadar az cübre İlter. 

Kireçli olmıyan arazide hektar ba
tına dört senede bir yinni bin ili otuz 
bin kilogram çiftlik gübreıiyle bin bet 
yüz ili iki bin kilogram "lıeonıı de 
deploı phoration,, de foıforaıyon 

curufu kullanılır. Son baharda toprak 
sürülür. Bundan baıka her sene ıon 

baharda iki yüz ili iki yüz elli kilogram 
ıulfat dö potas ve ilkbaharda yÜz ili 
iki yüz kilogram nitratı dö ıud yahut 
iki yüz ili üç yüz kilogram ıulfat dö 
amonyak ilive edilmelidir. 

Kireçli arazide yukanda göıterilen 
gübre miktarının nııfmı her iki ıenede 
bir kullanmalıdır. Curuf yerine her ıe
ne bet yüz ila altı yüz kilogram kuru· 
per foıfatı ve ıalfat ve amonyak yeri· 
ne bet yüz ili eltı yüz kilogram kuru
mut kan kullanılır. 

Azotlqma = Nitri fekaıyon'un güç 
huıule geldiği ratip topraklarda gübre! 
yerine konpoat dedikleri mürekkep!er 
kullanılır. Kireç -veya muhtelif madeni 
foıfatlar ilive olunur. 

Birger Rad, ıa, sporJanndan olan Badem 
"Ski" ile dai tepelerinden kayarak BADEM_ Tatlı veya acı olur. A· 

~=~~~~p~-4---.::.A:.:.:..a.a-...... ..a.&.......ııa...:~---.;J~~j 
noı = aıid riyamidrik veya asid prü· 

yon, yazın bu kabiliyetin eksihneme-
ıik vardır. Bu miktar aıit meıken va· 

ıi için,. devamlı surette idman yapar, zifeaini görür. Acı badem mülıyonu 
çevikliğini konımaiı gözetir• Resim, ıulp tahriıatmı ve kaıımaiı bertaraf e-
bu yaz idman yaparak, önümüzdeki 

kıta hazırlanırken almmııbr. derBildifimiz tatlı badem, taze iken 

ce vatanperverlerin uzun •eneler
denberi yapmağa muvaffak ola· 

madığı bir inkilabı sen tek bqma 
yapacaksm ! Haydi, korkmadan 

git! cesaretini topla .. ! Metin ve 
soğuk kanlı ol ! Ve ilk fırsatta bu 

titedeki zehiri Kızıl Sultamn mi
desine boıaltmağa çalıt ! Arkan· 
da yalnız ben değil, koskoca bir 
millet var, yıllardan beri hürriye-

te susayan bir millet •. ltkence ve 
iıtirap çeken bir millet. 

(Devamı var) 

yet etmemizi ondan istedim... O da 
kati ıurette söz verdi. Ba akpm, 
verdiii sözün dııına çıkarsa, görim
den düpniyecek mi? 

Vücudünden bir ürperme geçti. 
Kendi kendine bHe itiraf etmiyor

du amma, doğruıu, Fikretin sözünde 
durmamaımı da istemiyor defileli. 
Kendine hakim olamasaydı. Büyük 
bir cünah itleaeydi. Sonra, yapbfın • 
dan mahcup olsa, genç kadının elleri
ne, dizlerine kapansaydı... Zannetme
yiz ki, Şadiye Hanım onu affetmeıin •• 
Belki de, bu kaynqmalarma büıbü -
tün vesile tetkil edecekti. 

Belki ele deiil
Mahakkak ... 
Koridorda on iki numaralı kapının 

önüne geldiği vakit, içerde bir mmltı 
itilir gibi oldu. Azıcık tereddüt etti. 
Acaba yanhı mı ıelmitti? Numara 
aklında terı mi kalmııtı? •• 

Şadiye, bu sırada, kartı taraftan 
üç kitinin gelmekte olduğunu farke -
derek, bunlara görünmemek, daha 
doğruıu nazan dikkatlerini c:elbehne
mek üzere, yiirüdi ... 

Güverteye çıktı: 
" - Acaba bizim çartaflı küçük 

hanım burada mı? .. - diye etrafına 

kahuiu ile yenir. Kuruduktan sonra 
badem ıulyeıi ·ye badem yağı yapmak 
için kullanılır. Ayni zamaoda tatlı ba
dem ıtıryatçılıkta, pastacılıkta, çikoli
ta ve tekerlerin imalinde "badem ezme
ıi" yapmakta kullanılır. 

BADEM GA TOSU - Bir havanda 
300 gram tatlı bademle 300 gram te· 
keri ve bir kaç acı bademi güzelce döv· 
meli buıule gelen hamura iki kahve ka
tılı pastacı kaymair veya 60 gram 
patates fekülü ile dört yumurta aynca 
iki yumurta aanıı, yarım limonun suyu 
ilive olunur. Hamur bir defa elekten 
geçirilir. Sonra bir yufka yapraiı ve
ya yufka halinde açılmıt bir yaprak un 
o~ma hazırlanmıt olan hamura ko • 

bakb. - maamafih, ona görünmeaem 
daha iyi ederim... Zira, benimle bir -
likte kamaraya dönmek iıtene biç te 
hoı olmaz... Görünürde de yok yL •• 
Galiba, bq tarafa gitti ••• " 

Bir müddet ıonra eletek çekildi. 
Genç kadm, tekrar al&iı indi • 
12 numaralı kamaranın kap111 ö -

nüne gitti. 
Artık, İçerden aeı falan gelmiyor

du: 
" - Temin, ya tevehhüme kapıl -

mıpm, yahut ta, yanlıı bir kamaranın 
önünde durmuıurn. •. " 

Uıal usul, üç ke..e, kapıyı bkırdat
b. 

lçerde, bir hareket bir f111lb ol -
du. 

Şadiye, buna, ne mana vereceğini 

bilemedi. 
Çekilip gitmek yahu~ kapıyı tek -

rar YUrmak tıklan arasında mütered
dit kaldı. 

Maamafib, karannı vermişti: 
Kaçacaktı. 

Çünkü, içerdeki ıeıler vazih ıu • 
rette iıitiliyordu. 

- Aç ..• Aç ... 
- Canım, naııl olur! 
- Baabayafı olur .. Aç, görsün ... 

narak yufka yaprağı güzelce ........ 
Gaiı fmnda piıecek hale gelince ~ " 
rine ıeker tozu ekilir ve taJllUD8D pi " 

şinciye kadar ateıte bırakılır. tll 
BADEM SOTO - 150 graaa ta 

badem ııcak ıuya atılarak üzerlerİDclr 
ki zarlar temizlendikten ıonra cüs'i ~ 
He havanda dövülerek gayet ince lıif 
hamur haline konur. Sonra 150 .... 
ıekerle bir litreyi bulunciya kadar ~ 
ilive olunur. Huıule gelen koya _,. 
badem ıütüdür. 

Badem ıütü süzgeçten geçiril--: 
ıonra tebriye, tavuk çorbalan I' 
çorbalann piıirlimeıinde kullanılır• g.. 
ğer bir miktan alınır ve yanya iniıac:İff 
kadar kaynatılırsa huıule gelen kot" 
mayi cildi serin tutmak için cilde ı&rl
lecek bir madde halini alır. 

BADEM MERHEMi - Elleri~~ 
dini yumuıak tutmak için, zan ÇIP'":' 

mıt iki yüz gram badem biraz H il• lıir 
havada dövülür. Huıule gelen 7~ mura altmıı gram pirinç unu Te 
gram iriı tozu ilive olunur. A~ 
bol ıu içinde alb gram karbonat • 
potaı eritilir. Hamurla kanıtınlır• Yr 
ni hamurun üzerine damla damla oı...
orl gram kadar yasemin eaamı ve 1'lr 
parça neroli eıan11 damlatılır. Haınaf• 
iyi kapalı kapta muhafaza edilmelidir .. 

BADEM SUL YESI - Bu, SirOP 
d'orgeati = ıiro dorja ismi ile ..-J 
bir meıruptur. Tatlı badem dö~ 
elde edilen koyu mayiin içine ıeker .,. 
portakal çiçeği ıuyu kanıtınlarak yr 
pılır. 

Barsak 
BARSAK 

lanmn baılıcalan apandiıit, kolera, ,., 
a, iabal, anterit, tifo humması Te ..._, 
memesidir. 

KOLERA - iki nevi kolera .,,,. 
dır: 

d _ ... _ - u; ... u • ._.. · k~ 
Virgül teklinde ve öldürücü .bir;-~ y 

bun hazım cihazında huıule ıetirdif 
sarı ve intani bir hutalıktır. Avrv.,.a1' 
Hintten gelmiı olduiu için Hint ko..,... 
ıı iımi verilmiıtir. 

Arazı: Haıtalıktan nvelki aru lf 
ili yedi gün ıürer. Sari iıhal, ....... 
Bu iıbal ıancı ve veca vsmez. lıtr 
ha yerindedir. Sonra iki gün kat'i-"" 
görülür. Sancı ve burkuntu baflar. !; 
hal beyazımtırak köpüklü lüzuci 
mayi halini alır. Haıta ıık ark ıasoc' 
maddeler kusar, ıusamak hi11i lm..,.e
lenir. Karın içeri çöker, nabız hafif " 
ler, yÜz zayıflar, birden tamamen -1 • 
dana çıkar. Umumi incimat hali prl • 
lür. Eğer bu hali hemen ölüm tJı/11 
etmezse "ki bu enderdir,, bu araz ... " 
fifler ve aylarca nekahattan sonra bat " 
ta iyileıir. Fakat bağıraaldan •e 1- • 
ra ciğerleri haıtalıklara müıtenit l9lr 
halde kalır. 

(Daha bitmedi) 
# 

- Yarabbi ... Ben, ne betbaht aClr 
mım ... 

- Görsün de anlaaın... Aç di,. • 
rum ••• 

Bir kadın ve erkek seıi konut• • 
yordu. 

Erkek aeıi Fikretti. Açmak wJ
tan olmadığı anlatılıyordu. Buna raf' 
men, Şadiyeyi buraya çağıran oJdU

Bu muhavere üzerine, kapı •~ • 
dı. 

Etikte, delikanlı belirdi. 5ırtıll .. 
mavi bir bit" robdÖflUftbr vardı. 

Şadiyenin yüzüne yalvsru si1'i .... 
layordu: 

di. 

·-=•ltr - Aman Yarabbi ... - diye ..... 

Genç kadın sordu: 
- Ne var? 
- Felaket... 
- Ne oldu, canım- ~ 
- Rica ec!erim ... Buradan si · ._. 
- Peki, ıideyim.- Fakat, ne ol 

nuz? .. Bir felikete mi uğı-admıs? ~ 
Fikretin omuzunu mini ndnİ tıır 

tuttu. Onu, yarım aai çe.ırdi• • fi/" 
l tte, o zaman, Şadiye, M"dili 

keğin omuz batında bir kadıa ~ 
ıinin belirdiğini gördü. ) 

(Devanıı .ar 



• 
' HABER'in Bağ Eğlencesi Valde sultanın hidde~ 

'Son sayfadaki resme bakınız !-ı kelersiniz? .•• Oğlumun namuıunu G . J ·ı k b "' l b . b "'d u cı 
)\ . birparalıkederainiz... lal ece an nası zr ag lTn na S' l?ııaııye Krallığmm Valde ı Oğlan ııçrıyarak, ayakta, ser- ~ 
~ SeyYide Mühdiye Hazret- sem sersem bakınıyordu. Valide M h • J J • '' Ti • b g"" ZR 
~ 011 

•ekizinci gelininin oğluna Sultanın hançerini çektiğini gör- u luuın oraqa v ıran a 
~1 •lldakataizliğinden öteden- müıtü: Kendisinin kurban gitme- ' 

tGıttlpJıe~eniy,ordu. Onun için, ~esi için yüreği çarpa çarpa bek- su••t kar Jeşı• dı•qo r 
' ~n?ımea nm odasının kapı- lıyordu. U j , , 

O tı~lıce hır anahtar yaptırttı. Annimea ise, yatakta, hareket· 
'6ı tun, kral Kin.o Cenapları, siz duruyordu. Put gibi kalakal
hç· 0rı birinci zevcesile zamanını mıfh. 
~ec~lderdi. - Dizlerime bir ağrı inz ol-

ıi.. 1
11rııırıea, kendi dairesine, ca- du ... Bu haremağası Mimiyi, beni ··1e er· . 

~. I) •nı, hart>m ağalarını çağır· oğması için alıkoymuıtum... -di-
~ ""1.ıl, dünbelek, katık, zurna ye kekeledi. 
,,t'"ra.k, mahalli musikiyle bir _ Hali inkara kalkışıyor ... 
thı 1 eğlendikten sonra cariye le- Namussuzlar! Şimdi sizi ikinizi 

e \'e harem ağalarına: de burada temizlerdim... Lakin, 
~ Siz çekilin ... Ben biraz isti- rezalet duyulur, sebebi öğrenilir 
tı:. edecf"ğim ... -dedi. diye çekiniyorum ... Onun için ha-

~ (h 1 altmış kadar kadınlı erkek- yatınız kurtuldu ... Lakin, hundan 
11 e/Yır, pardon) kadınlı, kadın- sonra birbirinizi görmiyeceksi-

;r, ~ı§arıya çıktılar. niz ... Mimiyi kendi hbımetime alı-
' a'bıı. harem ağalarına erkek yorum ... Onu kendim hadım ede-
lcı ~k caiz değildi. Zira, saray ceğim ... Ancak bu terait altında 

etı - 'b' h d . . d k l b'I' ~ -uucı ınce, arem aıresıne saray a a a ı ır ..• 
'd·ı . kadınlar ve itina ile had mı Gelinine: 
~1! •.ahık erkekler girebilirdi. - Namussuz kadın ... -diye, bir 
~ t Kıno Hazretleri müstesna, kere daha kanlı gözlerile baktık
~a., bir tek hakiki erkek ayak tan ve hançerini tehdit makamın
>. llJnıttı. Basamazdı... Saray da salladıktan sonra, korkusun· 
~ı>r '1d ij raptı o derece sıkıydı ki, dan tiril tiril titri yen Mimiyi ko-
tt h~ •ultan da dahil olmak üze· 1·1ndan yakaladı; sürükliye sürük
~: l!ı·ç bir kadın harice çıkamaz- liye kendi dairesine götürdü. 

' ına.enaleyh, diğer hanedan • • • • • • 
~rke:zlerinden farklı olarak, bu- Aradan iki sene kadar bir za • 
~~ taırı manasiyle bir kadınlar man geçti. Valide Sultan öldü ... 

lrozu idi... Ancak ondan sonra, Annimea, kü-
~ O~n için, pek ihtiyatlı olmak çük zenci esir Mimiyi görebildi. 

~kti.. Zira, Valide Sultanın tehdidi müt-
di~lltıiınea, kalktı. Kapı;. kilitle- hitli: 
• Sonra: "- Bir yerde görütür, konutur, 

hatta bak4ırsanız, ölüm, ikiniz 'liaydi, çık! ... -diye- seslendi. 
\ \ tağının altından on dört, on 
~t )l\t al'ın.Cla bir zenci oğlanı 
~~ Mahçup mahcup etrafına 

dı. 

~~ Saklandığını kimse görmedi ... 
~ ~ Görmedi Sultanım? Herkes 
~tici nağmelerile gaıyolmuı
~.r. )ani, davulun en hızlı çalın -
'!l>' ' ır sırada, yanında oturdu-
,. sedirinizin ayak dibinde, 
~ 1 ben de kendimden geç.mit 
~ l'llparak, usul uaul kaydım, 
\tın altına girdim. Saklan
\"• I>ıtarı çıktıkları zaman, be
S.,. hur.ada kaldığımın farkına 
~lldılar ... Hem, varsalar da ne 
\ ~lar? .. Beni de bütün sa
\ ~rkekleri gibi harem ağası sa
\ ~lar ... Esirleri hadım edenin 
~hın olduğunu, beni bu fela -
\ esirgediğini na11) bilsin-

"· 

~~~ferin küçük ıeytan. .. ' diye
~~nimea, genç horozun ya
l\ ı oktadı. 
~f'rt:ık saçlarile oynadı. 
Oıı dllldarını çimdikledi ... 
~, ll gıdıklamağa çalııarak, 
~.": d"n tuttu d · · ·· · ·~ ve se ırın uzerıne ... 
~ '8•. llt ~ ı~.ını gibi Afrika kadınla-
~, Qı uç haftadır erkeksiz hı-
>~ d~'n neticesi itte budur! -di

l' Gnüyordu. 
~ -~ b t tı u esnada, odanın içinde 
~'rr::;1' Yiikseldi ... Gıcırtı, kapı 
.~t an geliyordu. Filhakika, 
'11~ ,'.,, "çrldı ve eı ikte dev cüsse-

' Y.• •· I 

" ""
1de Sult ·· ·· ld ·· ~~ı· an goru u. 

~ol. ınile ht h ... 
"•t'ı sa e arem agasmı il .. , 

~~~I U~erinde yakalamııtı. 
erı d·· .. \, ~a .. 0nmuı, ağzından hid-

' · d:Ukleri saçılır vaziyette, on 
fru YGnı-d .. • l '- l u. 

~ )tJc ~fert füplıeleniyodum ... 
' '- a. adım .. Siz, siz ha? .. Be-

.. _)'ıırırn h • • · · · 1 anmı ısmetinı e· 

için de muhakkaktır ... Mimi, hiç 
bir kadınl yanyana gelmiyecek, 
benim utaklığımı edecek ... ,, de
mi4ti ... 

Korku, Üzerlerinden zail olma
dığ için, Annimea ile Mimi, an
cak, Valide Sultanın ölümünden 
sonra karıı kartıya geldiler. 

Zenci çocuk: 

- Oh, ne ili ... -dedi.- Birbiri
mize tekrar kavuştuk, Sultanım ... 

- Ben, artık seni ne yapa
yım? ... 

- Niçin? 
- Seni Valide Sultan benim 

odamdan götürünce, hemen ha -
dım edeceğini söyledi ya ... Erkek 
değilsin artık. .. 

Zenci, bir kahkaha attı: 

- Öyle mi sanıyorsun, Sulta
nım .. Sizin, gene, haftada bir kaç 
kere yüzünüze gülen kıralmız 
var ... Valide Sultanın ise zevci 
çok seneler evvel öldüğü için, be
ni sizden alarak kendi hizmetine 
tahsis etmif ... Şayet sırrımı kim· 
seye belli edersem öleceğimi bil
dirdi ... Ben de korktum... Yalnız 
onun hizmetinde kaldım... Şimdi 
ise, gene sizin hizmetinize avdet 
ettim, Sultanım ... 

(Hatice SUreyya) 

Yeni Kontenjan 
namesi bugün 

ediliyor 

karar-
ilan 

Ankara - Yeni kontenjan 
kararnamesiyle merbut listeler 
müzakere edilmittir. Bu karar· 
namede yeni bazı esaslar buluna
caktır. Celil Bey, Maliye Vekili 
Fuat Beyle bu hususta temaslar
da bulnacak ve yeni kararname 
ile listeler kati tek!ini alacaktır. 

Kararname ve listelerin salı 
günü ilanı mukarrerdir • 

- - -- -

Ba§ mevsimi geldl numune bağlar1na sandalya ve masa taşınıyor. HABER'in 
e§lentİsinin yapllaca§ı ba§a giden yolda şirin bir köy 

Bizim HABER bu yıl çok gü- zünüzün önündedir. Sağa döndü- sanarak kendinden geçer. 
zel bir !ey dütündü ve okuyucu- nüz müydü batta Kayı§dağı ol- Bağın içindeki o upuzun ve ge
larına tstanbulda büyük bir bağ mak üzere Marmaranın Anadolu nit asmadan koridorlara yan ge • 
eğlencesi tertip etti. İstanbul ci- kıyıları, Adalar, Marmaranın bir lip bağın içinden çıkan buz gibi 
varmın eski bağlık zamanını bil- kısmı, Samatya, Y enikapı, Yedi- sularla bir öğle veya akfam ye
miyenle-r §İmdi HABER'in yapa- kule sahilleri, lstanbulun tekmil meği yemek pek öyle kolay bulu
cağı bu bağ eğlencesinin de ne göbek tarafı, sonra tehrin dı~ın- nur bahtiyarlrklardan değildir. 
demek olduğunu pek bilmezler. daki bütün yemyetil bahçeler, Hele bu bağların aktam alemi ve 
Vakıa dört beı senedir lstanbul bostanlar ayaklarınızn altında- akıamdan biraz sonra mehtap aa
civarında yeni yeni birçok bağlar dır. Arkaya dönünce Bakırköy, fası anlatmakla tarif edilecek gü· 
kuruldu, lstanbul halkının bir kıs· Yetilköy, Florya kenarları ve zelliklerden değildir. insan bun
mı bu aylarda oraya akın ederek Marmaranın o ciheti hasır gibi ö- larr ancak bir gün oraya gidip 
oralarda takım takım bağ eğlen- nüne aerilmittir. Sola bakarsanız görmeli ve o alemin içinde bulun· 
cf"leri baıladı. Buraların yazı ve gözünüzün alabildiği kadar açık- malı ki onun zevkine varabilsin! 
resimleri birçok defalar gazete- Irk kırlar, köyler, ağaçlıklar kar- Yakmda HABER'in büyük bağ 
Ierde çıkb. Fakat, ne de olsa gene ıısmda kalırsınız. Hav~ o kada~ eğlencesi yapılacak olan Topkapı 
tehir halkrnm pek çoğu, henüz temiz, bol, berrak ve !.ıfalıdır kı Maltepesindeki Nümune bağının 
n~ bu bağları gördü, ne de oralar- insan orada hava degıl, adeta sahibi Remzi Bey o yemyetil ve 
da yapılan bai eflencelerine itti- Lokman ruhu teneffüs ettiğini emsalsiz bağını göstererek diyor 
rak etti. lıte onun için Haber bu hisseder. Poyraz oraya Hacıos- ki: 

sene tekmil okuyucularının bu gü man bayırı üzerinden Ka- - T evekkeli dememifler: "Ba
:zel bağları gezmesi için (Büyük radeniz havası.. Gün doğrusu, karsan bağ olur, bakmazsan 
bağ eğlencesi) ni kararlaıtırdı. lcadiye tepesi üstünden Alemda- dağ!,, diye .. Buralar vaktiyle kup· 

Şimdi, ben size bu bağ eğlen· ğı çetnisi.. Lodos Armutlu ve kuru, çopçorak bir dağdı, hatta 
cesinde gidilecek olan yeri ve o - Bozburun yamaçlarından Marma- dağ da değil , dikenlikti. Fakat 
ranın havasını, manzarasını, sal· ra ve Ada çamları kokusu .. Batı· bakıla bakıla, bakınız ne hale 
kmımı, asmasını biraz tarif ede- da alabildiğine köy ve kır lezzeti geldi?. 
yim: getirir.. Bağın büfecisi Hacı Mu-

"Bağın olduğu yerin biraz öte Bağların içi biraz loıtur, fakat bittin efendi de §Öyle söylüyor: 
tarafındaki meydanlıktan karıı yemyeıildir ve her asmanın dibin- - Hani mas31larda ve tarih 
tarafa baktınız mıydı, Büyükde - den, ortasından ve tepesinden fış· kitaplarında bir viran bağ (İrem 
renin üstündeki Hacıosman bayı- kıran taptaze asma yaprağı, filiz bağı olacak) varmıt, galiba o vi
rından tutun, Maslak, Zincirliku- yaprağı ve üzüm kokusu ile insan ran bağı bu bizim bağın süt kar
yu, Mecidiyeköyü, Şitli, Feriköy, o lot ve yemyeşil bağın içinde deşi olmalı! 
Beyoğlu, Çamlıca, tabak gibi gö- kendin~ biraz dk baıka alemde Osman Cemal 

Gidilecek ba§ın yollarından gUzel bir manzarz 

Bulgaristan jngiJtereye 
Gülyağı satıyor 

Ankara, 20 (Hususi) - Türk
ofise gelen malumata nazaran 
Bulgaristandan lngiltereye ikinci 
defa olarak dört yüz bin leva kıy
metinde gül yağı satılmıthr. 

-0--

Yunan kabine sini devir
mek istiyenle r yakalandı 

Atina, 20 (A.A.) - Şimdiki 

kabineyi devirip Ceneral Plasti -
rasın riyasetinde bir diktatör ida
resi tesis etmek maksadiyle çalş· 
tıklarından do)ayı bazı tahıiyet -
ler tevkif edilmitlerdir. 

Musolir.i - Barthou .. .. . 
goruşmesı 

Paris, 20 (A.A.) - Gazeteler 
M. Bartunun 10-10 tarihinde Ro .. 
maya haı-eket edeceğini bildirmi~
lerdi. Salahiyettar mahafil M. 
Barthou-Muasolini mülakatının 

Sonbaharda vuku bulacağını ve 
fakat henüz bir tarih tesbit edil • 
memiş olduğunu tasrih eylemekte
dirler. 

Dolfüsün katli meselesi 
Viyana, 20 (A. A.) - HükU

met M. Dollfuasün katli hadise
sinde methaldar olan A V\ISturya
nın eski Roma sefiri M. Rintele
nin kötkünün ve bankadaki para· 

Erzurum muallim mek
tebi inşaatındaki ihtilaf 

Ankara, 20 (Husuıi) - Erzu
rum muallim mektebinin intaatı 
yüzünden Maarif Vekaletiyle mü· 
teahhit İsmail Hakkı Bey araıın· 
daki ihtilafın mahallinde tesbiti 
knrarlaştı. Tarafeyn vekilleriyle 
üç rnühendisten mürekktep heyet 
Erzuruma hareket etti. ihtilafın 
halline kadar in4aata baılanamı
yacaktır. 

----------------M---------Slnln müsaderesini emretmittir. 
Bundan batka milli sosyalist rüe
sasından ikisine 500 bin franklık 
para cezası vermittir. 
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Rauf ayri bey 
mahkum olbu 

:······················· .. ·······················---·--: 

(Üst tarnfı ı inci sayıfada) 

i Ordumuza 26 
1 

= tayyare hediye 
Neticede Rauf Hayri Beyin bir 

sene hapis ile 2371 lira ağır para 
cezasına ve müebbeden devlet biz 
metlerinden mahrum bırakılması
na, kavas Tevfik ve muhacir Meh 
met Efendilerin de keza birer se
ne hapislerine f a:kat bunlardan 
Mehmet Efendi resmi bir sıfatı 

haiz olmadığından ve Tevfik E
fendi kaçakçılığın meydana çık
masına yardım ettiğinden cezala
rının yarı yarıya azaltılmasına ve 
ayni hizme~lerden dolayı para ce
zalarının da indirilmesine ve her 
üçünün de tevkifine karar veril • 
miştir. 

Hüküm tebliğ edildikten sonra 
bunun kabili temyiz olduğu ve bir 
hafta zarfında müracaat olunması 
maznunlara bildirilmi§ ve uçu 
derhal tevkif edilerek tevkifha -
neye sevkolunmuşlardır. 

Yunan.standa 
di atörl .. k 

(Üst tarafı l inci sayıfada) 

miflerdir. Pangalos taraftarlann
aan binbaşı Zervanın evi polis 
tarafından çevrilmiştir. Yeni tev
kifat ynp:lması bekleniyor. Atina 
muhafızlarına her ihtimale karşı 

hazır bulunmaları bildirilmiştir. 

Atina, 21 (Hususi) - Plastras 
taraftarlarının darbei hükumet 

te~bbüsü akim kalmıştır. Dün 
ak§am yükcek rütbeli zabitler

den üç kişi daha tevkif edilmis
tlr. 

ettik 
Bu sene kahraman ordu -

muza 26 tayyare hediye edi
yoruz. Türkiye hava filoları

na iltihak edecek tayyare- : 
lerden on üçüne 30 Ağustosta 

ad konma merasimi yapıla· 

caktır. Bunlar, Bafra Bartın , , 
Zonguldak, Ereğli (Zongu1 -
dnk) Akdağmadeni, Ayan -

cık, Bolvadin, Çar§amba, Or
hangazi, Kadıköy, Kartal, 

Bc;koz, Alpullu isimlerini a· 
lacaktır. Diğer on üç tayyare· 

ye de bir müddet sonra ad ko 
nacaktır. 

Ordumuza bu sene 26 tay • 

yare hediye eden şerefli Türk 

milletine yüz bin şükran! 
......................................... _. .............. . 

TürR iyede 
Yalnız 

• 
gazetesı 

türk 
çıkar 

Matbuat umum müdür
lüğü bir ikazda bulundu 

Bugün saat on buçukta, Anka· 
ra caddesinde, Matbuat Cemiyeti 

binasında, matbuat müdüriyeti
nin mümessilleri Sadri Etem Bey· 
le Suat Bey, lstanbulda çıkan 
Türkçe \"e yabancı dildeki bütün 

gazete ]erin rnümessillerile konu • 
şarak hükumetin matbuat hak-

Vaziyet hakkında Avrupadn 
kmdaki noktai nazarlarını bildir

Dü: unnn Başvekil M. Çaldarise 
mişlerdir. 

malUmat verilmiştir. Ceneral 
Kondilis yapılan tevkifler hakkın 

da beyanatta bulunarak masum 
olanlann endişe etmeleri için se-

bep olmadığını, fakat tevkif edi
len zabitler arasında suçlu olduk

lan anlaşılanların şiddetle ceza
landırılacaklarını söylemiştir. 

Harbiyenin yüzün
yı dönümü •• cu 

(Bil§ tarafı ı inci aayıfada ı , 

Hazırlanan programa göre, 
Harbiye melrtebinin yüzüncü yıl
dönümü 30 ağustos perşembe gü

nü saat on beş buçukta Harbiye 
mektebinin yanında Sipahi ocağı 
meydanında kutlulanacaktır. Me
rasime bütün askeri liseler, aske
r! yüksek mektepler, Harp akade
misi, 1stanbuldaki zabitan, bütün 
askeri mütekaitler iştirak edecek
tir. Evvela istiklal marşı çalımı
cak, Büyiik Erkamlıarbiye Rei.,i 
Müşir Fevzi Paşa Hazretlerinin 
nutukları okunacaktır. Sonra 
mektep kumandam mektebin bir 
tarihçesini yapacak, askeri me ~ 

tep talebeleri namına birkaç genç 
ve askeri mütekait1crden bir zat 
birer nutuk söyliyecekler::lir. Ni-

Son Hazirnn ayı içinde çıkarı
lan "matbuat umum müdürlüğü 

teşkilatına ve vazifelerine dair 
kanun,, okunmuş "c Sadri Ete·in 

Bey tarafından ha· ıruna şerh ve 

izah edilmiştir. Bazı gazetelerin 

bu kanunun ruhuna ıauvafık r-.:n. · 
da hareket etmedikleri işaret olun 
muştur. 

Ezcümle, bazı Rumca refikle • 
rimizin, Grek diliyle çıkan Türk-

gazeteleri olduklarım unutarak, 
sanki Yunanistanda intişar edi

yormuş gibi, o memleketin dahili 
siyase\ile uğraştıkları, Venizelist-

lik ettikleri kaydedilmiştir. Erme
ni refiklerimizden bazıları da, re-

jimin altı umdesinden "laiklik,, 
bahsi haricine çıkarak, dini ba-

hislere fazla sütun ayırdıklan na
zarı djkka.ti celbettiği söylenmi§ -

ir. Bundan manda, Türkiye, bari· 
ci siyasetinde revisionist olmadı· 

ğı, yani beynelmilel muahedele
rin yeniden rüyetine taraftar bu· 

lunmadığı halde, Ermenice refik· 
!erimiz, bir kaç Jevletin uyandır· 

dığr bu rt.visil.mjst havanın cazi -
he<ine kl.lpılmış gcrünüyorlar. 

Sadri Etem Bey, bu cihetleri 
tenkit ettikten sonra, gazetecile· 

rin mesleki talepleri dinlenmiş· 

tir. Bunlar, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi nakliyat kolaylıkları· 

nm temini ve devlet müessesele· 
ri nezdinde rastgelinen mü~küla
tm bertaraf edilmesi cihetleridir. 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
•• 

SULEYMANIN OGLU 

Tefrika No. 11 

- Be§ günden beri hemen he
men hiç oturmadığına bakı -
lıraa ihtimal veririm. Bu aeya· 
hatte tahammülden fazla korkak 
olmamak aranır.. insan, tüyleri 
ürperten bir çok hadise ile karşı -
laşabilir. 

Blanş, Abdül Pakinin bu söz • 
lerinden bir teY anlamamıştı. O 
yalnız, dinliyor ve elindeki bir at· 
kınrn sökü1mü§ ilmiğini bağlamı • 
ya çalışıyordu. 

·················· . . 
~Yazan: i 

- Oğlumun korkak olmadığı
na, aslan terbiyecisi yetiştirmem 

bir delil değil mi? 
- Yalnız oğlunuzun değil, si

zin bile ürperişlerle irkileceğiniz 

sahnelere tesadüf edeceğinizden e 
minim. Hele sihirbazlarla karşı

la§hğıruz zaman .. 
- Sihirbazlarla mı? 
- Evet .. Sihirbazlarla, benim 

bile onlardan öğrendiğim ve me • 
rak ederek ilerilettiğim bazı şey
ler vardır ki sizi hayrete düşüre· 
bilir. Bilhassa göz kuvvetim, yal
nız insanları değil, hayvanları bi
le yerinde mıhlatacak bir derece
dedir. Diyebilirim ki fakirler be -, 
nimle boy ölçüşecek bir dereceye 
varamamışlardır. 

Süleyman, Abdül F aki'nin bu 
iddiasını çok tuhaf bulmuştu. Gü
lerek Blanşa döndü ve anlattı. 

Blanşın fazla ısrarı üzerine Sü
leyman: 

- Mesela neler yapabilirsiniz? 
- Bunları anlatmak, benim 

için, tatbikten daha güçtür. Önü
miizde uzun günlerimiz var .. El -
bette bir tecrübe sahası buluruz. 

- Hiç olmaz&a bir tanesini ri
ca edeceğim. 

Bu sırada Her gülle Yavuz gel
diler. Yavuz neşesizdi. Süleyman 
bunu görünce: 

- Yavuz, korkarım kaybettik, 
dedi. 

- Matmazel Blanş mı söyledi, 
baba? .. 

- Evet .. 
- Kaybettim .. Kocaman çapa 

~ Rıza 1 
~ Şekip 1 
• 1 ····-··-· ....... 
yı bir çöp gibi kaldırdı. • 

Yavuz babasile Türkçe konut 
tuğu gibi Abdül Faki: , 

- Yavuz, korkarım kaybettıl1' 
mesini ister misin? 

- Tabii isterim. •·1 ··fd - O halde söyle ona, §U tu 

kaldırsın. d• 
Abdül Faki, yanında duran, i• 

ha yeni temizlediği tüfeği göster 

yordu. 
Yavuz: 

- Onu ben bile kaldırırım• 

- Kaldır bakayım. 

Yavuz bir tutuşta kaldırdı. >.b' 
dül Faki: 

........................................................................................... 

- lıte, ıenin kaldırdıiın b~ 
tüfeği Hergül kaldıranuyacaktıt~ 

Yavuz inanır görünmeyince, 

11rar etti. Evladı için denize 
atılan baba 
(Üst tarafı ı inci sayıfada) 

"- Halide denize düıtükten 
sonra birdenbire hattı. Sonra ge
ne suyun yüzüne çiktı. Babam he

men kendini elbiseleriyle arka • 

smdan denize attı. Fakat Halide 
dibe gitmişti. Ben bağırmıya baş

ladım. Etraftan yetiştiler, ipler 
sarkıttılar. Fakat ne Halide, ne 

de babam bir daha suyun yüzüne 
çıkmadılar.,, 

Bilenlerin söylediklerine göre 
Mehmet efendi on üç senelik ge

micidir. Ve şayam hayret bir ce
saretle yüzmektedir. Hatta açık 

denizde geminin dünıeninde bir 
arıza görüldüğü vakit Mehmet 

efendi çok defa kendisini denize 

atmış, yüzerek dümene gitmiş, 

bozukluğunu tamir etmiştir. 

tramvay Şirketi 
(Baş tarafı ı ·.,ı: · s.ıyı : mı c01 J r ı 

rarına ittiba edilmesi lazımdır. 
lhtilaf, Şurayı Devlet tetkikine 

arzedilmeden Vekalet tarafından 
böyle bir emir verilmesi mukave
leye uygun sayılamaz. Şirldimiz, 
emrinizi, hükumetin bir isteği ol
duğu için bildirilen tarihten itiba

ren harfiyyen tatbik edilecektir. 
Bununla beraber, ihtilafın Şurayı 
Devlet tarafından halledilmesini 
istemek hakkımızdır.,, 

Gene bugün öğrendiğimize gö
re müdir Hanses bu aktamki tren
le Ankaraya gidecek ve bu mese
le ile meşgul olacaktır. 

Fatih icrasından: 

Atiye hanım tarafından Fatih 
sulh birinci hukuk hakimliğinin 

934/ 312 No. lı ilamile Edirneka· 
pıda hacı Muhittin mahallesinde 

Kilise caddesinde 2 No. hanede 
Söylendiğine göre küçük Hali- müsteciı-en mukim Süleyman e • 

de ile Mehmet Efendi çamura fendiden talep eylediği hane be • 

batmış, çıkamamışlardır. Facia -

nın vukubulduğu yerde tahkikat 
yapılmaktadır. 

Kurultayda dör
düncü gün 

çenin münasebetine dair olan te· 
zini izah etmiştir. 

Bu~ün Kurultay dfü~''"ncü top
lantısını yapacaktır. llk olarak 

Üniversite Profesörlerinden Dok· 
tor Reşit Rahmeti Bey Uygurcn. 

hakkındaki te"Zini izah edecek, 
sonra hariciye memurtarından 

Tahsin Ömer bey Maya dili hak
kındaki tetkiklerini anlatacaktır. 

Bunlarla Türk dilinin dünya dil -

deli icarı 70 lira ile hini tahliyeye 
kadar işliycek bedeli icarın tahsi

li ve mecurun tahliyesine kar~ı 
gönderdiği icra emri borçlunun 

ikametgahının rneçhuliyetine bi -
naen tebliğ edilmemi§ olduğun· 

dan 15 gün müddetle ilanen tebli
gat icrasına karar verilmiştir. Bu 

müddet içinde borçlu mezkur dey 
ni ödemez ve tetkik merdinin ve

ya temyiz veya iadci muhakeme 
yolu ile Rİt ait olduğu mahkeme

den icranın geri bırakılmas•ık 
dair bir karar getirmedikçe cebri 

icra yapılacağı ve gene bu müd
det içinde mal beyanında bulun· 

mazsa hapis ile tazyik olunacağı 

ilanen tebliğ olunur. 

Abdül Fakinin istediğini J-ler 
güle Süleyman haber verdi. J-tef 
gül güldü ve tüfeğe doğru iJerlt' 
di. 

Kaldıracağı aırada Abdül f'J' 
ki: 

- ir dakika, dedi. 
Belinde .arılı kuıa.k içindetı çı: 

kardığı küçük bir kutudan aıdıı 
tuza benziyen bir tozu, dudaJctır1' 

b · .. b' 1 ·ıP1r nın eş on sanıye suren ır ~ e 
dayışından sonra tüfeğin üı:erifl 
ıerpti. 

- Haydi .. dedi. 
Hergül eğildi, tüfeği kabı~: 

!lndan tuttu. Fakat, kaldrrrnal< 
1
, 

çin ınrf ettiği emek tam amile bO, 
şa gidiyor, onu yerinden bile o1 
-~ tamıvordu. , 

Nihayet, aczini itiraf mecb'I 
riyetinde kalınca Süleyman te' 
rübeye geçti, o da muvaffak ol• 
madı. · 

Abdül Faki: ··b' 
- Süleyman Bey, bu tecr"b: 

en ehemmiyetsiz olanlarındaJl 
ridir, dedi. . . . . . . . . . . 

f -8-
HARTUMDA !LK G'Ctl 

be' 
Süveyşten hareketlerindeıtfl"r 

ri tam yirmi gün geçmiıti. 

tumda idiler. . \e~j· 
Hartum, Mıa!rın Afrika ıÇ bİ' 

ne açılan mühim kapılarınd0" 
ri, belki de birincisidir. . , tİ' 

Hartumlular, en çok fllth!1'Jitİ h. fı 
caretile tanılırlar. Bu ~ ır 'fiiC' 
ticaretinin bir merkezidir. de ' 
carları, yukarı Nilin daha ~e e ' 
niyet girmemiş toprakların : 1e' 
dindikleri büyük ç;ft}il·lrrr.1e to9 

· 1 rıtıtl" • nen1n mu~v··en ,;eml\n il ·rit 
ladıkları fild1sini buraya getı,e~· 

~ a 
)er ve buradan da AvrupaY 

kederler. .t• 
bll''' 

hayet en yaşlı muvazzaf asker sı
fatiyle Birinci Ferik Cevat Parın 
bir hitabe söyliyecektir. Nutuk
lardan sonra Hs.rbiyeli marşı -çalı
nacak ve mektebin önünde bulu
nacak kumand:ı:ıhır önünde hi
gecit retmi yap•lacak ve davetli -
ler mektebe P,irerek ?'ene-in bi'fr
de izaz edileceHerdir. Ayni gün 
qeçit r sM1nr'"·~ ,...,.,n. 6'\'l pe'1,. 

Hn h' --tiye ele diplom:ıları veri· 
lecektir. 

Matbuat müdüriyeti mensupları, leri arasındal{i yerine ait ve bi -
icap eden makamlara müracaat rinci kısım tezler bitmiş olacak
ederek g,azeted!erin bu talepleri- tır. Vakit kaiırsa Profesör Mes· 
ni is'af için çalışacaklarını vadet- , çaninof dilin neşvünema tarihi 
mi,lerdir. 1 hakkındaki tezini anlatacaktır. 

ZA Yl - Kuleli askeri lisesinin 
9 ncu sınıfından 930 da aldığım 

tasdiknameyi znyi eltim. Yenisini 
alaceğımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

1035 Hikmet (2916) 

Ciddcden bntlıyürak • 1'ıııt•' 
gelinciye kn.Ja.,. r.ektiklert sr suıe( 
nın haddi hesabı yoktu. J-e,,s' 
mnn da dahil oldu~u hnl~~ rdı· 
yorgunluktan harap ,. ~-··c ""'r) 

(Dcvaı:ııı 
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Kumbaıra Sahıip 

1 Eylü 934 ... tarihine 
kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız ! 

eıri? 

EYLÜL 

• PAZARTESi 
- . ---- -- -~~ -

1 Teşrinievel 934 kumbara keşide
sinde talihlerini denemek istiyenler 
Bank~da asgari 25 liraları bulunması 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 
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llramu 
- Türkiye iş Bankası 

...... _... ' . . . 

Türkiye 

MERKEZ 
Cümhuriyet 

BANKASI 

, 
• 

DOnyanın en meşhur şeker ticarethanesi 

HACI BEKiR 
ZADE 

Ali MUHiTTiN 
Bahçck:ıpı, Beycğlu, Karakoy. Kadıköy, Ankara 

VAKiT 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkarlara 
"VAKiT,, gezintisinde çalıımak üzere evvelce caz ve ince sazla muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla· 

nn, her gün saat on iki buçuktan on dörde kadar VAKiT idaresine müra· 
caat etmeleri .. 

ı 
1 

1 
-------------=---------------------------------------Istanbul Maarif müdürlüğünden ; 

Eylül mezuniyet imtihanları mümeyyiz bey'ctlerinin tesbiti 
için Istanbulda mevcut Resmi, Hususi Lise ve Orta mektep mü· 
dürlerinin Ağustosun 22 nci çarşamba günü saat On birde Ga
latasaray Lisesinde bulunmaları. (4930) 

Beyoğlu mıntakası tahsil 
müdürlüğünden; 

Müdüriyetimizle Şuabatı için muktezi iki yüz elli çeki odun yir• 
mi gün müddetle mevkii müzayedeye konmu§tur. Yevmi ihale 6 -
9 - 934 Per§embe günü saat ondadır. Taliplerin şartnamesini ög
renmek üzere yüzde 7,5 nisbetin de teminat akçesiyle müdüriyete 
müracaatlan ( 4722) 

I lstanbul Belediyesi ilanları 

Konservatuvar binası ve 16 Mart 
şehitleri abidesi için müsabaka 
Jstanbulda Şehzadebaşında ve §artnamesine merbut haritada göı · 

terilen saha dahilinde bir Konser vatuvar Tiyatro salonu ile l 6 
Mart Şehitleri abidesi ve meyda mnın tanzimi projeleri için bir 
müsabaka açılmıştır. Müsabaka müddeti T. Saninin 25 inci Pazar 
gününe kadardır. Bina için yapıla cak resimlerden birinciye 2500, i
kinciye 1000, üçüncüye 750 lira, abide için birinciye 1000, ikinci 
ye, 500, üçüncüye 200 lira verile- cek ve bundan ba~ka üç proje iki 
yüz elli§er lira bedelle satın alına· caktır. Müsabakaya girmek foti· 
yenler ~artnameyi almak için her gün belediye levazım müdülüğü • 
ne müracaat etmelidirler. "4586,, 

n=====:::n AKsşuAM Çiftlik Parkında ::::====::======:ı 
tt En maruf musiki san'atkarlar.nın IUtfen ictirakile ~~ 
li.". T :: 
F. :: 
g Bestekar Tanburi Selahattin Bey gecesi ii ' :: :: ' :: ............. _ .................................................................... - ......... -..... .._.. ....... ....:: 

16/8/ 1934 vaziyeti 
AKTiF 

1( ••• : Lire 

$~.';'.'.-~'.'.~.~-~ ... '.~~~-~.:.~ 1 ~ !~~~;~::·~ 
lklı .. ··································· ··~ " 719.615. 72 38.844.548 57 

Q•hlldekl Muheblrler : 

~tın : Safi Kg . .......... 1 788-0241 L 2.515.004. -
~k lirası ......... ...... . ....... ,, .987.124.16 3.502.1 28.16 

11•rlçtekl Muhabirler : 

~tın: Safi kilogram S.807. O 16 1 5.354.884 26 
tını tahvili hb!l Serbest dövizler ~ 4 I06.89J . 32 9 461.775 58 

t) "•zlne Tahvilleri : 
~~?'Qbte edilen evrakı nıktiye 
t. fllıtı L.158.748.563.-
,,lrı.o!lun 6 YC • 8 inci mıd· 

trtne tevfilıan vık! tediyaı ,, 9.484.929. - 149 263 634.-, 
ıı~"edat CUzdanı : 

1 Serm•r• ··-=--~ S~~ - _ ıs~:OO. -
Ihtiyıt akçesi ............. __ ........ - ........ · 663.914.SO 

TedawUldekl Banknotları 

Deruhte edilen evrakı naktiye iL I 58 748.563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
leriııe tevfi ,an vaki tcdiyıı 9.484 929 00 

Deruhte edilen evrakı naktJyc 
bakıyesi .............. ············-····· 149.26S.6S4.-
Karşılığı cama.men altın olarak 
tedavüle \'tzedilen .. ······ iL 8.688.000. 

TUrk Lirası Mevduatı: 
Vadesi:r. ········ ·············-····- ı 

Vadeli ····················-··- ··· ._. -----

2 ( .973 ı 49.64 

Döviz Mevduata : 
9.656.582 84 

157.95 ı .634. -

21.973 149.64 

Vadcs"z - ···· ···············-····· J 
V:ıdelı ··············--· --··-- 1 261.980.60 l o 918 563 44 

................................................................. -..................................... .._. ....... ..... 

'HABER 
Akşam Postası 

J darehaneai ı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

l'elgt'&I Adresi: lSTANUUL BABEH 
Telefon Vauı 23872 ld:ıre: 24.870 

r-- ' ABONE ŞERAiTi 
ı a e l2 aylık 

TUrkJye: ızo s~o oGO 12~0 &rş. 

Ecnebi: 160 '40 H40 1810 

ILArt TARiFESi 
neareı UAnlaruun ııntın 1%.60 

ReıımJ U1n1Ar 10 L"UrUı1tw. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN. RASlM 

Fıtık ağrılarından ameliyat • 
sız kurtulmak isterseniz, ölçü 
ile yaptığımız son sistem fenni 
kasık bağlarımızı kullanınız. 

Galata, Karaköy, poğçacı fı
rını yanında No. 38. 

Kaponeridi 
Mide, barsak ve karın korse· 

leri yapılır. 
(1558} 

l'ı ııc bonolan ········ · · · ···ı L. 3.815.770 -
~tt senetler ··· · · · · · · ,. 1.827.009 11 5.142.779.1 l 
tl lıa111 ve Tahvillt Cüzdanı: 
~ıtrnhtc edilen evrakı nahiye 

4:-; 900 682 l ı l lıı-•Bas-ıl.dı.t11ı 11ycilir11ı 11(.VAf'jR!ilIT~) ~~11ıagt~baa!laiCı'1lil uhtellt ........................................................... __ 

i~~lıgı esham ve tıhviU.t 
tab •rf kıymetle] ············ ., 27.627.370 22 
" 1 •rtı •e TabvilAt . . .. .. 3 522 886 49 
ti tı,. ve döviz Uzerlne avans· ······· ·· ·· 
.._

1
•sedarlar···········-············· ..... ·· · ·············· · 
lıbtent 

YekOn 

RJ.150256 71 

43 241 99 
4500000 -

10499 579 43 
252 4-0!.94;~ 55 1"ek0n 5~.4-07.943 55 

2 mart 1~33 tarihinden itibaren: 

... Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avans yüzde 4 1-2 

.:::::-.. 

VAK 1 g~zinti kuponlarını toplayınız 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

Süt ana araya tılara 
Tam sıhhatli bir süta11aya ihti

yacınız varsa Bankalar Yanık ka
uı Mustafa Nuri bey apartmanı 

l<apıcııma müracaat ediniz. 
.(2895). 

Kelepir satılık ha~e 
Tarabyada 9 oda 3 salon, sar-· 

ntç, kuyu ve elektrik tesisatını ha
vi ve havadar bir hane sahibi laf· 
raya gideceğinden acele satılıktır. 

Eminönü Balıkpazar No. 6 Sar 
raf Vasil Yahut Beyoğlu T epeba
~ı caddesi No. 15 Ankara kıraat· 
hanesine müracaat. .(2884) 



Odesa başkonsolo ... 
su hapse mahkum 

oldu 

lngiltere 
Deniz yollarında hakimi
yetini idamege çalışıyor 

Fransızca L! J ournal gazetesi 
yazıyor: 

lngiliz doıtlaımm hakikate kartı 
boyun etmekte hazan pçikirler. Fa
kat fUl'UllU da tasdik etmeli ki, bir 
teY• kanaat ptirdildsi zaman bir 
lihza tereddüt etmezJer n limn se
len tedbirleri ıürat ve cetaretle tat • 
bik ederler. Sir Maurice Hankey'ye 
tevdi olunan vazife lngilterenin, ha
li hazırda beynelmilel vaziyetin ıöa • 
terdiği tehlikeler karııamda ini Nv • 
i.tinin yeni ltir tezahGriidür. 

Sir Maarice Hankey, lngilterenin 
dejerli idare memurlarmdan biridir. 
Kendisinin hem lqlliz kabinesinin 
daimi klti&i olman, hem de lmpara· 
torluk müdafaa komitesinin kitipli • 
finde bulunmau, hakkında ıöıterilen 
büyük teveccühe en parlak bir delil • 
4tir. Sir Hankey dün Avuıtural,.a,.a 

Hareket etti. T qrinievvel aJJDda Mel
'boane tehrinin teaiıinin yüzüncü ae
nei devriyesi ,enlilderinde bulana • 
caktır. Giderken cenubi Amerikaya ve 
dönüıte Yeni Zeland ile Kanaclaya 
ufrayacaktır. Londraya selec:ek ... 
nenin baıında dönecektir. Merkez 
murahbaıı altı ayda lmparatorluiun 
muhtelif akaamı ile temasta buluna • 
c:ak demektir. Acaba ita vazifenin 
kendisine verilmesini İcap ettiren ae
ltepler nedir? 

"Ey Sultanım, kayınvaldeniz,beni 
hiddetle aldı... Sizi namussuzlukla _ .... ____ -~~ 

sizin koynunuzdan 
itham etti., Lakin 

KUPOR 
232 

21·8-1884 

Kim oluyor~ 
Sahte bir "Ermeni d1'_. 

ralıl,, aleyhimizde 
bulunuyor 

İakeçede çıkan Türkçe (MDilJllİ 
gazetesinin 18 Ağustos ayısı "8! 
Ermeni Cenerali de kim oluyor?..
ba§lığI ile yazıyor: 

"Geçen hafta Torbın i.-... 
meıhur Türk düımam bir ermeni pr 
bi Trakya kaNbalanna ıeldi n - • 
velden bazırlanmıı zorlama bir pta • 
falla ıurada, burada karplandı, .-r 
fine ziyafetler verildi, hakkında itti • 
fallar gösterildi. 

"Enneni kıtaatı komandanı" i,...ı. 
ni taııyan bu ermeni komiteciıi, 1'İf 
çok emsali ıibi, eıki Türk vatan• 
lanndan biridir. Ekmeğini yedili, lıİll 
türlü nimetiyle perverde oldufu Tarls 
vatanına biyanet ederek, pek çok tr 
nelerden beri, Türk milletiyle botur 
muı, her fırsattan istifade ederek 
Türk varlıimm boiuına aarıJmak hd" 
siyle mimlenmiı bir aersüzettçidell 
baıb bir teY oJmıyan bu adam hak • 
kında geçen hafta memleketimizin hr 
zı mülki ve askeri mehafili taralmbll 
gösterilen büınükabul cidden taacCÜ"'. 
be pyandır." 

Onun, Garbi Trakya lruabalarm • 
da ıezerken, bili Türk ekmejiyle ka• 
nn doyuran bir çok ermeni taınakçı• 
lan tarafmdan izaz ve ikram edibne
ıine hiç bir cihetten hayret etmedik• 
ıe de, Yunanlılıkla bi11i ve vatani bit 
bir ~ıı olmıyan ba sahte unvaıJI 
ermem aerkercleainin, askeri kamaD • 
danlar, belediye reisleri ve ~ük ... 
yük devlet imirleri tarafından lüzuır 
ıuz ve ölçüsüz iltifatlara prlıedilalr 
sinden, dofraıa, pek çok tesıüfltl 
duyduk! 

Sir Maurice Hankey'in merkezle 
lominyonlar araımdald ticari müna • 
tebetleri tetkik edeceii ıimdiden bi • 
Baiyor. Ottava konferanımdan heri 
ilmaadi prtJar deiiıti. lqiltere, pi • 
yuumı müdafaa mecburiyetinde kal
dı. Merkeze olan ilıracabn ualmuı, 

dcninyonlarda bir laOflluhaslalı • • 
t~dırdı. Banır teakln etmek llmm • 
&. MaamafiJı bu vazife lqiliz dev • 
Jet adamının vazifeleri anımda tali 
Wr mevki tutar. Aul mesele, lnaiite
reaia ve Jqiliz milletleri ith"hedmm 
mmil ..ıimetine taallUk eder. lqitiz-
1.-ia mun müddet tatWk ettikleri 
"M11azpm infirat" siyasetinin artık 

zmmm ppnİftİr. lqı1ten llimt 
bııı 1111 müdafaa ~ Avrupa lataa 
İzerine zahar edecek hir mlcadeleye 
karqmak mecburiyetinde kala1n1ir. 
Ba p°W yeni vaziyet karpaıada do • 
minyan)ann noktei uzan nedir? E
lw bir harp zubar edene merkeze ne 
miktar yardımda bahmabilecelder • 
6? 

~ 11e1 ........... ~ ••• ,, 
~~p~ ~-fl.ıf!P~~lllfjll!!!!!.-."'9'!~~--.-.~~~e~n~~~u~r~ı~ye~v~e~Tiifk'!~~ 

lı lla kadarla Wtmlyor. Gerek İn· 
slltmenia, prek lmpuatorlafun em
al selameti denizyollannın emin ol • 
-ama mltevaldaftır. Hali buırcla 
mıniyet nriinaelip olmuttar. Çünkü 
~,.. deniz kanetlerinde mü • 
••t verilmİftİr. Japonya da hir ta • 
lam mGtalebelerde halanuyor. Ba va• 
al,et brpamda lmparatorlafun mab· 
t.llf akumma aevkeden denizyolla • 
...tala hakimiyeti nanl temin etme-
ıfcBr?. 

ı..,. ... mHıleler, Sir Maurice 
......,.. ballebne,.. çalqacatı Wr 
flilsl8a ......w.rdir. Biz bicliaeyi son 
~ Alratle takı1te mecburuz. 
OlnY lqiL lmparatorlafunun lrav
ftt .. tedaffii vuİ7eti 1Iİzİ dofradan 
.. ,., ....... eder. 

Zağrebe gidecek 
atletlerimiz 

iki Ylzll Ada• 
BUtUn dUnyaca tanınmı9, fevkallde merakh zabıta ve tahlll romanı ---

Tefrika n: 27 21·8.934 çnıren Hikmet Mtlnir 

ıic:lerken, bir elimi de ıilihtan a• - Öyle aanıyonım ki, diye de • tekil aldı. Burda da kalmıyarak 
yırmıyordum. vam etmekutedi •.. Siz, doktor Ce- yeıile döndü. 
O zamana kadar, bu adamı gör· kilin evinden ... Bil' çekmece... Kartımdaki adam bütün bu de· 
memittim. Yüzü, birdenbire içi· Fakat bu ara kendisine acıd1111. iiımeleri, aoluk almakıızın, dik • 
me komu verdi ... Tuhaf bir tarz • Biraz da, çoialan merakımı yene- katle ıeyrediyordu. Gülümıedi ve 
da giyinmitti. Elbiaesi, kumqı mediğmi için, çabucak: bardaiı masamı üzerine koyduk· 
itibariyle iyi idi,..e de, kendine - Evet, evet, diyerek mua • tan aowa, gene ayni dikkatli göz· 
büyük gelmiıti. Pantalonu paça· mın yanı baımda, yerde duran lerle yüzüme baktı. 
larmdan sarkıyor, ceketinin ya • çelmıeceyi iıaret ettim. _ Şimdi, dedi. itin geri kala-
kuı, emesinden kayıyordu. Bu Birden sıçradı. Sonra durak- nına bakalım .. Acaba ıoğuk kan
adam kim, ne it yapar diye de dü· lıyarak elini kalbinin üzerine ıö· hlığını mu haf aza edebilecek mi· 

ıündüm. türdü. Çenelerinin ıiddetle .ka- ıin? Acaba çileden çıkıp bana bir 
Heyecanla ıordu: vuımasmdan, diılerinin gıcırda- zaram dokunmak ihtimali yok 
- Aldmız mı? dedi. Yazılanla- dığmı duydum diyebilirim ve yü • mudur? Şu budağı elime alıp, 

n alıp ıetirdiniz mi? zü o kadar deiiıti, berbat bir hemen kapıdan dıtarı gideyim 
Heyecanı o kadar göze çar· hale girdi ki, ölecek veya çıldıra· mi? Yokaa, merakın 0 kadar art-

par bir tekilde, ve kuvvetliydi ki, cak diye korktum. mııtır da, bu itin muhakkak so-
bir ara omuzum dan da hrtarak he- - Kendine gel! dedim. nunu mu görmek istersin? 

ni aantı.. Müthit bir gülümıeyiıle, dudak· Cevap vermeden önce düıün. 
Elini ıeri çekerek: lan gerildi ••• Sonra çekmeceyi aç· Senin kararına göre hareket ede· 
- Buyurun, dedim. Odaya gi • tı. içindekileri görünce, boğazın • ceğinı. itin alt yanını burada ta· 

Tiniz, hem, henüz kendinizi tanıt • ti.an yüksek bir hınçlmık duyul • mamlamama muvafakat edersen, 

madıfımzı da unutuyommuz. du. Ben yerimde kalakalmq • daha çok zenginliyecek veya ak -
Ve kendisine yer gösterdim: tmı... in artacak değildir ... Bu bir maz-

- Affedel'liniz, dotkor Lan • Bir bardak iıtedi. hariyet değil .. Ancak, felakete uğ-
yon, dedi •. Teliıımdan, muafet"et Yerimden kalkarak istediğini raımıt bir adama yardım etmek, 
usullerini tatırdım. Buraya mes- verdim. manevi zenginliklerden biri sayı· 
lekdaıınız, doktor Cekil tarafın· Tetekkür etti. labilir. Bu cihetten kazanırsın. 

rlrlr Atletizm FetleruJOftlUMlan: dan geliyorum. Sanınm ki siz Ve ölçerek, kırmzı renkli ma- - Efendi, diye cevap verdim. 
Jletinci Balkan oyamma iıtinık i- G d b • k 

tla (Zapep) e sitmek üzere ..plmiı e... yiin bulunduğu tiıe en ır aç Sizin konuıtuklarınız muamma 
ô1an apiıcla isimleri yazıh on yecli Burada, durdu .• Elini boğazına milim bardağa. boıalttı. gibi ... Bir fey anlaşılmıyor. Söyle-
atletin efOfman ve müsaı..ka talmn- götürdü.. Bütün tabii görünmek Üzerine tozdan ilive etti. diklerinize de pek inanmıyorum, 
larmı Milli apor ımjazumdan Wzzat arzuıuna rağmen, bir illetin ken· Toz eridikçe, mayiin rengi de- diyebilirim. Fakat bu meçhul yol 
alarak Aiuıtotun 22 inci Çarf811lba dini aamiakta olduğu seziliyor • ğifiyor, ve fıkırdıyarak bir takım üzerinde o kadar yürüdüm, ki, ar· 
ıünl Üfun iatü saat aeldzde Sirkeci du: dumanlar çıkarıyordu. tık sonunu şrörmeden bırakamam . 
.Ltuyona hekleme salonunda eıyala· --~===========~-

- Sonra birdenbire bu kaynama- - Pek ili, Lanyon ! ... ._. htm.n.J.n teltlii olu • lan Haydar, Fethi, Salim, Teobaridi, 
_.. Karakaı, Pulyoıa, Sedat, Retit Veyıi, lar, fıkrdamalar durdu. Bardağm Sen ki, mesleğinin ıimdiye ka-

Atletlerin iaimleri: irfan, Tevfik, Raif, Mufahham, Ci • içindeki mayi, koyu erguvani bir dar en dar çerçeveleri içinde ha • 
Mehmet Ali, 8-im, Haydar, An· hat. 

zebandirazhkta bulunan ba Nht. ' 
meni cenerali, Gümülcenede Akropr 
liı otelinde askeri rical tenıfine iaclr 
ten verdifi bir ziyafette clntiai 1ıİI 
ket daha arttırmıı ve "Türk ordaıa i
le daima çarpıımak arzusunda llalaır 
dutunu" aöyliyecek kadar ileri sit • 
mittir. Türk dÜfJMnı ermeni komitr 
ciıinin bu .«;zlerini, neteclen aiızı.t1 
kulaklarına kadar büyüyerek dinli,.. 
bir kaç ermeni taflancııı ile ......, 
busün doıt Türkiye ordaıunan aDP 
arbdaıı olan ordamazan ~ 
bir ceneral ile, Gümülçüne kasa ........ 
temsil etmek ııfabm Türk reylerİJı. 
kazanmıı olan bir belediye reisi eler 
di de kemali aabru ıükW.tle elini• • 
mek tahammülünü göatenniılerdirt 

Adi bir ziyaretçi gibi Trakya .,.ıll 
umumiıi tarafından sureti haıuaiye • 
de ancak eTinde kabul eclilmiı old 
bu ıahıe cenerale, Gümülcüne ,_ 
kumandanmm, belediye reisinin, lı • 
keçedeki mahalli memurini askeri,. 
ve mülkiyenin reımi kabuller terli• 
etmesini, iki millet arasındaki hi,Ô 
dostluk namına pek münuebetais .,. 
manaıız bulmaktayız. 

Yunan orduıunde aynca ~ 
kıtaatı bulanmadıfmı ve böyle dtl • 
me çatma 19ylere kudretli ordWD• • 
zun biç bir ıaretle ihtiyacı olma ..... 
malumumuz bulunduiu halde, ... 
"Ermeni lutaab cenerali" nin _,,,,,, 
orduda reımi bir vazifesi mi nr /; 
ye düıündük kaldık. Fakat, bu ..,,; 
le de; ordudan, Türkiye aleyh~ 
nı terennüm eden ıarkılann bile ...,-

• fit. dmldıiı bu zamanda, mütecavıs 
meni komiteciıinin ne cesaretle -~ 
rallar huzurunda Türklük ale1~ 
zebanclirazbkta bulunduiu bir taı-
teEıir edemedik. rt""" 

k · · S k 0 
• anı dr re et etmıtsın.. en ı, ını 

ğiıtirebilecek bütün ilaçları i~ 
etmiııin .• Böyle bir ıeyin me•~ _ 
diyetine inanmamııım.. KendiO 
den yükseklerini im1ıkar ~ 
itte bak, ıör !. 


