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Ucuz tarife 1 

lzmir .. Kasaba hattında 
tatbika başlandı 

Ankara, 4 (Hususi) - İzmir· 
Kasaba hattında da bilumum dev 

:::~:;a;;k~~::;:~:~:~il;:irui: hududunda asker tahşıt etmış. 
kinci mevki bilet ücretleri 28 li~ j / 
ra so kuruş iken bu defa 22 lira Silah ve harp leva- Belgratta Evvela şarki Av

misakı 
28 kuruta indirilmiştir. Eşya tari- • • 

feleri de bir sene içinde ayni dev- zımı tıcaretı 
let. demiryolları tarifelerine uy • Bıı yoldaki haberler 
durulacaktır. SiJahsızlanma konferansı tekzip ediliyor "Silahsızlanma konferansı 

rupa 

Sebze ve meyvenin ucuzca nak komitesinde alınan karar sonra düşünülebilir,, 
1. t "f · d I · d · il C 3 (A A) s·ı·h Belgrat, 3 (A.A.) - Yugoslav-ı arı esı e zmır emıryo arı - enevre, . . - ı a sız- Prag, 3 (A.A.) _Hariciye na_ 

t 'l l t E l l k f h - ·ı·h ya aJ·ansı tebligv ediyor: n~ etmı o unmuı ur. vve ce anma on eransının ususı aı a zırı M. Benes dün parlamentoda 
A k d Af b . t b h ı · · Yugoslavyanın Arnavutluk hu -n ara an yona ır on se ze ve arp evazımı tıcaret ve ıma- beynelmilel siyaseti anlatmıştır . 
2 '}50 ku 'k b k 11 r 1 • 1 l l k dudunda mühim askeri kuvvetler - ruf ı en u ra am ıra atını tanzım e meşgu o an o • Mumaileyh, Fransız siyasetinin l 
60 k · d' ·1 · t' A k · · d'" - b' l tah•it ettigyine dair bazı ecnebi ga-uru§a ın ırı mış ır. n ara - mıtesı un umumı ır top antı ya- :ı milli birlik kabinesindenberi kuv· 
hmir arasında bir ton sebze 33,5 parak tali komitenin hazırladığı zetelerinde çıkan haberler tama • vetlendiğini ve Küçük itilafın da 
Hra iken •imdi 23,5 liraya indiril- metnı' tetkı"k etmı· .. tı'r. miyle uydurma ve bethahanedir. b l h d 

:ı :r reıanet u duğunu mü~a a e et -
nıittir. Bu tenzilatlı tarifelerin tat Fransız murahhası komisyona Bunları kat'i olarak tekzibe mezu- k b k b' ı 

miş ve Balkan misa ma üyü ır 
bikından çok iyi neticeler alındığı arzolunan projenin ehemmiyetini nuz. h · f l · · 

Arnavutluk hudut istikametinde e emmıyet at ey emtflır.. 1 anlaşılmıştır. kaydederek demittir ki: M. Benea, Sovyet Rusyanın Av. I 
ı t b 1 S Samsun "B · b" k .. k··1·t hiç bir askeri hareket vuku bul • ' ı an u • apanca, • u proJe ırço mut u a ı ve rupa siyasetine girmesini hazırlı -

Amasya, Çankırı • Ankara, İzmir bilhassa silah imal eden ve etmi - mamaktadır. yan hadisatı uzun uzadıya izah et-

Alatehir, Çankırı - Vezirhan, Mer yen devletler ve diğer taraftan ,. ~ mit ve ancak mütecavize kartı 
ıin - Adana arasında cuma gün • hususi ve resmi silah fabrikaları Şahenşah Hz farki Avrupa müzaheret misakı 
leri itliyen tenzilatlı trenler de arasında müsavat tesisi müşkül&... ' imza edildikten sonradır ki silah _ 

çok rağbet görmüttür. tını izale etmektedir. Proje aynı T ra bzona vardılar }anma konferansına dönülerek 

zamanda, silah imali.tının netri- mukavele projesi ve Almanya ile Türkiye - Yugoslav 
Ticaret mukavelesi dün 

Ankarada imzalandı 
Ankara, 3 (A.A.) - Türkiye 

ile Yugoslavya ticaret ve adli mü· 
zaheret mukaveleleri bugün Hari· 

ciye Vekaletinde Hariciye katibi 
umumisi Numan Rifat Bey ile 

Yugoslavya sefiri M. Yankoviç a· 
rasın.da imza edilmiıtir. Pek ya• 
kında iik memleket arasında ika -

met ve iadei mücrimin mukavelesi 

nin de imza edileceği öğrenilmit • 

mittir. 

Riyaseticümhur orkestrası 
Bakfıye davet edildi 

yat vaaıtaaiyle byenelmilel bir mu Trabzon, 4 (Hususi) - Şa • itilaf için yeni esaslar aranabile • 
rakabeye tabi tutı;lması fikrini henıah Hazretlerinin bulunduk ~ · · ·· ı · · ı cegını soy emııtır. 
de ehemmiyetle tebarüz ettirmek· ları Ege vapuru bugün öğleye Mumaileyh, M. Barthounun si-

tedir. Şimdi silah ticaret ve ima.. doğru limanımıza geldi. Büyük yasetinden de bahsederek "Fran-
li.tımn icap ettirdiği hususi usul- misafirimiz saat on dörtte kara- sa, küçük itilafın Avrupada bizzat 

ler nazarı itibara alınarak bey - ya çıkarak Gümüthaneye hare• kendisi gibi ıulh ve meaai ülküsü -

nelmilel murakabenin ne tekilde ket edeceklerdir. nü takip eden bir kuvvet olduğu. 
tatbik olunacağının tetkiki kal • Ege vapuru, 3 (A. A.) _ nu açıkça görmektedir .. demiştir. 
mıttır. Murakabe mevzuubahis si- Gece yarısından sonra alınmıt-
li.hların nev'ine göre muhtelif fe- ur: _ Şahenşah Hazretleri bu 

killerde tesi olunmalıdır. Diğer günü istirahat ve yurdumuzun 
taraftan masarif ile silah imalatı üze\ kıyılarını seyretmekle e· 

hakkında derpİf edilen muraka • çirdiler. Öğleden önce ve sonra 
beler ve keza diğer melhuz bey - bir müddet Egede bulunan Ya· 
nelmilel murakabe vasıtaları ara- vuz bandosunun çaldığı muhte-
sında bir ahenk tesisi muvafık o- lif parçaları takip ettiler ve mı· 
lur.,, zıkacıları iltifatı Şahenşahile • 

Fransız murahhasından sonra ri ile taltif buyurdular. 

İngiliz, Venezuella, L~histan, Çe- --------------
koslovakya, İsviçre ve İspanya 
murahhasları da mezkur metni 

tasvip eylemiılerdir. Bu metin de
ği§tirilmeksizin kabul olunmuı .. 

tur. 

Sıcaktan 30 kişi 
··ıd .. , o u. 

işsizlik azalıyor, fakat ba
zı yerJerde ise ... 

Cenevre, 3 (A.A.) ~el.mi-

lel mesai bürosu tarafından netre

dilen raporda işsizliğin bütün 
memleketlerde az çok azalmış ol
makta olduğu halde yalnız Bulga

ristan, Fransa, l rlanda, Lehistan 

ve Portekizde arttığı gösterilmi§ • 

tir. . 

lngiltere Başvekili Kana
daya gidiyor 

Londra, 3 (A.A.) - Başvekil 

Amerikad 
Grevciler arasında har 

tehlikesi var! 
San Fransiako, 4 (A. A.) 

Haftalarclanberi süren ve 27. 
rıhtım işç isini i§sİz vaziyette bı 
rakan grevin önüne geçmek içi 

Kaliforniya hükumeti ile beledi 
yelerin ve Amerika hükumetini 

sarf ettikleri gayretlere rağme 
vaziyet gittikçe daha vahim olma 

istidadını göstermektedir. 

San Fransiako sanayi cemiye 

ti, grevcilerin tertip ettikleri 1i 
man ablukasını yarmağa hazırla 
dığmı bildirmittir. Bu kara 
hakiki bir harp tehlikesi göster 
mektedir. 

Çünkü, rıhtım İfçileri abluk 
nın ayrılmasına kat'iyyen müse. 

de etmiyeceklerini bildirmişler 
dir. Diğer taraftan, polis, grev 
iştirak etmiyen işçiler tarafın 
dan boşaltılan eşyalnrı naklede 
kamyonları muhafaza altmda b 

lundurmak ve naldiyatı lemin e 
mek için bütün vasıtaları kulla 
mağa karar vermi~tir. 

Grevcilerle polisler arasınd 

vukubulan ilk çarpıfnıada silah 
lar kullanılmış ve polis gaz isti 
mal etmİ§tir. 

Polislerden ve grevcilerden y 

ralananlar olmuştur. tık işaret~ 
müdahale etmek üzere liman civ 

rmda milli muhafaza kıt'aları bu 
Junmaktadır. • 

• • 
Amerikanın Milvokt §ehrind 

20.000 itişi nin grev yaptığı ve 

lektrik kumpanyasını tahrip etm 
ye giriş.:lderi haber verilmekle 

dir. 

Poils, hortumla &u sıkmış, v 
9 .._ ıye ..... h-· o---1---L.-1- . hul 

lanmıştır. 

Mevcut polis kafi gelmiyere 
diğer mıntakalardan yardımcı is 

lenmiştir. 

Yardımcı polis gelmekteyke 

den, grev sirayet ederek tamaır.e 
yeni hareketler meydan almı~tır· 

Grevcilerle döğüt mtlerce devam 

etmiştir. 

Gene bir demiryolu kumpany 

sına yapılan grevde, he.tlnrda 

biri dinamitle harap edilmiştir. 

Ankara, 4 (Hususi) - Riyase

ticümhur orkestrası Bakuya da -

vet edilmittir. Daveti yapan Ba • 
kfı senfonik orkestra heyetidir. 
Zeki Bey ve arkada§ları birkaç 

güne kadar Bakuya giderek üç 

konser vereceklerdir. 
Nevyork, 4 (A, A.) - 15 gün• Mr. Mali::donald, bir müddet Los

denberi hüküm ıürmekte olan sı- ıimouthda kaldıktan sonra, me • 
lngiltere - Estonya k d l k" . N k . zuniyetinin mütebaki kısmmı ge - l Ankara hukuk fakülte- Londra, 3 (A.A.) - İngiltere - ca a gası ae ızı evyor ta, yır· ır. 

Bütün nakliyat, felce uğramış 

E k l f misi Saint .. Louia'de olmak üzere çirmek üzere Kana.daya gidecek - --------------sinde imtihanlar s~on:a_ticaret mu ave esi, para e 
edılmııtır. 30 kadar ölüme sebep olmuıtur. tir. Japon kabines.n·.n 

Ankara, 4 (Hususi) - Anka · ır l b 1 . d b" . 
ra Hukuk Fakültesinin imtihan· ı s b h t l • d• l ? se ep erın en ırı 
l~rı 1~ t.~m~uzda bitec~~ir" Bu 1 a a aaze e erı ne llJOT ar. Tokyo, 3 (A. A.) Birço 
sene uçuncu sınıfta 99, ıkıncı aı .. ' yüksek rütbeli bahriye zabitleri 

nıfta 150, birinci sınıftan 312 ta - ·u---kal--. ~-------------·--~~~~~~~~~~~~h~--~·•ı ~-:,.:'!, ~ .. 1 bahriye büyük erkanıharbiyesin 
' - ug n a,ma 

6 11 un arm a ~ h"ıtaben hı' r mahzar imzalayıp cıö 
'AKIT B b üt ı d 1 "Sh11 halk lc;ln ,.e a'·nı ı.amanda askl'rl\ mullye teııkllMr,. ndan bıı "'°" ~or. "r.<'u 

lebe imtihana girmittir. Şimdiye Fruıııırz muharrlrlcrlndt'n Franc;olı ı•errlf:r'ln kuV\'l'tl<'r lı;ln mllthlş bir Ot'Y olan hına bil • Sadrettın Bey yeni Vl'Tgl kanunlıırınm tııthl · c.ı 
kadar alınan neticelerden, tale - ı•arlıı guzctelerlndc çıkan bir mı-ktubıınun ter cumlarınıı, gaı; atılmaın n mikrop ııalıverll·ı' lmhndan bahııedrrrk diyor ki: «Şimdilik göw dermişler ve bunda, deniz kuv -

B ktub l lbl k k -•ı•h ı kn U·•·faa "&rnan noksnnlık lhtuınstır. Mnli lcnnnnlann , . . 
b • .. d 99 d . d cUmrsl vardır. ıı mc un me,-zuu, ırçen· m~ g or unc; aı .. ara ret m ....., , .. vetlerinin müsavahnı temın ıçıO 
enın yuz e erecesın e mu • lerdo AJanslann haber vı-rdlklcrl, Almnnlıı- vaıııtaları var mıdır! Olduğunu :ıarınetmlyo· tatbiki ile tanır edllrn r.k!Wrl memur~arm ' 

vaffakıyet gösterdiği anlaıılmıt· rııı harp hazrrlıfı hakkında Londrada yapı- rum. Bıı istikbal harbine -ld bu istikbalin 1 bilgileri bu mrıı"ullyctll ı, ı hnş:ırmalnrınn Vaşington muahedesinin feshin' 
tır. lan heyC<"anlı ifşaata dnlrdlr. Bu ıt,aata göre m:ıalesef yakın olduğu görülllyo~- mi\nl ol· mllııaıt d<>~ildlr ... Mr<'dl Bl'y «Mııllye teftlıı hr ve kuvvetli bir kabinenin iş batı• 

nınk itin ycgllııe çare sulh lstlyen blitUn mil· ye-tındıı var.lfo alan rhllJrtıı memurlard:ın l d' 

Hükumet, radyo program
larını ıslaha karar verdi 

ANKARA, 3 (Hususi) 

İstanbul ve Ankara radyo proğ -
ramlarının ıslahı takarrur etmit • 

tir. T eıkilat kanuniyle radyo itle -
rini de ali.kadar vekaletlerle le -

mas ederek ıslaha memur olan u • 
mum matbuat müdürlüğü radyola

rımız için çok faydalı esaslar ha -

zırlamııtır. Bu proğramlara göre 
ht.m radyo dinleyenler istifadeli 
vakit geçirecekler ve hem de kül

tür itibariyle yükseleceklerdir. 

Muhtelif yaıta ve muhtelif mes
leklerde olanları alakadar edecek 

mevzularda konferanslar verile • 

cek, gençler gecesi ,çocuk gecesi, 

edebiyat gecesi gibi can ııkmıya -

cak şekilde geceler tertip oluna • 
caktır. 

Almanya Harbiye Nezareti hava gazları !ller

vlsl ajanları l..ondm ve Parlst.ekl yeraltı ıtl

mcndlfrrlerl tiinellerlnlıı mikrop neşri için 
mUkr.mmrl bir \1\Stta olduktına ,.~ harp za · 
manında bo ınıretlo blii.Un bu tehlrlf'r halkmı 
ı.ehlrlemek kabil oldııAıı flkrlndı>dlrtrr. 

Franıız muharriri şö_yle devam ediyor: 
"Hu ajıınlar, bu bnptakl flklrlrrlnln lııabe

tlnl l!!pat lc;ln üç iıenedf'nberl J,ondr:ı ve Pa -
rl!de yeraltı şlmendlfrrl tünellerinde Ml<'rO<'o
<'lt'I prodlglocuı ndlı trhllkesb bir mikrop 
nı-,rı ımretııe tl'<'rüheler yapmışlardır. 

Bıı aıııker mıınc,·mlar _,çllnkU buna baş

ka bir lıılm verilmez- g-eçen ıw.ne Aj!'u!itoıu
nun 18 nt'I gllnl\ Parl!ltl' Konkordo ml'ydımın 
da \'(\ m0 tball bu me~·donda bulunan ,·erıı 1 t• 

'iİıneııdlferl ttinı>llrrinde ynpıtmı~tır. Bıı yn
alh şimendifer tıtaıı~·onu etmrrna :?00 mll~·on 
ndct mlhroı> ne redllmlstlr. Attı ııaııt 11onr~ 

ha\'ayı n!",slmlde yapılan tahlllfer nl'fltt11lndr 

.wratıı ı;lmrndllerl lıta'lyonlıırmın bir c;oE:un
da hıı rrlkroplıır buhınmn,tur. Nitekim Frnn 
AA ''"<'11!11 Meb'usant yakınında hıılunftn lııta11 
yond:ı 9" bin \'I' Port de ,·enallleıı lııtM~·onıın 
da da ~.'700 adet mikrop buhınma,tur. Bu rı

detll'r nmnyvrn mlktnrdıı alınan havn lçlnd,. 
kr'lfeılllmlştlr ... 

F'ranıın: mııhnrrlrl bnndıın "'onrıt, hıı hPyr
<'anlr ifşaatı yarııın tnılllzlerln &Jl ııö7.lrrlnl 
nakJ<'dlyor: 

ıf'tıerın ııuıhu ıııtc-nııyenterf' kar~• dr.rhıll btr el<'K'rısıııı maıı te:ıkııum dlğl'r kunmhrınd" na gelmeaini i:;tcmi~ er ır · 
erphe teşkil etmeleridir. ı:atıııtırm:ıktn ne mahzur var~,,. Sıııılile mrı-j 

Artık herhangi bir mlllPtln tecerrüt halin- knlt'ıılnl bitiriyor. l 

41~ kalma"ı kabil dr.ltildlr. tnglltf'rn de bu zn- ZN~fAN - F.bii1.ziya 7.adr. ' 'elit Bry İn· 

Um hakikatten lıarl~ kalmamaktadır. Mlltl'
ca\·b; tarif l'dllmell 'o bUtUn mlllf'tler bu mll
tı~.ıwh:e l•ıt~ı bltarıınıklıırını terketmf'lldlr.,. 

Ctll\fllURll'KT - Yunuıı Nadi Rt-y bupn 
"htanbulun imarı, TUrklyemlıln ha.tir bıışm:ı 
bir meself'ı;ldlr.,, fikrini mUılafıuı f'dl)·or. Na
di Bey İ<ıtnnbuıun tubU güzrllliClnl U7.UD il• 

zadıyn anlattıktan sonra cnr.rl"!!llndrn bahııe

dPJlm ! Bu İ!ıtantmlun güzelli~. hiç, 11ayıp 

lliilm11'kle hltt'r şry mldlrTı> diyor ve '4>ziinl' 
~Ö)le devam oolyor: aB:ı 5rhlrle ho\'all!!I Tlir
kl ·o CllmhıırlJr.tlnln t>u lrndar luymı·tll \'e bo 
kadıtr ehemmiyetli bir ~ıthıııımı teşkil edrr. 
nu uhayı harap olm:ıktan kontın:lk her Ti\r 
kUn ''e blnaenall'\'h blitlln TUrklyı- Cümhurl·ı 
~·etinin llr.rl ı:rlr.11 \':,-ır .. • .. rinln hlrlnl'llPrln·f 
ilen oldıı~una ,uphtı yoktur. 

htanbula alt ıtlmdlle kadarki idare şekll
mlıln htanbııl mesPll'Slnl hattfl kawnmııktanl 
u:ıak bulnnduıtıımı knbul ,,. ıtımr etmek mt"<'· 
burh·rtındP~'fz. ht:ınb:.ılnn lmıır yr. lh'.\'&!11 <'Jl• 

rt lrl!ırP lo;ll'rt fnl<lnılr. 'iikıı!'k '"" l!ln'tıetll fPd
blrlnr lsth·rn fl'\''ml~de bir ı,tır ... 

'llLJ,h'ET - Rııı:lin bn,mukale'.\·l 1ılecdl 
Badrcttln Bt-y yazmı,tır. cVenl vergiler Te 

J:"lltcre;1·0 \ ' C lnglllzlrre olan hnl· ranlıA-ını ifade 
itin ~·eni bir rır'lat bulmuthır. 

Bugünkü başnı ıkıılf'ıılnc mevzu verrn \'P· ı 
!'llfl ıudur: \'elit BPy dUn "z.aten l~lı-mlye ı,. 
•~mlye durmuş olan .. beynini bir ~ ın:ı mt\7.1111 
hıılmnl< ~Uc;llitHni\ ~·rnmrk için tnzylk ~ı·r· 
krn rllne bir "Deyll Ek.,prl'!'I,, ~ıızı-tl'sl grc; -
mi tir. Beli<! bir ,c~· btıtablllrlm Umldlle !!Ü· 

tunlarına gell:tl ı;Uzl'I b:ıluırltl'n r,ö1.lhıe ın·ı

lmlP!ilne aldı~ı şu fıkralar ~rc;rıılştlr: 

"Almanyada sıılkııstııır. kıyamlar, hfalpter 
!lt'ff'rlM>rllğl,, "Frıın11ada f~h~t l<omlinlıııt ar· 
bedeler! .. ".\ \'U!lturyadı. bomb:ılıır, dinamit· 
ter.,, "İn-:;ııtrredo yıu: tatili!,, 

''rllt De~· ı bu <'liınlelrrln mlnalnrındalc' 

'll!t.'lt w• şümul haklkatrn dUşUndllrmUş. R" 

nun 117.rrin!' hrnırn huglinkll r"Uk''""lnl ·- -
mıştır: "Awup:ının bnı;iinlill hnJI bu bir iki 

rUmln lir. nn kadar l."11\'\'Ctıl tru;llr l'dllmlr; \ 'C 

ııonunıl:l "lngllt"rl'rle ya7. tatili! .. tbııreı;!lc lltl
tn" .,lln:vn sh·uıııl~"1ınuna nr ı;-1\71'1 bir ılrr'I \ ' f' 

rllml!J . ., 

\'rllt Rey blltUıı dUn:vnııııı tngilter<'ılen lh
rd ulmaııını tanı.re ediyor. 

Vekiller heyetinjn 
veı diği kararlar 

ANKARA, 3 (Hususi) _,. 

İplfü elyafının memlekete aerbeıt 
girmeai, Filyoıta oZnı::uldak baj• 

1ı üçüncü sınıf idare memurluğ&J 
ihdası; 100 kilodan, yüzde beş nit

betinde fazlalık için ayrıca kon • 

tenjan mahsubu yapılmama11 Vtl' 
killer Heyetince kararlaştırıldı. 

Doçentler istifa etmemiş~ 
ler mi? 

ANKARA, 3 (Hususi) ~ 

Maarif mUsteşarı Rıdvan Nafi~ 
B .. üniversite doçetnlerinin iatif a • 
]arından vekaletin haberdar olm"' 

clığını söylemektedir. 
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4 Tentmuz 1934 

13enim q&üşüm : 
--=wwwıı- .-. __, .... -. .... __ ......__, 

Muharrirliğe nasıl 
başladım 

Bir genç rneı!ektaı benden muhar
rirliğe naaıl haıJad:ğımı sonnuıtu. An
lattım. Fakat, gerek bir iki sene evvel 
Son Poıta gazetesinde, gerek geçen -
]erde bir mecmua da, hatıramı yanlı§ 
olarak kaydetti. Her halde ya ben iyi 
anlatamamışım, yahut ta o iyi anJ.ı -
mamıı. Zira, bilhassa Selami izzet gi
bi beni gazeteciliğe teıvik eden bir ar
kadaııma taalluk eden hususta haki. 
kate ve hissiyatıma tevafuk etmiyen 
Jcvhalar canlandınlmıf. 

Bilhana, Selami J zzetin beni kati 
surette gazeteciliğe süllıke nasıl funil 
olduğunu bir de kendim hikaye ede • 
yim ki, muhterem ar:kadaıım hakkın
da her türlü ittibahrn Önüne geçilsin: 

Ben. mektepte riyaziyeci idim. Mer
hum Şahal-ettin SüleYınan, bütün sını
fımız üzerinde . edebiyat propııgan • 
dası yaptı. Benı de ıiir ve nesirle ala
kadar etti. Bir knç tecrübede bulun· 
dum. 

1:1s _d~ yazdığım ıürleri, Aziz Va
mık ıımınde bir arkadaıım y ah ya Ke
male gÖndermiı. Oatat bunları takdir 
e~erelr beni, cesaretlendirdi. Celal Sa
bır, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Faruk 
Nafiz, Halit Fahri de beni aralarına 
almak iltifatını göstererek hep birlik
te, uBirinci kitap" (ikinci kitap), 
(Üçüncü kitap) isimleriyle aylık mec
mualar çıkardık. Bu mecmuada Ömer 
S ) ~ 

eyfettinden, Nazım Hikmete kadar 
diğer bir çok imzaları da yazıları inti· 
ıar etti. ilk defa olarak, imzam 1918 
de (Birinci kitap) ta manzumeler al
tında çrkmııtır. 

Ziya Gök AJp batta olmak 
Üzere, bir çok münekkitler le • 
himde bulunarak beni cesaretlendir • 
di. 

O tarihten itibaren, latanbulda, A
nadoluda, Kafkasyada muhtelif şiir • 
ler, bililhara nesirler ve daha sonra 
tercümeler netrettim. llk çıkan kitap· 
lanm Kaff<aayadadır; içtimai mevzu • 
lar etrafında terc;üme ve hülasalardır. 

~23 Mna&lneko ı,.ta.Ju.J~ndii 
iürn vakit, iktıaadi ve l~timal mevzu. 
lardan batka yazılar albna imza koy • 
mağı ciddiyetsizlik addediyordum. O
nun için, Vakit gazetesine yazdığım 
müteaddit hikayelere ve yüzde yüz 

ilmi bulmadığım makalelere, seyahat 
mektuplarına "H. Süreyya" namı miıı· 
tearını koydum ki, bu imza daha son
ralan Hatice Süreyya halini aldı. 

1927 senesi başında, artık matbu
atla tamamiyle alakamı keameğe ka • 
rar vennittim. Zira, hikaye falan gi • 
bi netriyatla meslek temin edilemiye
ceğine ve içtimai mevzuların insanı 
Y•§atac.ak kadar para getiremiyeceği
ne kanaat hasıl ebnİ§tim. Bir arkada • 
ıımla birlikte Galatada bir yazıhane aç· 
mıttnn. 

Eskiden de dostum olan Selami Jz. 
zet, itte bu sırada önüme çıktı. Bir 
elin haata imiı. Kendisine yardım et· 
ınek arzusunu gösterdim. Y apamıya • 
cainnı aöy)iyerek reddetti. Ben ısrar· 
da bulundum. O da kabul eyledi ve 
Y~zdıfıın yazıyı beğenerek beni te§ • 
vık etti. 

Bende ıu kanaat vardı: "Babıali pi· 
Yasasında b' h · il' mu arnr, yazı yazar; 
yum basılır; fakat, emeğinin kartı • 
lığını almak aüçtürl" 

Filhakika, 0 J:amanJar, vaziyet ek • 
seriy~ böyle>:d~. Halbuki, Selimi iz • 
z~t,_ pı~yı ıyı lan.ıdıiı için, beni bu 
gıbı tehlikelerden himaye d x.. • . e ecegını 
söyledı. Ben, evimde ~lıtıyordum. 0 
da, bazan mütterek ve hazan münfe • 
rit yazdığımız yazılannn:r.ı .. t .. ·· · 1ro .rrup sa-
tıyordıı. Böylelikle, elime, Yazıhane • 
dekine nisbetle, fazla para aeçiyordu. 
Yukarda da söylediğim gibi, imzami 
ancak ciddi mevzulann altına koy
mak İstediğimden uzun za • 
man hikayelerime bir yıldız Y~ut re
miz bile koymadım. Bu, bilhassa Ak • 
pnı sahiplerinin dikkatini celbetmi,. 
SelAJniye: "Bu adam kimdir?" diye 
sonnutlar. O da, benim muva.'-katimi 
latihsal ebnediği için, hüviyetimi giz. 
Jemif. Lakin, bir gün, beni tatmin e • 
den bir teklifle evime geldi. Kendisi 
Wıiaarwdan birine giriyormuı. Ak • 
t:un gazetesindeki yerini bana terket· 
ti. Ben de o gazetede daimi olarak, 
(Va • Nü) ve s:ıire imzafarımla yaz · 
""'" h blls]adım 
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Mitlerin aleyhinde-
• • • ki isyanın sebepleri 

Istanbul Beledıyesı de sınemalar aley-
hine bir da va açmıya karar ver • 

ı 

Diğer taraftan Istanbul sinemacıları Ankaraya yeniden 
bir heyet göndererek teşebbüslerine devam ediyorlar 

Bu sabah Ankaradan gelen ha
berlere göre Darülaceze reımini 

vermediklerinden dolayı kapatılan 
f ı,ıtanbul sinema ıahipleri namına 
gelen heyet Dahili,ye Vekaletile te 
mas etmektedir. Maliye Vekaleti 
İstanbul beldiyesine bir telgrafçek 
mi~ iıe de Dahiliye Vekaleti kara· 
rın daha evvel verilmiş olduğunu 
söyliyerek yapacak bir ıey olmadı 
ğı cevabını vermiştir. 

Edirneye ucuz 
bir seyahat 

İstanbul - Edirne Halkevleri • 
nin temaıları neticesinde Edirneye 
bir seyahat tertip edilmiştir. llk se
yahat 13 Temmuzda trenle yapıla· 
caktır. Tren 13 Temmuz Cuma sa· 
bahı Sirkeciden ka~kacak, 16 da 
Edirneye varacaktır. O gün Edir • 
nede Trakya Muhteliti ile İstanbul 
Muhteliti arasında da bir futbol 

maçı yapılacaktır. 

Kaçakçı kadınlar 
Dün limanımıza gelen ltalyan 

bandıralı Diyenna vapuru yolcula· 
rmdan Madam Muika ile Madam 

Diğer taraftan belediye de ka -
panan sinemalar hakkında da va 
açmıya karar vermi§tir. 

Dava şu noktadan açılacaktır: 
Sinemacılar müştereken Darü· 

laceze hissesini vermemiye karar 

verdikten sonra yalnız belediye 
resmini belediye veznesine yatır· 

mak istemişlerdir. Belediye Darül
aceze hissesi ile belediye resmini 
daima birlikte aldığı için yalnız 

verilen belediye resmini de kabul 
etmemiş, bunun üzerine sinemacı· 
Jar belediye resmini noterlere ya • 
tırmıtlardı. 

Sinemacılar Darülaceze hisse· 
sini vennemiye karar verdikleri 
günden itibaren belediye tarafın • 
dan seddedilen güne kadar geçen 
müddet zarfındaki Darülaceze 
hissesi sinemacıların ellerinde kal
mııtır. Belediye işte sinemacılarda 
biriken Darülaceze hissesini dava 

edecektir. 
Belediye erkanından bir zat ta 

dem ittir ki: 
- Sinemacılar, lstanbul bele

diyeıine kartı müttehiden cephe 
aldıkları için, belediye, ıalahiyeti

ni istimale mecbur olmuıtur. Bu 

hareketi yalnız bir sinemacı yap • 
Anjelin Üzerlerinde birer buçuk ~~~!!'!!!'!!!~~~~~~~~~~ 
kil~ ipel<Ji kumat bulunmuJbir. --~._.~.--.....,.,_ ___ ._*""" .... __ ,... 
Bundan başk!'.. Madam Rebekanın 
da yatnk ve yorganları araımda 

ipekli kumaşlar da bulunmuştur. 
Bunları yakalıyanlar gümrük mu· 
hafaza memurlarıdır. 

Hukuk Fakültesi dörtsene 
Üniversitenin yeni kayıt ve ka· 

bul, devam ve inzıbat talimatna· 
meleriyle Hukuk ve Tıp fakültesi
nin imtihan talimatnameleri ha • 
zırlanarak vekalete takdim olun· 
muştur. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre Maarif Vekaleti, Hukuk Fa
kültesine bu sene ihzari bir sınıf 

ilavesi suretiyle hukukun ders ıe· 
nesi müddetini dört seneye çıkar· 
mı§tır. T. C. F. ismi alacak olan 
b•ı ihzari ıinifta tarih, coğrafya 

ve felsefe dersleri gösterilecek ve 
bu sınıfın imtihanında muvaffak 
olamıyan talebelerin kayıtları ter· 
kin olunacaktır. 

Bundan bqka yeni ıslahat me
yanında Edebiyat fakültesi tedri· 
satının da dört seneye çıkarılma· 
sı muvafık görüldüğü söyleniyor. 

Vali de dava açtı 
Esnaf bankasındaki ihtilaı do

Iay11ıyle bazı hakaretamiz neşri • 
yatta bulunduğu iddiasiyle mah • 
kemeye verilmiş olan Milliyet ga· 
zetesi aleyhine, §ahsiyeti manevi· 
yeıfni tahkir ettikleri noktasından 
Vali bey tarafından da yeni bir 

dava açılmıttır. 

Haatahanede öldU 

Şoför Alinin idareıindeki kam· 
yon, dün Galatadan geçerken 

Pandeli isminde bir fırıncıya çar
parak yere dütürmüş, fmncı kal
dırıldığı hastanede ölmüttür. Şo • 
för yakalanmıttır. 

Dö§UttUler 
Kapriı gazinoıunda rakı içip 

otomobile binen Hikmet, Sabri, 
Sırrı isminde üç kiti arasında kav 
ga çıkmıt ve Sırır, Hikmet cf endi .. 
yi kolundan ve bacağından, Hay· 
ri efendiyi elinden bıçakla hafif

çe yaralamıthr. 

SöndUrUldU 
Arapcamiinde DökmedJer çar

şısında bulunan Piyer efendinin 
tornacı dükkanında bir sigara ate 
şinin atılmasiy le yangın çık.mı§, 

i•faiye tarafından söndürülmü§ • 

~ur. 

Bisiklet «iarpb 
Karagümrükte F evzipafa cad

rfos;nd en geçen lımail efendiye 
Cemalin bindiği bisiklet çarparak 
yere düşünnü§, ağırca yaralamıt
tır. 

130 kurut 

Tahtakalede oturan Mehmet 
fendinin cebinden yankesicilik 
suretiyle yüz otuz kurutunu çal • 
mak istiyen İbrahim yakalanmı;
tır. 

Denizde boğuldu 

mış olsaydı ancak bir dava açıla • 
bilirdi. Fakat hep b irden harekete 
geçtikleri için sinemaları kapatıl

mak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Zaten belediye, bunu yapmamış 

olsaydı kendisi mes'ul olurdu. 
Belediye, yalnız sinemaları kn· 

patmakla kalmıyacak, sinemalar 

kapanmadan evvel vermedikleri 
müterakim Darülfı.ceze vergileri 
için de bir dava açılacaktır. 

Rıhtım 
satın 

Şirketi 
alınıyor 

Son zamanlarda ecnebi şirket· 

lerin muamelatını ve mukavelele· 

rini sıkı bir surette tetkik etmekte 
olan hükumet İstanbul Rıhtım Şir· 

ketini kat'i surette satın almıyn ka 
rar vermiştir. Şirketin müdürü M. 
Kano§ Ankaraya çağrılmıştır. M ü

dür bu aktam Ankaraya gidecek • 

tir. Şirketin satmahnmasile Nafia 
Vekili Ali ve Adliye Vekili Saraç 

oğlu Şükrü Beyler meşgul olmak • 

tadır. 

Konser 
Yarın aktam saat on sekizde 

Tayyare Cemiyeti menfaatine Kü 

çük çiftlik parkında Be§iktaş· §U • 

besi tarafından bir konser tertip 

edilmittir. Bu konserde Deniz kı
zı Eftalya Hanımla, Kemani Sa

di, Tanburi Salahattin, Kemani 
Cevdet, Kemençeci Sotiri, Piya • 

nist Şefik ve Udi Marko Beyler .. 
den mürekkep bir saz heyeti çala
caktır. 

Müskirat ihracatımız 

1933 senesi haziranından 1934 
mayısı nihayetine kadar müskirat 
inhisar idaresi tarafından başta 

Danimarka ve Amerika olduğu 

halde muhtelif ecnebi memleket· 

lere 1509 litre rakı, 46781 litre şa
rap, 500 litre vermut, 90 litre li

kör ve 714 litre konyak ihraç e • 
dilmiştir. Bu içkilerin mecmu be

deli 7698 liraya baliğ olmakta • 
dır. 

Komisyon çalışıyor 

Umumi harp esnasında emlaki 
miisadere edilmit olan Amerika 
tebaasına ait emlakin geri veril
mesi işini müzakere etmek üzere 

Türk ve Amerikan murahhasla • 
rından mürekkep bir komisyon, 
dün Muhtelit mübadele komisyo-

nunda birle§erek bazı 
tetkik etmittir. 

dosyaları 

Belediyenin borcu 
Belediye muhasebe müdür mua. 

vini Nail Bey belediyenin Periye 
Bankasına olan borcu meselesini 

Üç gündür gazetemizde okuyorsu
nuzdur: Almanyada, muhafazakar ad
dedilen grup, Hitlerin aleyhine bir İs· 
yan çıkardı. Bu isyan muhtelif met • 
hur §Ahsiyetlerin kurtuna di:r:ilmeıiyle 
neticelenmiştir. Sarsıntıları hala da de
vnm ediyor. 

Hitler, hükumet baıına geçmezden 
evvel, bir vaitlerde buJunmU§tU: 1 §SİZ· 
liğin önüne geçeceğini, Almanyanın 
harici siyasetini düzelteceğini, mali i§· 
leri yoluna koyacağını, dahilde bir ta 
kım içtimai inkılapl.,r yapacağını ileri 
sürdü. Bu gayeler etrafında, hücum 
kıtaları denen ve ordu kadrosunun dı
§ında bir askel".İ t~ıkilat yaratb. Buna 
ve fırkasına dayanarak hükumetin ba
tına geçti. Sonra, umumi reye müra • 
cant etti. Hemen bütün Almanyanrn 
kendisiyle beraber olduğu anlaııldı. 
Şimdi, artık, Hitlerden, vadettiği ıey
leri yapınaaı bekleniyordu. 

Faltat, Almanyanın düımanı ola:-ı 
Fransa, harici siyasette büyük muvaf· 
fakiyetler kazandığı halde, Reich de • 
nen Berlin hükumeti, adeta inzivada 
kaldı. lngiltere ve Amerika, ilk Önce 
zannedildiği kadar Hitlere zahir olm:ı
dılar. Italya bile, onu siyasetinin peıi· 
ne takmak yolunu tuttu. Avu&turya 
meselesindcı bile kati surette anlaşmak
tan çok uzak olduklarını son hadise • 
ler gösteriyor.Halbuki, Hitler, Avus • 
t:.ır)1ayı ilhak gayesinden ricat eyle • 
miıtir. Lehistanı kendi tarafına imale 
için, Almnnya, Danzigteki iddiaların· 
dan vazgeçmek zaruretinde kalmıı • 
tır. 

Hülnsa, beynelmilel siyaaette, Hit
ler Almanya&ı, ancak dütman kazan
mı§lır. 

Peki, dahilde? ... 

Dahilde, cvvelemirde, - ticaret 
müvazenesinin bozulması yüzünden -
büyük bir mali ve iktısadi buhran ,·ar· 
dır. Yahudi düşmanlığı, Almanyaya 
pek tuzluya oturmuştur. 

Almanlar, harici borçları için, bir 
moratoryom ilan etmişlerdir. 

lktısadi ve mali vaziyet bu merkez· 
de iken, i§&İzliğin önüne geçilememİ§, 
bilükis, - sun'i tedbirlere rağmen -
İ§sizlik, hakikatte artmıştır. 

Sonra, Hitler, kilise meselelerine 
de parmağını sokmuı; bir milli Alman 
dini yaratmak için çalıımıf, böylelik
le, Protestanları da, Katolikleri de n • 
leyhine çevinniıtir. 

Milli sosyalistlerin reisi, dahilde 
içtimai ıslahat, hatta inkılap yapacı • 
ğını aöyliyerek bu derece kuvvetle hü
kumet haıında tutunabilmİ§tİ. Ex • 
ciimle, büyük emlak sahiplerinin top· 
rağrnı köylüye vererek, cesim sanayii 
millilettirerek bir nevi sosyalizm ya • 
pacağını, i§çiye ve küçük tasarruf er· 
babına zahir olacağını vndetmi.1ti. La
kin, bunu yaparsa, memleketi bolte • 
vikliğin ilk devresindeki hercümerce 
sevkedeceğinden korktu. Tereddüde 
dü,tü. 

Böylelikle, halk arasındaki eski 
mevkii sarsıldı. DütmanJarı, bu anı 
fırsat bilerek, her §eyi hazırladılar. 

Hitlerin aleyhine kendi hücum kıtala· 
nnr seferber etmek istediler. Fakat, 
ordunun henüz Hitlerle beraber old.:ı
ğu hc&aba katılmadı. 

Almanlann ekgerisi, Bu meyanda 
tecrübeli Hindcnburg, eğer Hitler '>ir 
an i~inde devrilirse, memleketin keş • 
meke§inden dütmanlan istifade ede • 
ceği kanaatindedirler. Bu sayede, dik
tatör henüz baıta duruyor. 

Vaktiyle Rusyada Bolıeviklik, bu
gün Hitlerin geçirdiğinden daha mÜt· 
kül vaziyetlere dü§müıtür. Almanyıt • 

da da, bu günün ıeraitine uyan 
milli soıyalizmin kolay kolay devrile· 
miyeceği uınnedilir. Bilhasaa, bu mü• 
him vartayı atlattıktan sonra ... 

HUseyin Faruk 
Yoksa, Selami izzetin kendi ro • 

mantarına benim imzamı koyduğu va
rit değildir. O, çok kolay, çok güze), 
çok hususi tllrzda yazan kıymetli bir 
muharrir olduğu için hususi katibin 
kariini irkilteceğinden korkar! ... 

Dün akıam üzeri Arnavutköy 
deniz kıyıaında bir ceset bulun· 
mut ve yapılan tahkikat netice
sinde cesedin bundan birkaç gün 
evvel denize girip boğulan Har·. 
putlu Ahmede ait olduğu anlatıl
mıttır. 

Dahiliye Vekaleti nezdinde takip~~~~---===--===-=====~ 
etmek üzere dün akşam Ankaraya Holivut 

(Va-no) 
gitmittir, Eyliilde ilk taksit olmak Holivut'un 4 Temmuz nüsha11 gü-

15000 ı zel resimler ve zengin münderecatla 
üzere ira verilecetkir. intiıar etmiıtir. 



4 

Hakiki vesikalar1 tasnif 

Kadri 
eden ve birbirine ba§hyan 

CEMiL 
4.7.934 Her Hakkı o ahfudar Tefrika: 94 

CieCjen kısımlar1n hulasası 
Mütarekeden ııonra latanl:uJ'da Anado

lu lehinde çalışanlar ara.sma katılan nh&· 

mi, lngUlzler lehinde çalıgan Fatma NUz· 
hct'Je tam,,ıyor ve onwıla beraber yqıyor. 
Diğer tarattan PanUkya.n yazıhaneainı!e 

mlll1 kuvvetlere ç~ Feridun Bey Pan
tlkywı taratuıdan takip ettirilecektir. ı 

- Şakayı bırakın Fatma ha .. 
nım. Cidden nerede?. 

- Bilmiyorum. Zannederim A
nadoluya yaçmıf olacak. Bana ne
reye gittiğini bulmak için yardım 
eder misiniz Recep Bey. 

- Hay hay. Çalı§ırım. Fakat ne 
yapacaksınız. 

- Kendisini arayıp buJmak 
mecburiyetindeyim. Onun yüzün
den itsiz kaldım. Elbette bana bir 
yardımı dokunur. 

- Ya söylediğiniz gibi Anado-
luya gitmi§se.. . 

- Oraya da gitmeye hazırım. 
- Fakat nasıl olur. Siz istihba-

ratta çalıthnız. Anado)uya kabul 
edileceğinize pek aklım yatmaz. 

Recep bey, Fatma Nüzhetin bu 
teklifini garpsemiıti. Bu vaziyet 
kart11ında kendisiyle daha fazla 
konuımak lüzumunu hissetti. Ve 
F atDV.\ Nüzhete: -

- İsterseniz ve vaktiniz varsa 
ıurada bir yerde oturup konufa" 
hm. 

- Vaktimin müsait olmasına 

gör<ı niçin istemiyeyim. 
- O halde buyurun. 
Beraberce, yan yana yürüdüler. 
Fatma Nüzhet, ilk önlerine çı

kan pastahanelerden birinin ca .. 
mından içeriye baktı: 

- Şurası fena değil, tenha da. 
İçeriye girdiler .• 
Oturduktan sonra birer çay 

söylediler. Recep Bey: 
- tlhaminin ar~asından gitmeni .. 
zi doğrusu garip buldum. Her 
halde bu, kendisiyle fazla alaka· 
dar olmanıza delalet etmiyecek. 

- Niçin etmesin .. 
- Onunla beraber yaşadığınız 

zaman hiç bu tesiri vermiyordu
nuz. 

- Ona bakmayın .. Ben her şe
ye rağmen onunla alakadarım .. 
Muvaffakıyetlerinden birçok kı ... 
mmı tamamiyle ben hazırlamışım 
dır da diyebilirim. Bununla bera
ber, o, bundan kat'iyyen haberdar 
değildir. 

Fatma Nüzhet Recep Beyin 

Tefrika numarası 7 : 

bağlı bulunduğu vazifeyi çok iyi 
biliyordu. Bunun için hiç çekin
meden devam etti: 

Belki inanmıyacaksınız. Fa
kat sizi temin edebilirim. llhami
den elde edilmesine lüzum gös
terdiğiniz bütün malumatı ona 
ben temin eder, hazırlar ve ken
disine hunu nereden ve nasıl teda 
rik edebileceğini bilmemezlikten 
gelerek anlatırdım. Şüphesiz, o 
da bana istediklerini açıktan açı
ğa söyliyemedi. Bunları, bana 
sorduğu suallerden çıkarmak 

müşkül olmaz. Hem de kız karde
şiyle istediklerinden haberim o • 
!urdu. 
Recep Bey bir an durdu: 

- O halde, dedi, İngiliz!er hiz
metinde niçin çalıştınız?. 

- Ben İngilizler hizmetinde 
sureta bulundum. Yoksa, onlar i
çin temin ettiğim malumatın bü .. 
yük bir kısmı yalandan başka bir 
şey değildi. 

Recep Bey, Fatma Nüzhet hak 
kındaki bilgile.finin böyle bir an 
içinde sarsılmasından çok tuhaf 
bir vaziyete düşmüttü. 

İşin hakikati araştırılırsa, bu 
sözlere pek inanamıyordu. Bu ka 
dar :z:amandanberi, tamamiyle bir 
İngiliz hizmetçisi olarak yaşamış 
ve tamamiyle o kılığa bürünmüş 
birinin şimdi, tam manasiyle hü
viyeti değiştirivermesine pek de 
akıl erdirilemezdi. 

Recep Bey, bunun bir dolap 
olması ihtimalini gözönünden a .. 
yırmıyarak: 

- llahminin kız kardeşi sizin 
vaziyetinizi biliyor muydu? Siz
den öğrenmek istediklerini o da 
llhami gibi mi sorardı; yoksa a -
çıktan açığa mı?. 

- Açıktan açığa .. 
- O halde, o, sizin hakiki hü .. 

viyetinizi biliyordu, öyle mi?. 
- Evet .. 
- Nasıl olursa İlhamiye bir 

şey söyliyemez öyleyse. 

- Ben rica etmiştim. Ağabe • 
yin beni İngilizler lehine çalışı -
yor biliyor. Rica ederim, ona bir 
şeyden bahsetme, gene öyle bilsin 
demiştim. 

-Ya! ... 
lı kendi kendine açılıyordu. 

Bunu kolaylıkla tahkik etmek şim 

Aşk mz, Servet mi? 
Nakıli : (Va - Nil) 

Q~en kısımlaran hUllsası 

Fikret, Avrupadan dönünce 
Ti.irkanı almak istiyor. Lakin, Tür
kanın fakirleşen fakat lüks hayat 
sUrnıekten bir türlü vaz geçemi
yen babası 1lhami Bey, kızmx Ce
mal Bey isminde zengin birine ver 
mek arzusundadır. 
Bunu sahiden tercih edeceksin de, ba
na karıı, ilk günler, öyle bir tavır mı 
takındın? ... Bahçedeki kö,k, gerçi, es
kiden ben istemiıtim ... Fakat, onu, ba
banın aklına sen getirmişsin... Sakın 
bunda bir kasıt olmasın? ... Sakın, Ce· 
mal Beyin kıskançlığını tahrik etme -
mek için bunu yapmı' olmıyaıın? ... " 

Aradan bir müddet daha geçtikten 
ıonra, Fikret, kendi kendine JU hük • 
mü Terdi: 

" - Efer, Türkan, benim bildiğim 
T6tktt..., bu adamdan katiyyen hoı • 

)anmaz... Bakalım, netice neye vara -
cak? ... " 

Fakat, içini bir kurt kemirip duru
yordu: 

" - Türkan bunu istemeyip le ben· 
de ısrar ederse, ben, para yükünün al
tından naaıl kalkacağım... Bu aileye, 
alıımıı olduğu hayatı nasıl yaşataca

ğım? ... Hele borçlar ... Borçlar ... Aman 
Yarabbi .. " 

Azap içindeydi 
Klübün yeıil, ferah bahçesi, ona, 

zindan gibi geliyordu. 
llhami Bey, lakırdı arası, Cemal 

Beye: 
- Unutmadınız, değil mi? ... - Di

ye ıordu. - Bu akıam, yemekte, biz
desiniz .• Türkan, ısrar etti ... Mutlaka 
bekliyoruz. 

"Türkan ısrar etti ... " Öyle mi? .. 
Sahi mi acaba? ... Yoksa, bunu, llhami 
Bey, kuru bir teırifat cümlesi· olarak 
mı ıöyliyordu? ... 
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dereceklerin yazılan; burada neıredi· 22 - -Jecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-
maması, ıeçme olması ve okunaklı 

yazılması lazımdır. 

Dur birader 
Hoı sohpet bir adam çölde yal

nız ba~ma giderken bir araba tesa
düf elti. Yanma çağırarak: 

- Gel beraber gidelim. olda ko 
nuşarak gidersek vakit çabuk ge
çer, dedi ve sordu: 

- Senin adın ne? 
- Yağmur. 

- ~öhretin? 
- Fırtına oğlu 

- lJabanın adı? 

- Fırat. 

-Künyesi? 
- Yağmur babası. 

-Annenin adı? 
- De•ya validesi ... 
Hoı sohbet adam hemen atıldı! 
- Aman birader dur. Bir kayık 

tedarik edeyim. Eğer seninle kayı
ğa binmeden gidersem beni boğa
caksın ....... 

Unmryeri: Hasan Mustafa 
Cevaplar 
Adapazarında Osman Nuri ve 

Abdullah beylere: Fıkra müsaha· 
kamız daha bir müddet devam e

decektir. Söylediğiniz hata maa
lesef vaki olmuştur. Maamafi ki
tap haline konulduğu zaman dü
zeltilecektir. 

Jak Seviya efendiye: Sorduğu .. 
nuz suali izzet beye sorduk, bize 
şu cevabı verdi: "Ben ispirtizma 
ile uzun müddet meşgul olmuş bir 
adamım. Bir tecrübe esnasında te· 
sadüfen Salamon ve Moizin ruhla
rı gelip anlattılar.,, 

di bir imkan dahiline girmiı bu· 
lunuyordu. 

Recep Bey bu sebeple daha faz 
la ince eleyip sık dokumıya lüzum 
görmedi. 

Söze gene Recey Bep devam 
etti: 

- Şimdi İlhamiyi arayıp bul -
makta musir misiniz?. 

- Evet .. Bana yardım ederse • 
niz memnun olurum. 

- Çalışırım Fatma hanım .. Pek 
öğrenebileceğimi tahmin etme • 
mekle beraber .. 

- Niçin? .. Nereye gittiğini bil
miyor musunuz? .. 

- Hayır .. Maalesef.. 
- Ben bildiğinizi tahmin edi .. 

yordum. 
- Aldanmışsınız.. Maamafih 

çalışacağım, bundan emin olunuz. 
(Devamı var) 

Her hald-C:-Cemal BeyÇTürkanın 
yan resmi bir niıanlm telakki ettiğin
de ıüphe yoktu. 

Cemal Bey, memnuniyet tebe11Ü • 
münü gizliyemedi. Yan gözle, kaça -
mak olarak, Fikrete Baktı. Bu cümle· 
nin onda ne gibi bir intiba husule ge
tirdiğini anlamak istiyor gibiydi .• Ya
hut ta, delikanlının genç kıza alaka -
ıını ıezmiıti, ondan ıüpheleniyordu .. 
Bu cümlenin sarfe.Jilmesi üzerine, gu
ruru okıanmııtı ... 

- Unutur muyum, efendim? ... De-
di. - Maalmemnuniye geleceğim.. Bi-
liyordum ... Biliyordum ... Ben de ak • 
ıamı iple çekiyordum .. . 

Fikret, kendi kendine: 
" - Soğuk herif ... - Diye düşün • 

dü. - Eğer, Türkan da seni severse ... " 
Bir aralık, llhami Bey davrandı: 
- Haydi çocuklar, burada fazla o

turmaktan sıkıldık ... Biraz dolaşalım ... 
Açık bir otomobile binerek Maslak 
yolundan Tarabyaya kadar sarkalnn .. 
Grupa doğru eve döneriz ... Sizi davet 
ediyorum ... - Dedi. • insanın bir oto
mobili olmah da kendi kullanmalı doğ
rusu ... - Diye ilave etti. 

Bu sözleri söyledikten sonra, Fik-

Müellifi: ömer Rıza 

21 ln the country (kentri) f 
kır - memleket 

Those who Jive in crowded (kravded) 
kalabalık 

townı are often weak. The air iı lesa 
(Jeı) good there than in the country 
daha az 
(kentri) ln the bet time of the year 
kır 

the air is often quite bad (had) in the 
fena 

townı. Then many people (pipul) go 
halk 

to the country, where the air is pure 
(piyur). 
temiz - haliı 

There they can have the beıt (best) 
en iyi 

milk, good fruit and fresh (fret) eggs 

(egz) 
yumurtalar 

taze 

The farmer giveı then the eggı 

which his hens (henz) lay (ley). He 
tavuklar yumurtlar 

has many hens and a cock (kok), 
horoz 

who crowı (krovz) in the morning, 
öter 

ıometimes very early (eı-li), at 3 or 
erken 

4 o clock. Cockı and hanı are colled 
fowlı (fayilz). Fowls are birdı. Tbey 

kümes hayvanı 
cannot swim (svim), but there are 

yüzer 
other birds which ıwim very well, for 
instance (fer inistens egl) duoks 
mesela 
(daks) and geese (giı). A duck iı 

ördekler dazlar ördek 
smaller than a goose (gus). Many 

ka~ 

geese are white. They have white 
feathers (fzerz) and a yellow (yelo) 

tüzler sarı 

beak (bik) many birds can not swim 
ibik 

but Uiey can f]y. Th~y fly wltli lhclr 

wings. A fowl does not fJy (flav) 
uçar 

well; a little ıparrow (sparo) flies 

mucc better (beter) 
daha iyi 

( ıvalo) better ıtill. 
lm-laneıç 

serçe 
and • ıwallow 

The ssparrows eggı are very small; 
they lie in ita (ita) neıt (neıt). The 

onun yuva 
nest is very often under ( ander) the 

altında 

roof (ruf) of a house. The sparToW 
çatı 

feeds (fidz) ita young ones (vanz), 
besler küçük yerler (yavrular) 
which stay in the nest. This neıt iı 
made of little feathera and picceı 
(pisez) of wood and straw (ıtro) 

parça çöpler 
Proverbı; two headı are betler 

than one it iı the early bird that 

retin yüzüne baktı. 
Delikanlı, kendiıinden bir fedakar· 

lık istendiğinin farkına varmııtı. 

- Pek yakında, intallah, sizi kf'n· 
di otomobilimle gezmeğe çıkarırım .. 
Diyerek gülümsedi. 

Sonra, rakibi Cemal Beye döndü: 
- llhami Beyefendiye aı~ca derim. 

Çok eski bir aile dostumuzdur. Baba
mın candan arkadaııydı. Bana cidden 
tam manasiyle babalık etmiştir. Avru
padan dönüp bankaya yerleımemin 

hediyesi olarak, bir hususi otomobil 
almış .... Bana verdi ... 

llhami Bey, memnun: 
- Canım, lafı mı olurmu,, lafı mı 

olurmuş?.. Diye mırıldandı. • Senin 
gibi müstakim, çalı~kan çocuklar, ba • 
balarından böyle mükafatları hak eder· 
ler .. Ben, senin tam manasiyle ba1>an 
yerindeyim, Türkan da tam manasiy
le hemıirendir ... Bundan emin ol ... 

Böyle ıöyliyerek bir taşla iki ku • 
ıu vuruyordu. Hem kendisinin kibar· 
lığını, cömertliğini göstererek zengin 
damadına kartı caka satryor; hem de, 
Türkanla Fikret arasında ancak bir 
kardeşlik hisıi mevcut olabileceğini 

Cemal Beye anlatmak istiyordu. Onun 

catcheı (kiçez) the worm (verm) 
tutar • yakalar kurt 

One swallow does not make 
ıprıng 

thc 

Cemi: geese 
feet 

Müfret: Goose 
foot 
tooth teeth 

Good: iyi, better: daha iyi, best: 
en iyi, to swim yüzmek to fly uçmak 

1 - Okuyunuz: 
Country, cousin, young; ııce, eat, 

people, we; pure, figure; here, therc, 
learn, hear, year, early; crow, now, 
how, grow, snow, fowl, hofıse, ceW, 
geese, sees, freeze; feather, bcak, greal 
head, eat, weather, swallow, waJI, 
Walk, always, slraw, daughter, cali, 
wonn, word, third, Thusday. 

2 - Cevap veı"intz: 
( 1) l s the air better İn towns or in 

the country? (2) When do people go 
to the country? (3) what animals lay 
egg? ( 4) When does the cock craw? 
(5) What are fowls? (6) Which birds 
can swim? (7) Which birds can ;Jy 
well? .. (8) what is a sparrows' nest 
made of of what is a sparrow's nest 
made? (9) Where does the aparrow 
often make it? (10) Has sparrow 
longer wings than a swallow? (11) 
What do birds cat? (12) Where do 
their eggs lie?. 

1) e. g. latince iki kelimenin baş 

harfleridir. Aslı ( exempli gratia) dır. 
Manası (mesela) dır. 

(Devamı var) 
!!J 

$ik3yetler ve temenniler 

~ ......... ~ ....................... . 
Yard•m isteniyor 

Beıiktaşta Muradiye mahallesi Ka
rakol sokakta Riza Kamil 11 Adres 
ve İmzasiyle bize mektup gönderen bir 

n •ı • .. 

çıkan yangında yersiz yurtsuz kalan • 
lar arasındaki fakirlerin haline naza • 
n dikkati celbetmektedir. Ve "Memle
ketin her yarasını sarmasını bilen Kı
zılay' ın bu felaket görmüşlere de ka
natlarını germesini" dilemektedir. 

Davet 
Türk Diı Tabipleri Cemiyetin u • 

mum katipliğinden: 6 - Temmuz· 934 
Cuma günü sabah saat 10 da umumi 
heyet toplanacağından mezkur gün 
bilumum azanın Üçüncü mıntaka E • 
tıbba oda51 binasını teşrifleri ehem -
miyetle rica olunur. 

Yeni neşriyat 

Resimli Şark 
43 numaralı Temmuz nüshası üç 

renkli güzel bir kapak içinde intişar 
etmiıtir. Tavsiye ederiz. 

-- -- ===ı 
kıskançlık hissini tahrikten korkuyor-
du. 

- Tabii ..• Zaten eminim ... 
Yolda, Fikret düşünüyordu: 

J 

" - Şimdi devam eden bu lüks ha
yatla müstakbel damadın gözünün bo· 
yamak çok ala ... Fakat, llhami Bey kı
zını verdikten sonra, ona karşı mah -
cup düşmiyecek mi? ... Zira, nas.ıl ol • 
sa, Cemal B. amca beyinin tüken -
miş bir kibar düıkünü clduğunu er • 
geç anhyacak ... " 

Sanki Fikrctin zihnini tınnaltyr..n 

bu süale cevap vermek istercesine, l (. 
hami Bey, diyordu ki: 

- Oğlum Fikret, şimdi, yeni nesil 
bankacılannın en ileri gidenlerinden • 
dir, Cemal Bey ... Borsa oyunlarının 

iniş çıkııında malumat almanız lazım -
gelirse, her halde, kendisine müraca • 
at edersiniz ... O size, icap eden fikir • 
leri söyler. 

Cemal Bey: 
- Ben, tehlikeli borsa oyunlarına 

girmekten şimdiye kadar daima çe -
kindim ... Dedi .. Bundan sonra da ni • 
yetim yok .. Paramı, daima emin yf!r • 
lere yatırırım ... 

(Devamı var) 
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~-=-------------------------------·---- Son sayıfadaki resme bakı
n1zl -

bel) ve (Paradia perdu) ıünü se· 
verdi .• Ve nihayet Garp muıiki§İ· 
naalan arasında, öldükten sonra: 
"itte şimdi bir vatan kaybettik .. ,, 
eli ye arkasından ağladıkları ( Cho· 
?İn) in hazin hayatını daima gözü 

Çocuklar, mektep tatilinin 
tadını çıkarıyorlar! 

"BuF atih-Harbiqe tramvayını da geç 
- Kimbilir? Şu saatte gazete

nize belki bir ıiyaıi fıkra, bir mü· 
him yazı hazırlamakla metgulsü· 
nüz, beyefendi! Fakat, yarım ıa· 
alinizi bana hasrederaeniz, emi· 
nim ki bu kıymetli vaktinizi boıu • 
na çatmadığımı anlıyacaksınız ! 
Ben de, düne kadar bir arada ça
lıftığınız bir arkadatınızın .. tanın· 
mış bir muharririn sevgilisi idim, 
beyefendi! Liıtfen beni dinleyi· 
niz ! ... Ah .. Çok tefekkür ederim; 
zaten matbaamza onun hakkında 
ısöyliyeceklerimi dinlemek nezake
tini göstereceğinizi umarak gelmiş 
tim. Evet .. Size tanınmış bir mu· 
harrir sevgilisi olduğumu söylemiş 
tim. Bunu izah etmek isterim: O, 
karileri tarafından çok sevilmif, 
günün en fazla okunan bir muhar· 
riri idi. Fakat, onu, hiç biriniz be
nim kadar anlıyamamıtıınızdll', 
beyefendi! O, ıadece bir muharrir 
deği!, ayni zamanda da tair, dok
tor, ıçtimaiyatçı, muıiki!inu hat· 

niin önüne getirirdi. Pariste ölen t • 
bu Varıovalı san'atkar, onun için le Keresfeciler-ElJÜP otobüsünü del,, 

A 1 

ti ressam .. Hasılı memleketimizin 
nadir yetiştirdiği istidatlardandı. 
Onun şiirlerini belki ıiz de okuma 
ınıısınızdır !Çünkü onun terbiye ve 
tevazuu: "Ben §airim,, derneğe 
ınanidi. Size en son -hem de bes
telenmiş- şiirinden bir parça oku
yayım: 

"Ayın on dördü 'doğarı<en ufuktan 
seni gördü, 

Giildü, serpildi dünyaya nurda bir 
çelenk ördü, 

Dedi aç yüzünü, göreyim yeşil göz. 
Ieıini!.. 

Söndü, karardı görünce seni ayın 
on dördü.,, 

Bunun için, ona: Sen Yahya 
Kemalden ilham almışsın! dedi· 
ler. Fakat, o bu satırları yazarken, 
Yahya Kemali hatınndan bile ge
çirmemitti .. Sadece, güzel bir ka· 
dının yetil ve sehhar gözlerinden 
ilham almıştı, muharrir bey! itte, 
bir tane daha .. Bunu da maruf bir 
bestekar hüzzamdan bestelemitli .. 
Bir muganniye hanım plağa oku • 
yacaktı .. Bir gün şöylece ayakta 
çrrpışlırıvermitli: 

"Hicranlan gömdük ve unuttuktu 
bir akşam, 

Sevdamızı mehtapta nyuttuktu bir 
akşam, 

Göz yaşlarımız dinsin diye baş ba-
şa kaldık 

Sevdamızı mehtapta uyuttuktu bir 
akşam.,, 

• • • 
Ona musikişinas demiştim. O, 

Garp musikisini de çok iyi tetkik 
etmişti. Güzel flut çalardı. Bach, 
Bethoven, Gluk gibi musiki üstat· 
larının eserlerini çok ıeverdi. Bil· 
hassa Gluk onun için çok ınüteva· 
zi bir san'atkardı. "Beni takdir e-

den bir kişi de olsa,gene bir kazanç 
tır. Çünkü hu bir kişi, istikbalde 
bir kaç kişi olabilir.,, diyen Gluk 
gibi büyük bir san'atkirın hayatı
nı düşünür, gözü kör, kulağı sağır 
insanlara yumruk sıkmaktan ken
dini alamazdı. Liszt'in (Rapsdieı 
Hongroise) mnı çok severdi. 
Mozart'ın köylüler arasında 
çok söylenen ( Don Juan ) 
nmı verem olduktan sonra kompo· 
ze ettiği için, bu parça çalınırken 
hıçkırarak ağlardı. (Rubinstein) a 
bayılll'dı. Bu san'atkarın eserleri 
•aamda en ziyade ~<Tour tle Ba .. 

ı1~dece ideal bir musikişinas de· 
ğil, ayni zamanda da yüksek bir 
insandı. 

• * • 
Muharrir Bey! O, doktordur, de· 

miıtim. Anlatayım: Salgın hasta· 
Irklar hakkında çok kıymetli ·etüt
leri vardı. Frenginin memlekette 
büyük tahribat yaptığını statistik· 
lerle tesbit etmitti. Verem, çocuk 
hastalıkları.Kokain ve eroin müpte 
laları hakkında müşahedelere müs 
tenit çok kıymetli eserler yazmıştı. 
frenginin seyirlerini resimlerle 
c;österen bir kitabını ve (mücrim • 
lerin ruhiyatı) m Almanyada bile 
takdir ve tercüme etmişlerdi. 

• • • 
lçtimaiyatta da behresi vardı. 

(Güstav Löbon) dan maada-onu 
Abdullah Cevdete bıraktım, der· 
di- Spenserden W ells' e kadar 
hepsini tetkik etmitti. Hatta bir 
Fransız sosyoloji i.lemile insanla· 
rın menşei etrafında bir münaka • 
şaya bHe tutuşmuştu. O, Antropo· 
lojistler arasındaki mütterek ve u· 
mumi kanaate inanarak insanın 

yüksek bir hayvan nev'inden gel • 
diğini iddia etmitti. insanın zuhu· 
ru, bati bir tekamül vetiresinden 
geçmiştir diyenlerle hemfikirdi. 
Beteri ırkın menıei şimdiye kadar 
zannedildiğinden çok daha eski 
olduğunu, hatta 400,000 yıl evve • 
];sine kadar dayandıiını çok ilmt 
bir liaanJa ve veaaikle ispata çaht· 
mııtı. O, ayni zamanda lisanların 
tetkiki (Filoloji), kabilelerin tet· 
kiki (Etnoloji) ile meşgul olur, İn
giltere ve Fransadaki Etnografya 
heyetlerile muhabere ederdi. Reşit 
Galiple (Sumer) ve (Hitit) tarihi· 
ne bile beraber batlaınışlardı. Ta
rihi de çok severdi.. Dedim ya, 
meslektaşınızın bu sahada yazdığı 
ve Avrupalıların bazılarını tercü· 
me ettiği tarihi romanlarını da siz 
benden iyi bilirsiniz! 

• • • 
O, ayni zamanda da resaamdı .. 

Ve ben onu, gizli gizli benim por· 
lremi yaparken yakalamıt ve böy· 
le tanımıştım. Evindeki mesai o· 
dası, benim yatak odamla karşı 
kartıya idi .. Ben, aabahları uyku
dan uyanınca odamın penceresini 
açar ve pencerenin önünde kahval
tı yapardım. O, beni gömıüf .. Vü· 
cudumu çok beğenmiş .. Fırçasına 
aarılıtrak resmimi yapmağa başla
mıf. Mütevazi olduğu kadar da iz
zeti nefiı sahibi idi .. Ben, ilk bakı· 
şında suratımı astığım için, odasın 
da çahtU"ken pencereme bile bak· 
rnazdı. Yıhtık değildi .. Ben de za· 
tt!n böyle ciddi bir a§ık arıyordum. 
Ressa:rr., musikiıinas, muharrir, 
doktor .. Hertelden çalar, terbiyeli, 
sıhhatli, otuz beş yaşlarında bir 
erkek. Tam aradığımı bulmuıtum. 

O portre, sevişmemize vesile ol· 
du .. Belki de günün birinde evlene 
cektik ... Ah, sormayın beyefendi! 
O şimdi, kaybolmuştur .. Mesai o· 
dası bir mezar gibi örümcek ağla· 
rile örtüldü. Onu yalnız ben kay • 
bc.tmedim .. Memleket te kaybetti. 
On seneden beri göz açmadan ça· 
lışıyor<lu .. Milliyetini ve ulularını 
çok severdi. Geceleri kitaplarının 
arasında uyuyup kaldığından hiç 

.r (Devamı 8 nci .a>:facla). 

Şehrin dıtındakl meyvah bahc;elerden birinde yaz llemi Çocuklar araba ile 
tura hazırlanırken ••• 

Şehrin içindeki kahveler, lokan· 
talar, kalem odaları bu sıcakta kü· 
çük vantilatörlerle zoraki rüzgar 
yaratmıya uğraıırlarken kırlar, 

bağlaT, bahçeler püfür püfür esi· 
yor. Geçen Pazar günkü -0 en inbat 
havada bile §u gördüğünüz ağaç • 
larm altında kayısı, teftali, ve ar • 
mut kokulu ince bir rüzgar bu yarı 
çıplak çocukların kollarını, bacak· 
larını, göğüslerini bilseniz ne tat· 
1ı tatlı yelpazeliyordu! 

Bazısı kırları baharda sever; 
halbuki kırların, böyle ağaçlıklı 
yerlerin aııl keyfi yazındır. Bahar. 
da pardesüsüz, hatta paltosuz ge· 
zileıniyen, oturulamryan bu arüze
lim yerlerde şimdi insan, tıpkı §U 

çocuklar gibi, yani yakapaça, göğ· 

Bu kır ge:m:ıeri:in aktam dö-1 
nüşleri hepsinden ömürdür. Birbi • 
rini belki de o gün orada ilk defa 
tanıyan yüzlerce çocuk akşam gün 
batarken onar on beşer, yirmiıer, 
otuzar birer kafile olur, her biri 
tarkılarla, milli bestelerle kendi 
semtlerinin yolunu tutar ve anne • 
leri, babaları da arkadan ten cıvıl· 
tılarla bu kafileleri takip ederler. 

Yazın zevkini sade deniz kenar· 
larında arıyanlar, biraz. da kırlara, 
bağlara, bahçelere pınar hatlarına 
uzarurlarsa hem biraz ağız deği9 • 
tirmit, hem de denizlerin tuzlu ve 
kumlu kenarlarında RumeJinin ko
yun paatırmaaına döndürdükleri 
vücutlaTınr kırların, bağların, hah· 

çelerin kayısı, ıeftali ve armut ko
kulu ince rüzgirlarile yeniden la -

zelendirmiı olurlar. 

Osman Cemaf 
Hamit: 
Geçende Beyoğlu bahçelerin· 

den birinde çocuklar tarafından 
hiç Türkçe konuşulmadığını hatta 

buradaki düzünelerle çocuğun hiç 
Türkçe bilmediklerini, oradaki gar 
sonların bile bu çocuklarla dilsiz 
oyunu oynar gibi işaretle konut· 
tuklarını yazmııtım. Bu timdi yaz 
dığrm şehir haricindeki bahçeler • 
de iıe Türk çocuklarile birlikte 
bütün Rum ve Ermeni çocukları 
öyle hol ve öyle güzel Türkçe ko 
nuıuyorlar ki hayret! 

o. c. 
sü bağrı açık sere serpe istediği gi- •••••••11

•••••• ••••••
11

••••••••••••
11

••••••
11

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 

bi gezip tozar, istediği gibi oturur V. l ~ tb J l 
yatar, istediği gibi yan gelip dört 1. unan l ' u oıcu ar 
başı mamur keyif çatar! du··n gel' J,·ıer 

Hele §U çocukların keyiflerine, U ı 
neşelerine bakın: Ooh ! Dünya u· 
murlarında değil alimailah ! Bu ıı· 

cakta tehrin içi, hanun ninelerin ilk maçlarını 
eıki tandırları gibi insanı boram 
boram terletiyor, bir bardak terkos 

cuma günü yapacaklar 

suyuna can ve gönülden: 

- Şeraben tabura! 
Çaldırıyormuf ... Kimin umurun

da? Onlar timdi pürüzsüz, serin 
gölgeler içinde, kayısı, ıeftali, ar· 
mut kokulu ince rüzgarın karıısın· 
da tam mi.nasile mektep tatilinin 
tadını çıkarıyor, yazın zevkini sü
rüyorlar. Sağlarında uçsuz bucak· 
ıız dut bahçeleri, sollarında kayı· 
11, şeftali armut bağları, önlerinde 
gölgeli ve geniş çayır, artlarında 
annelerinin, teyzelerinin ablaları • 
nın evlerden getirdikleri çetitli ne· 
vale sepetleri! .. Suıadılar mı, ağaç 
lığın kuytu kötesinde tırıl trrıl fır· 
layan maslağın buz ve billur gibi 
suyu hazır ... 

Biraz canları sıkılacak olursa 
yatasın bahçe sahibinin arabası .... 
Kız, oğlan onu, on beşi, hatta yir • 
misi otuzu bu arabaya doldular 
mıydı o canım gölgeli çayırın etra
fında kahkahalı, ıarkılı bir turdur 
hatlar. 

Fakat, hazan bu arabaya öyle 
bir hücum olur ki arabacı Sait E· 
fendi avazı çıktığı kadar bağırır: 

- Yahu, ne yapıyorsunuz? Bu, 
Harbiye - Fatih arabasını da geç 
ti, Keresteciler - Eyüp otobüsü -
nü de ... Bir beygir bu kadar ordu· 
yu çeker mi? 

DUn gelen Yunanh futbolcular kendilerlnl 
kartıhyanlar arasında 

Yunanistanın tanınmıt fulbol daki hakiki derecelerini cuma 
varlıklarından birini yapan (Pa • günkü maçı görmeden tahmin el· 
natinaikoı) takımı dün Pireden miye imkan yoktur. 
ıehrimize geldi ve rıhtımda spor
cularımız tarafından hararetle 
kartılandr. 

Yunan takımı hazırlıklı olarak 
geldiğini söylediği için yapılacak 
müsabakaların çok hararetli ola· 
cağı anlaıılır. (Panatinaikos) ta· 
kımı bu sene Yunanist n tampi· 
yonluğunu kazanaınamakla bera• 
her derecesi tampiyonluğu kaza· 
nan takımdan aşağı değildir. 

Çoktanberi Yunan takımlariy· 
le temaa etmediğimiz için futbol· 

Bununla beraber Yunanistan 
futbolü anla~ı~ ve kavramıt bir 
memleket olduğu için çıkardığı 
futbol ekipleri Balkanlarda dik • 
kate değer bir varlık teıkil eder
ler. Bu itibarla bir Yunan takımiy 
le yapılacak müsabaka daima 
çok heyecanlı ve alaka çekici ol· 
maktadır. Her halde Galatasaray 
Panatinaikoı maçının cuma gün
kü büyük spor bayramının en gü. 
zel numaralarından birisi olaca • 
gmı umuY.,oruz. /' 
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-Baıt tarafı ı lncl ayfada.

danı Ceneral Fritchs eğer, mahke
mesiz idamların derhal durdurul-

dorofla Hohenzollern prensleri ve 
bazı nazırlarla milli sosyalist fır· - 59 - r Köylünün senede bir hafta şe· ı Dünkü esir ve uşaklarımızı bugün 

Çar (Nikola)nın ölümile başla- hirde yaşaması hakkı bile (şehir na,11 başımıza çıkarabiliriz? ... ,, 
kasmın tanınmış ricali hakkında 

t M H 'tl · t van Rus inkili.bı kansız geriyordu. vergisi) namile takyit edilmişti. Diyorlardı. 
masım emre mezse • ı erı ev- da vaziyet ayni merkezdedir. Al· .,. ::r 

k·fı t hd't t · t' Yeni hükumetin en ehemmiyetli Bu vergi çok agvır oldug~undan köy- (İhtilal komitesi)nin sı·vasto· 
ı e e ı e mış ır. manya milli sosyalist hareketi hiç 
Gene bu habere göre M. Hitler, bir zaman bugünkü kadar sağlam emri: Zadegana, mülk sahiplerine lüler tehire inemezlerdi. pol tarafındaki teşkilatı çok mun· 

bilahare M. Goering ile uzun bir ve müttahit değildi. köylülerin hür ve serbest bırakıl- Köylünün ihtiyacatını köylerde tazam olduğundan, köylü, yapıla· 
müzakerede bulunmuş ve bu mü- Ecnebt devletlerdeki Akisler malarından ibaretti. zaman zaman dolaşan seyyar satı- cak islahatın esasını ve manasını 
zakereden sonra M. Goering Ce - Londra, 3 (A.A.) _ Almanya- Köylü, zadeganın elinde ve e- cılar temin ederdi. O sene nasılsa çabuk kavramıştı. 
nerali görmek istemişse de kabul daki vaziyet hakkında avam ka • vinde esir gibi yaşıyordu. S.ilhassa fazla hasılat elde ederek şehire i- 1 - " Artık köyden şehire, vergi 
edilmemiştir. marasmda sorulan bir suale kısa- Cenupta, kazakların yaşadıkları nen bir köylünün peşine takılırlar, vermeden ineceğiz. Kendi evimizin 

Bertin, 4 (A.A) - Başvekil M. ca cevap veren hariciye nazırı, son ve ecnebi muhacirlerin bulunduk- şehirde nasıl gezip eğlence - kendi toprağımızın efendisi olaca-
H itler aşağıdaki beyannameyi neş Alman vakayiinin gazetelerde taf· lan yerleı·de ya§ayan köylüler bu ğini merakla takip ederlerdi. ğız !,, 
retmiştir: silen görü1mü~ olduğunu ve bunla- emirden daha fa~)a istifade ede- Herkes uzun zamandanberi ez- Diyerek, sokak sokak, köy köy, 

Rohn isyanını bastırmak için rın mahiyeti hakkında B-erlinde ve ceklerdi. Zira bu kısımdaki arazi meğe ve ezilmeğe alışmış olan bu kasaba kasaba dolaşıyorlar, kimse· 
alınan tedbirler 1 Temmuz sabahı Münihte neşrolunan reami tebliğ • hemen tamamile zadegana aitti. iki sınıfın islahatile meşgul idi. ye zarar vermeyen nümayişlerle 
saat 1 de nihayet bulmuştur. Her Ierde kafi izahat bulunduğunu Köylülerin canlarından ba§ka bir Zadegan sınıfı, kendilerine esir memnuniyetlerini izhar ediyorlar-
kim, herhangi bir niyetle olursa ol söylemiştir. şeyleri yoktu. olmak için yaradılmış sandrkları dı. 
sun kendiliğinden bu harekatla a· Mumaileyh, İngiltere hükumeti- Bütün eski Rusya (Büyük Rus- köylülerini kolayca hür ve serbest Kamçıh idare devri birden niha-
18.kadar zecri bir harekete tevessül nin bu vakayii bittabi derin bir ya, küçük Rusya, Lituanya) bu hal bırakmak istemiyordu. Köylü smı- yet bulmuş; meş'um bir kitap gibi 
ederse mahkemeye tevdi olunacak dikkatle takip etmekte olduğunu, de bulunuyordu, fı da mütereddit bir halde: bir daha açılmamak üzere kapan-
tır. M. Hitler hu kararı ile 30 Ha· lakin kendisinin, şimdilik hiç bir Esirci Ali baba Rusya' da ser- - Serbestsin! mıştı. 
ziran hadisesini tamamen kapan- mutalea beyan edecek vaziyette best kalsaydi, zadegan gibi köylü- Sadaları karşısında şaşırıp kal· Köylüyü esir ve uşak gibi ku]-
mış telakki ettiğini göstermekte- bulunmadığım ilave etmiştir. yü istismar ederek arazi sahibi ol- mıştı. Zavallı köylü o güne kadar lanmağa alışmış olan zadeganın 
dir. Paris, 3 (A.A) - Temps gaze- mağa çalışacak ve çok kısa zaman kendi hukukunun istirdadına te· çeneleri kilitlenmişti. 

Londra, 3 (A.A.) - Royter a· lesi Almanya hadiseleri hakkında içinde büyük servetler elde ede- şebbüs etmeyi hatırmda.n bile ge- (Aleksandr)ın beyannamesi bü· 
jansınm Berlin muhabirinden: diyor ki: cekti. çirmemişti. Şehirlere yakın köyler- yük caddelerde yüksek sesle okun· 

Berlinde neşrolunan en son res- "Görünüşe nazaran başvekil Nikola'nın ölümü ile yıkılan is- de yaşayan köylülerin bir kısmı, duğu zama, köylüler: 
mi tebliğe nazaran, "Tasfiye mu- Hitler, mali iflas, iktisadi buhran tipdat idaresi çok zalim idi. Rusya· istipdat idaresini yıkmak isteyen _ Bundan sonra yalnız kendi 
amelesi dün gece hitam bulmuş • ve içtimai mahiyette ikinci bir Na- daki toprağın büyük bir kıımı bir komitenin gizliden gizliye ça- toprağımıza hizmet edeceğiz. Ar
tur. Ve artık şiddetli tedbirlere zi ihtilali tehlikesi karşısında ordu (emlaki emiriye) namile Çar'a. ve lııtığından haberdar idi. tık hiç kimsenin esiri ve uşağı de· 
devam lüzumu kalmamıştır. Bütün nun müzaheretini temin için sağ Çar'ın ailesine ayrılmıftı. Diğer Fakat, (köylünün azat edildi- ğiliz. Yaşasın hürriyet .. ! 
memlekette tam bir sükun ve inti- cenahla uyuşmağa mecbur olmuş - kısmı da zadegana aitti. Rusya'da ği) resmen ilan edildiği halde, bu 
zam vardır.,, tur. Fakat Göering ve Göbbels'in zadegan sınıfı (yüz bin) aileyi mü- zavallı sınıf hala tereddüt içinde 

Ceneral Blomberg te Reichs - yardımları ile manevra teşebbüsü· tecavızdı .. Ve bunların asırlarca zadeganın gözünün içine bakıyor
vehre hitaben neşreylediği ordu nü kendi elinde tutmak istemiştir. köylünün sailerini emerek refah du. Yeni Çar Vilayetlerde bulunan 
emrinde fevkalade ahvalin berta _ Hadiselerin neticeleridir ki bize bu ve saadet içinde yaşamıtlardı. zadegana mütemadiyen iradeler 
raf olduğunu bildirmektedir. hesapların ne dereceye kadar doğ- Ziraate yarayacak olan topra- tebliğ ediyordu: 

Londra, 3 (A.A) - Röyter A- ru olduğunu gösterecektir. Maa- ğın onda dokuzu Çar ve zadegan - "Köylüyü serbest bırakınız.!,, 
Jansının Berlin muhabiri bildiri- mafih hayret edilecek bir şey var- aileleri tarafından zaptedilmişti. Aleksandr, Rus köylüsünün azat 
yor: dır: Hitler, kendi hareketinin zafe Köylülerin hali Kurunuvüıta köy edildiğini, Çarlık makamına otur~ 

Alman Baıvekil muavini Fon rini temin eden ve diktatörlüğü- lerinde çıkan bir fermanla bulun- duğu ilk günü bütün dünyaya ilan 
Papen bugünkü kabine içtiınaında nün zırhını teşkil eden hücum kıta- dukları Y.erlerden ayrılmamağa ve etmi§ti. 
istifasını vermiştir. Bu istifa henüz larını feda etmiş, uzun mücadele mülk sahiplerine kartı senevi vergi Çar Aleksandr neşrettiği bir be
kabul edilmemiştir. senelerinde en samimi mesai aırka- vermeğe, angariye olarak çalışma- yanname ile zadeganın isli.hata 

M. Hitler, Reisicümhur Fon daşları olan rüesayı alenen takbih ğa ve onların her türlü emirlerine taraftar olup olmadığını soruyor-
Hindenburg tarafından Nodek'te eylemit ve bunları takbih eylemek itaate mecbur edilmitlerdi. du. 
kabul edilmiş ve uzun müddet gö- le de bizzat milli sosyalistliği dün- Köylülerin hali krun vusta köy- Litoanya taraflarında köylüyü 
rÜ§_müştür. yanın nazarında lekelemiştir. lülerinin yaıayiıinden fark11z ol- esir gibi kullanan zenginler ve asıl-

Berlin, 3 (A.A) - Alman istih Hakikat şudur ki: bundan sonra duğu, halde, zadeganın zulmü,eski zadeler (Aleksandr)ın beyanna-
barat bürosu tebliğ ediyor: Hitler, ancak ordunun müzahere- devirlerdeki sergerdelerin zulum mesine menfi cevap vermişlerdi: 

M. Hitlerin ufak bir ihtilalci ti nisbetinde vaziyete hakim olabi- ve işkencelerinden çok daha ağır- "Köylüyü biz besliyoruz. Onlar, 

Diye bağrışıyorlardı. 

Mülk ve servet sahipleri mer'a· 
larında, çiftliklerinde, fabrikala· 
rında hiç kimseyi esir gibi kullana
mıyacaklarını anlamıtlardı. 

Köylülerin çahttığı müeHese
ler birdenbire felce uğramıştı. KöY 
lü köyüne, çiftçi toprağına koş.ı.ı• 

yordu. Herkes kendi köyünde, keJ1 
di toprağu:ı4ia ~lı,e.ce.k~ •• 

O sene (Teşrinisani) nin birinci 
günü, Rus köylüsünün esaret bo• 
yunduruğundan kurtularak, hürrİ' 
yete kavuıtuğu mukaddes bir güıı 
idi. 

Köylü, o gün yalnız hürriyete 
değil , yıllardan beri bacası tütıne' 
yen ocağına, doğduğu ve büyüdü' 
ğü yurduna kavuşmuştu. 

zümreye kar•ı yaptıg" ı şedit hare - lecektir. d b. · t kl d 1 şıyorlar 3' ~ ı. ızım opra arımız aça ı • ı De\·amı vRrı 
ket Alman mültecilerinin Alman - Viyana, 3 (A.A) - Siyasi meha __ 11111111'11 ______ ..,,..... ___________ !"-_______ ....., _______ ...., ___ ,,, 

ya haricinde çıkardıkları gazete filde mevcut umumi kanaate göre, 
leri pek ziyade alakadar etmekte- Almanyadaki son kanlı hadiseler, 
dir. Bu gazeteler hiyaneti vataniye M. Dollfusa'un Avusturyanın ikti
ile mahkUm edilen eşhasa evvelce sadi kalkınması ve dahili siyaseti
hakaret etmekten geri kalmadık • nin sağlam bir esas üzerine tanini 
ları halde bugün onların hesabına hususunda takip ettiği hareketin 
müca:deleye girişiyor ve onlarla ne kadar doğru olduğunu ispat ey· 
kendllerini alakadar görüyorlar. lemektedir. Emniyet Nazırı, binba 
Bu matbuat isyan teıebbüsünün tr F ey "Oıtreichische Zeitung,, ga 
bastırılması dolayısile Almanya zetesinde diyor ki: 
hakkında bir takım manasız haber "Almanya vaziyetinin iki mem 
ler de neıretmektedir. Halbuki neş leket arasındaki münasebatın tek
redilen raporlar hareketin hücum rar dostane bir şekil alacak bir su
kıtaah reisleri arasında yalnız kil- rette inkişaf edeceği ümidinde
çük bir zümreyi istihdaf ettiğini yım.,, 

ve hücum kıtaları reisi ve efradı - Vaıington, 3 (A. A.) - Ame· 
nın ekseriyeti aizmesinin daima va rika matbuatı, Alman hadisatiy • 
zife ve yeminlerine sadık kaldığı- le şiddetle alakadar olmaktadır. 
nı sarih surette ispat etmektedir. Baltimore sunH diyor ki: 

Almanyada yapılan idamlar hak "Bir suikast tetkilatınm mey -
kında manasız haberler neıı·olun - dana çıkarılmış olması muhtemel
maktadır. Hayatta ve vazifeleri ha dir. Fakat her şey, inkisarı haya .. 
ıında bulunan eşhas kurşuna dizil le uğramış bir milletin isyanı baş· 
mit gösterilerek idam edilenlerin langıcında bulunduğunu göster -
uyfa dolusu listeleri verilmekte • muktedirdir. Yon Şleyterin ve di
dir, ğer Nazi rüesasının bilamuhakeme 

Sane'da çıkan mülteci gazete· idamları, gösteriyor ki vaziyet 
ler Berlin katolik piskoposu Bar • çok tehlikelidir. Ve Hitler, ancak 
res ve ordu idaresindeki Ceneral bir tethiş hareketinin bu vaziyeti 
Fon üritch•i ölenler meyanında kurtarabileceğine kani olmuştur. 
gösterdiği halde hunlar kendileri- Öldürmek usulü dairesinde yapı· 1I 

nin sıhhatte olduklal'tnt, hiç kimse lan bir muhakeme neticesinde 
tarafından ttaciz edilmediklerini mahkum ettirmekten bittabi daha 1 

bildirmi§lerdir. kolaydır. Goering, ikinci ihtilalin 
Halen vazifesi başında bulunan bittiğini söylüyor. Halbuki, ikinci 

Pot&dam polis müdüril Kont Hel- ihtilaln ancak yeni başlamış ol -

ma~: da~a ziyade muhtemeldi~.,, !ismet Paşa fırkada IDolfüsün masasın-
va,ıngton post,, gazetesı de 

şöyle yazıyor: izahat . verdi da bomba 
"Hitler ve Goering kuvvetleri-

( Baş taratı l nci sayıfada) 
ni göıtermek istemişlerdir, ve an-

dostluk tezahürlerinden mütehas• 
cak milli ıosyaHstliğin inkırazını 
gösterebilmişlerdir. Nazilerin hak 
sızhğı hakkındaki ifşaat, Hitler
ciliğin iktısadi ve ıiyasi sahadaki 
iflası ile ayni zamana tesadüf et
mektedir. Hitler iktidarı elinde 
bulundurduğu 17 aydan beri mu
vaffakıyetsizlik üzerine muvaffa· 
kıyetsizlik üzerine muvaffakıyet· 
kıyetsizlik kaydetmiştir. Alman -
yayı kw·taracak olan bu adam AI .. 
manyayı berbat etmiştir. 

* * * Salzburg, 4 (A. A.) - Ha· 
vas ajansı bildiı·iyor: 

Avusturya başmuavini prens 
Starhemberg Almanyada cereyan 
eden hadiseler münasebetiyle fu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Biz Alman milletine bağlıyız, 
fakat Alman milletinin idareci • 
lerine değil. Roehm ve arkadaş • 
tarının katledilişleri, Almanyayı 

siı ve memnun olduklarını ve mem 
leketimizde müşahede eyledikleri 
terakki ve intizam eserlerinden 
duydukları memnuniyet ve takdir. 
lerini Reisicumhur Hazretlerine 
ve kendilerine izhar ve beyan bu· 
yurduklarmı söylediler. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin bu 
beyanatı fırka grubunda alkışlan· 
dı. Ve Şahen§ah Hazre)erile İran 
milletine karşı yeniden samimane 
ve dostane temennilere vesile ol -
du. 

2 - Hususi idarelerin bütçele· 
rini tetkik ve bunların tevazün -
lerini temin etmek üzere bütçeler 
üzerinde kat'i mürakabe esaslarını 
tetkik ve tesbit etmek üzere teşkil 
edilen grup maliye ecnü.meninin 

raporu müzakere edildi ve rapor .. 
da tetkik edilen esaslar aynen ve 
mG:tefikan kabul olundu. 

idare edenlerin hareket tarzlarını MU1 11Rlllltflllnl lllhtltılnlll1 111111lltt•'"mltrıtll"1 1ltt"lllUllllll11ttlllll1 111U llfH111111111lUlllUI• 

mazur gösteremez. Alman şerefi
nin lekelenmesi ve Alınan mille • 
tinin barbar bir millet telakki edil 
mesi bizi lakayt bırakamaz. Ha • 
diselere dair yapılan resmi teb -
liğler, almanca yazılmış vesika -

ların en çirkinini Lcşhil etmekle .. 
dir. 

Almanya hadiseleri istiklali • 
mizi muhafaza etmek hl!susunda 
mevcut kanaatimizi bir kat daha 
kuvvetlendirmektedir. 

-Baş taralı 1 inci l>li .) rıuın-

na bir bomba bırakılmıştır. 
Bomba patlamamıştır. 

Patlamıyacağına dair de, bom• 
baya bağlı bir kağıtta izahatt~ 

bulunulmaktadır. 

Bombaya bağlı olan kağıtta, 

Başvekilin şahsına ait birkaç sa • 
lır vardır. Bundan Başvekile teh' 
elit yollu şöyle hitap edilmekte· 

"İşte hu, bu dereceye kadar mıJ 
h1tinize sokulabileceğimizi göste· 
rir. Bomba patlıyacak değildir ... r 

Başvekil, garbi Avusturyad<l 
Felkirçte, taraftarlarına hitabeJl 
huluk söylemek üzere tayyareyle 
gitmiıtir. Kendisi aık: Lir muha ' 
faza altındadır. 

En son suikast hareketleri, a'"' 
ğı Avusturyada Hittenberg civa' 
rında, demiryolunun tahribi ıu ' 
retinde tecelli etmiJtİr. 

Ayrıca bir demiryolu köprü~~ 
berhava edilmiştir. 

Bir evde bir bcı.mba pdlarıl1t 
ve gene Viyana civarında bir köf 
d-e bir diğer bomba infilak etroif 

tir. 
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Hasan Y laf •• •• ozu Unu Vitamini ve Kalorisi asıdır oc Pek Mebzul 
Doktorlarınıza sorunuz. Yulat çocuklara hayat ve ruh verir. Neıvünemalarına ve çabuk yürümelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yaşamalarına sebep olur. Hastalıksız 

neş'eli, tombul yapar. Yulaf özile pirinç, nişasta, patates, arpa, mısır ,irmik, bezelye, mercimek özü unlarını çocuklarınıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakiki 
grdasr çocukların hayati bir gıdasıdır. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre ve çorbaların nefasetine doyum olmaz. Hasan markasına ve ismine dikkat. 

ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

Veresiye Serinlik 
ı 89 :H 

ZINGAL ORMAN 

Kiralık Ev 
iki odadır. 

Kumkapı Nişancası Havuzlu 
Mühre sokak No. (6) 

DiKKAT: Pazartesi Pcr!embe aaat 

ikiden sonra aynı numaraya müraCctat. 

Gayet havadar ve nezareti fev-

Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden: kalideli Ayasofya tramvay iıtas -
yonu köşe baıında 2 numaralı ha -

Şirketimizin "30,, Haziran 1934 tarihinde fevkalade surette içti- va gazi, elektrik, terkoalu, 4 odalı 
ma eyl~y.en hiaaedaran umumi heye ti §İrket sermayesinin bir milyon li- bir daire kiraya verileceğinden ka 
ra tenzılıle beş yüz bin liraya tenkisine ve ayni zamanda bir buçuk pıcıya ve altındaki mahalle b iciye 
milyon lira zamm·ı ik. .1 T'' k ı· ·btA.., 'tt•f kl k ve pazarlık için Galata Melek Han . . ı e ı mı yon ur ırasına ı agına ı ı a a a-
rar vennıştır. Tenkisi sermaye muamelatına iptidar ve hemen ikmalle, 7 numaraya müracaatları. 2682 
tezyidi sermay lA b 1 b'l · · · T' k --e muame atına aı ana ı meaı ı~ın ıcaret anunu- YAZLIK SlNEMA 
nun 396 ncı maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan keyfiyet alakada • 

r~~n nazarı ıtblama arzolunarak, gene bu madde hükümlerine göre 
rr . et~~izden alacakları olanların alacaklarını kaydettirmek üzere §ir 
etınuzın Bahçekapısında Taş handaki merkezi idaresine müracaat-

ları Hôn olunur. (349) 

lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 

1934 senesi 21 Mayıs gününden 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. 

·-.. en. 

HUDUT HAREKET 

10 Şitli _ Tünel {Şişliden • Tünele 
--=.;;J.;.::._...:,.:.::,::;:,..__ Tüne 1 den • Şi tliye 

12 Harbiye _ Fatih f Ha~biyeden - Fa~ihe 
-.-..;;.;;.;o;;;.;:;.:L_.=...,--..:..::.:.:.:;:...;. l Fa h hten • H a r bıyeye 

15 Taksim _ Sirkeci f T~si~den - Sirk.eciye 
--..;.;.;;.;,;;;;__....;:;.;:.;::;:;;;;;..\ S ı rkecı den - Taksım e 

M== E · .. .. { Maçkadan - E. On üne 
----~...__-::,_m_ı-.n.o...,n .... u E. Önünden - Maçkaya 

17 Şitli - Sirkeci 'Şitliden - Sirkeciye 
l Sirkeciden • Şiıliye 

18 7.02 

Açmak Arzu Edenlere 

Kira ile, sinema, filim ve maki
neleri, satılık: 100 kişilik kanape, 
100 liradan itibaren muhtelif ma· 
kineler, 1 vantilatör, 1 para kasası, 

ve ucuz filmler, tafsilat : Galata 
Yüksek kaldırım altbaşmda lzmir 
lioğlu Han 15 No. da Elektra -
Film. Tel. 44483 (899) 

37 7.38 • 10 35 ................................................ . 
L • ::::::::::U •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·· o·ış ta.b·b·ı .. 
Tak · Aka fTakaimden. Akaaraya 

- sım - aray l Ak d T k • saray an • a aıme 

·-• ~ 
~ 
Cf)4 

-a 
.il c 
.s ., -

19 Kurtulu _ Be azıt ( Kurtuluttan - Beyazıta 
f y l Beyazıttan • Kurtuluta 

K rt 1 E 
. .. .. (Kurtuluştan - E. Onüne 

- u uuş-- mınonu\EO .. d K rt 1 t • nun en • u u uşa 

,, - E. Önüne 

1

8. Tattan· Bebeğe 

22 Beb k E . .. .. Bebekten - ,, 
- e - mınonu 

I

Eminönünden ·Bebeğe 
Bebekten • 8. T aıa 
Eminönünden • ,, 

,_2_3_0_rt.;.;;ak;;:,:,::öLy.:-;::!Ak~~~,{ Ortaköyden- Aksar aya 
saray Aksaraydan. Ortaköye 

-- Ortaköy. Em· .. .. tOrtaköyden - E. önüne 
----...;..._;;:.::.:,:ı:.:n,:on:,:u~.J .. l E. önünden • O. koye 

ı 34 Beıiktaş - Fatih ( Betiktaıtan - Fatihe 
l Fathiten • B. Taşa 

r 
A. aaraydan -T. kapıya 

32 Topkapı - SirkecilT. kapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - T. kapıya 
T. kapıdan - AkaarayR 

ı 
Aksaray dan- Y. kuleye 

33 Yedikule - Sirkeci Y. kuleden. Sirkeciye 
Sirkeciden. Y. kuleye 
Y. kuleden - Aksaraya 

1 
Aksaraydan- E. kapıya 

37 Edirnekapı • Sirkeci E: kap.ıdan · Sirkeciye 

l Sırkecıden • E. kapıya 
E. kapıdan • Aksaraya 

6-9 
17 

7 
ıs 

6 
10 
:lO 

8 
15 

18 
20 

7 
14 

5 
a 

16 

6 
10 
16 

5 
10 
ıs 

6.00 
6.45 

7.11 
6.39 

5.26 
5.36 

5.48 

5.56 

5.50 
6.35 

6.26 
6.52 

6.34 
7.16 

5.24 
5.40 
6.12 

5.32 
5.48 
6.20 

5.24 
5.48 
6.17 

fi • * 
23.14:: 11Jed . 'Y ~411.,. !i 
23.56 İ~ ~ eı cn.wuu !~ 

:: Kdıköy: Altıyol ağzındaki i~ 
20.25 :: muayenehanesinde her gün . 
20.55 H hastalarım kabul eder. ; 

24.1 2 

24.l'l. 
24.S'l 
24.52 

20.50 
21.3'1. 

23.56 
24.:l2 

20.S::S 
21.34 

23.31 
24 oı 
24 35 

- . 
23.23 
23.54 
24 ı7 

23. 'iO 
23.59 
24.30 
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Telefon \'nı: 28872 idare: 21370 

r- ' ABOrtE ŞERAiTi 
ı 8 8 12 aylık 

Türkl3e: 120 350 660 1250 K'1· 

F..cnebl : 150 44~ 810 1610 

ti.AN TARIFES1 
rıenret Ull.nlarmın utırı 12,M 
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53hibi ve Ne§rİyat Müdürü: 
HASAN RAS1M 
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HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

Tl:..:J Q K iVE 

l 1 R~6.T 
BANKA51 

.DAQA 
BiRiKTiREN 
RAı-ıAT-bDb:Q 

ıstanbul Belediyesi i ı nları 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktıaadi, mali .. en muhal-
let eserlerinden seçme kitapla' ın tercümesi ve " DÜN ve Yarın ,, 
tercüme külliyatı altında yıl da muntazam fası lalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması suretiyle yiiz ciltlik bir kitaphane vü • 
cuda getirilmesi temin edilmişt;r. En kudretli kafal'4rın, kalem . 
)erin yardımlarına müracaat olunmuştur. 

Dördüncü kitap 

Devlet ve ihtilil 
Lenin: Haydar Rıfat 

Fialı 75 ~ur uş. Tevzi merkezi VAKiT kütüpbnnesi 
lıtanbul Ankara cnddeai 

Şimdiye kadar basılanlar 
Dün Ye yarın ( tercüme külliyahodan ) basılmış olanlar 

sıra1ile şunlardır : 
1 inci kitap SAFO Müterecimi: Haydar Rifat 100 K, . 
2 ,, ,, AiLE ÇEMBERi,, l. H. Alişan l 00 ,, 
3 ,, ., TiCARET , BANKA ve BORSA 

lktısat dol<toru: Muhlis Etem 75 .. 

4 " " 
Devlet ve ihtilal 

Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, 

''Diin \'C Yarm,, tercümekiilliyatınm yakında neşrolunaca l\ 
e. erlerinden bir kaçı da şunl:lrd ı r : 

1 - Sınıf kavgası: Knuski : Sabiha Zekeriya Hanım . 
il - Rasin külliyatı: H. Nazım Bey. 
111 - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
iV - Kırmızı ve Kara : Standof - Nurullah Ate.. Bey. 

V - lzraelinin hayatı: M. Boruva - Nurullah Ata Bey . 
VI - Goiro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. 
VII - lsa: Paris Ruhiyat mektebinde profesör doktor 

Sanglc - Haydar Rifat Bey. 
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Avusturya Başve
kilinin odasında 
bomba bulundu 
Ecnebt gtizlyle: 

Balkan ittifakının 
ve eh esi 

"Le Journal" gazetesi yazıyor: 
"Balkanlıların hakiki meziyeti ma

kul bir siyasetten doğan bir birliği ta 
hakkuk ettinneğe muvaffak olmuı ol
malandır. 

Bir çok kimıeler, eıkiden atef oc:ıı· 
ğı olan Balkanların bugün bir beynel· 
milel anlaıma ve teıriki mesai misali 
teıkil ebneleri hi.diıeıini teıbit ile ik
tifa ebnektedirler. Böyle mühim bir 
hadise karımnda sadece hayran ol • 
mak iktifa ebnez. Hidiıenin ruh ve 
mana11nı anlamak ve belki de oradan 
ilham almak gerektir. 

M. Barthou'nun Bükret ve Belgrat 
scyahetleri acaba biraz da bunun için 
değil midir? Balkanlann bir ate§ ve 
kan ocağı halinden bir sulh ve ıükUn 
kaynağı haline münkalip olması hadi
ıeainin hakiki sebebi herkesçe ma • 
lumdur. Balkan milletlerini birbirleri 
aleyhine sevkeden, onlan ezen, tak • 
ıim eden, dağıtan saltanatlar yıkıl • 
mı ıtır. 

Yeni den ihya edilen milliyetçilik • 
Jer, bütun milli dileklerinin en ufağı • 
na kadar yerine gelmesinden haklı o • 
)arak gurur duymakta ve sükun hia • 
tebnektedirler. Buna mukabil eski İs· 
b1aci milletler iae tabii hudutlarına 

rücata icbar edilıniılerdir. 
Bütün bu sebeplere, bir de Balkan

hların intika:n arzulanndan vazgeç • 
miı olmalan ve yeni siyasi nizamın 
müstefitleri araaında bir büyük teaa • 
nüt fikri ve hiuinin doğmuı olınası 
inzimam ediyor ki, bütün bu hakikat· 
)er ve sebepleri tetkik edersek, Bal • 
kanlıların birliğini vücude getiren ye
ni Balkan haleti ruhiyesini daha tyi 
anlamaia muvaffak oluruz. 

Bundan baıka bir de müıterek dü
ıilnceler1 Balkan milletlerini birleftİr· 
miıtir, diyebiliriz. Meseli., Romanya 
ve Yugoslavya arasındaki anlaıma nis· 
beten kolay olmuıtur. Ba iki devlet 
merkezi Avnıpa cihetinden ayni duy· 
ğulan taıımaktadırlar. Binaenaleyh, 
anlaımalan, kadar tabii bir ıey ola -
maz. 

Yunaniatanın Türkiye ile anlatma· 
aı birza daha nazik bir mesele olmuı· 
tur. Yunanlılar için lstanbuldan vu • 
ıeçmek çok güç oJmuıtur; fakat bü
yük bir dostluk uğurunıa "Megalo l • 
dea" yı ebediyyen maziye gömmüıler
dir. 

Daha düne ait olan mağlubiyetle • 
rinin yaralarını dostluk bağJariyle sar· 
mıılardır. Bir milyondan fazla ırkta§• 
)arının Yunanistana cebren iadesinin 
acılannı unubnuılardır. 

Türkler ise, kendileri için iyi bir 
misal o1muılardır. Onlar da hislerden 
ziyade mantık ve ııkıl hakim olınuı • 
tur. Balkan Birliği sözlerle değil, fi • 
illerle meydana getirilmiştir. Bu bir • 
lik, gizlenmİf rövizyonist fikirlerinin 
hakikaten ortadan kalkmıt olmasiyle 
mümkün olabilmiıtir. 

Zikri seçen dört millet birleıince, 
Bulgarlar bir hamlede tek başlarına 
rbldılar. Fakat hadisat onlan da ufak 
tefek fedakarlıklarla makul bir siyase· 
te sevketmekte geçikmedi. Balkanla • 
rın hepsi arbk sergüzeıt peıinde koı· 
n ~dan bdmııtlardır. 

Ceynelmilel entrikalardan azade 
c:art.l,! yaıamaia karar vermişlerdir. 

!. -rgiİZ!Jt siyasetinin tehlikeli bir o • 
) Jn olduğunu anlamıılardır, ve ona 
r~öre etaba realist, daha makul ve da
ha ümitbahı bir siyaset yolu tubnuf • 
)ar, teflcilat yapmııJar ve sulh ve sü • 
kun içinde milletlerinin refah ve saa
detleri yolunda imanla, emniyetle ça • 
Iıımaktadırlar, 

Iıte M. Bartho'nun seyahatinden 
dönerken Garbi Avrupaya Balkanlar· 
dan getirebileceği semereli fikirler. 
Hakiki bir sulh ancak rövizyonculara 
kati bir surette kat"fl koyabilecek kud· 
retli bir tqkilatı vücude getirmekle 
" bunu bütün bir yaratıcı irade n, 
istemekle mümkün olur, kanaatinde· 
ytz •. 

Balkondan vUcudumu 
görmUt ve glzllce resmimi 

yapmıya batlamıttı 

"Ben de, dUne kadar bir arada ~ahş· 
tl§ınız bir arkadaşınızın, tanınmu; 

bir • muharririn sevgilisi idim, Beye· 
fendi. IUtfen beni dinleyiniz,, diye 

anlatmıya başladı ... 

' 

Yazısı bu nüshamızdaki (Haberin Hikayesi) dir. Resimli hikayele • 
rimiz birer günlüktür, yani mabaa tsızdır. Gazetemizde her gün böy
le bir hikaye vardır. 

Heyecan uyandıran ifşaat: "Britiş 
muzeom,,daki kitaplardan ellisi sahte! 

Bir gün evvel, Londrada iki 
kitabiyat ilimi tarafından neıre • 
dilen bir eser, lngilterenin ve dün 
yanın en methur ve mevsuk mü .. 
zelerinden biri olan Britit Müze
om' da, uzun bir zamandan beri 
ıaklanagelen 50 kitabın sahte ol· 
duğunu ilan etmektedir. 

Kitaplar, geçmit zamanların ve 
bugünkü asrın müellifleri tarafın
dan çıkarılmı§ ilk tabıları oldu .. 
ğu zannedilmekteyken, bunun 
tamamen aksi iddia edilmekte ve 
sahteliği f ennen ispat olunmakta• 
dır. 

Kitapların yaprakları tahlil e-J 
dilmiş ve ihtiva ettiği anasır ada· 

makıllı gözden geçirilerek, hangi 
devirde imal edilebileceği tesbit 
olunmuttur. 

Vardıkları netice, bu kitapla· 
rın üzerindeki uydurma tarihlere 
nispetle, çok daha ıonra sureti 
hususiyede basıldıkları ve müze -
nin kandırıldığı yolundadır. 

Mevzuu bahsolan sahte kitap
lar, senelerdenberi, filhakika ayni 
eserlerin ilk tabıları imit gibi, 
büyük bir kıymet verilerek ve mü 
zeye gelinceye kadar her elden 
geçtikçe Üzerlerinde büyük fiat o· 
yunları oynanmıt bulunarak, dün
yanın bu en namlı müzesinde 
saklı tutulmuıtur. 

Eski eserler tarih ve kolleksi• 
yonuna bu büyük hileyi kimin 
yaptığı meçhuldür. 

Eserler, 10 muhtelif, 
müellife aittir. 

me,hur 

BunJar arasında lngilizlerin 
"Sultanuuuara,, tesmiye ettikleri 
T enison'un eserinin ilk tabı kop • 
ya11 ve aynen meıhur romancı Di
kins'ye henüz yaıamakta olan Kip 
ling'inkiler bulunmaktadır. 

İngiliz asan atika alemi ve ki
tabiyat dünyası büyük bir heye -
can ve alaka içindedir. 

Münakatalar devam etmekte .. 
dir. 

Filistine daha fazla Yahudi 
girebilmelidir! .. 

lngilterede Yahudi mümessil

ler heyeti, İngiltere müstemlekat 

nazırlığına müracaat ederek, Fi .. 

listine daha çok yahudi girebilme 

si hususunda tetebbüslerde bulun 

mutlardır. 

İngiltere yahudi mümessilliği-

itaret etmitlerdir. 

İngiliz yahudileri, Filistinde 

daha çok insana ihtiyaç olabile .. 

ceğini, fakat ne dünkü, ne de bu· 

günkü mesai programının iyi tan .. 

nin ıon içtimaında, varılan bazı, Y ARJN 

zim edilmediğini, toprağın ihtiya 
. . d . k 1 1 

cı nıspetın e ı§ çı arı amadığını 

ileri sünnütlerdir. 

Bilhassa orada, yepyeni bir ha

yata baılamak üzere yetiıtiril • 

mi§, genç, bekar yahudi gençle • 

rinden bahsedilerek, bunların yal· 

nız bir müsaade beklediklerini 

söylemişlerdir. 
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Eserlerini yakan 
muharriı 

(Baıtarah 5 nci sayfada) 

f ika yeti yoktu. Annesi ve kız kar -
deıi ona bir çocuk gibi bakarlar· 
dı. Kitapçı!ar hergün kapısını a
şındırırlardı. On yılda boyu kadar 
kitap yazmıştı. Bir ak§am evinden 
bir araba içinde bir kaç &andık do
lusu kitap çıktı .. Araba Şişliye doğ 
ru gidiyordu. O gece buluşacak

tık .. Bekledim .. gelmedi. Ve ertesi 
gün polisten §Öyle bir haber aldık: 
O, kitaplarını Mecidiye köyündeki 
ihtiyar dadısının bahçesine götür
mü~ .. Ateşlemi§ .. Bütün yazdığı ve 
yazmakta olduğu eserleri kül hali
ne getirmİf. Etraftan yangın var 
diye koşanlara: "Merak etmeyin .. 
Bir §ey yok. Bir muharrir, eserleri· 
ni yakıyor!,, demi§. Bu teessürün 
sebebini anlıyamamıştım. Aradan 
iki gün geçti. Merakımdan çıldırı
yordum.Onu şimdi eskisinden çok 
daha fazla seviyorum, beyefendi! 
O, gözümde eskisinden fazla bü
yüdü. O, yakılacak, kaybedilecek 
bir şahsiyet değildi. itiraf edeyim 
ki, onun ince zekası, yüksek duy
gusu beni kendisine vatanım ka· 
dar bağlamıfh. Bir sabah ondan 
fU mektubu aldım: 

"Yavrum! Geçen akıam rüyam 
da evime bir hırsız girdi .. Bir kaç 
aıkadat bir arada oturuyorduk.Bu 
eden hırsız ellerimizden kalemle
rimizi alıp gitti. Üstelik benim re· 
shn fırçamı ve filütümü de birlikte 
ahp götürmüştü. Sabahleyin göz
lerimi açtıiım zaman. kar muzda 
bir baykuı ötüyordu. Birdenbire 
bir rüzgar çıktı. Resim paletleri, 
fırçalarım, kalemler :m ve fil ütüm 
altüst oldu. Bu hadise maneviya • 
tımı kırmıftı. Ben bilirsin ki başın 
da veya civarımda öten baykuş se· 
ainden çok sinirlenirim. Ba~ıma 
bir felaket gelmesin diye, şehirden 
uzaklaşmağa karar verdim. Ben 
seni kalemim, fırçam, ve filütüm 
elimde iken sevmiştim. Bunlar &!• 

kımızın en kuvvetli bağlarıydı. 
Bunlar elimden gittikten sonra, ne 
benim kıymetim kalırdı, ne de se
nin gi:ze!liğinin manası! Şimdi bir 
elime kazma, bir elime kürek al • 
dım .. Filüt yerine de çobanlardan 
bir kmk kaval buldum. Yeni ha -
yalımdan çok memnunum. Şimdi 
bir rençber gibi çalışıyorum. Top· 
rakla oynamaktan yüzüme kan 
geldi. Canlandım. Burada ne kü· 
für duyuyorum, ne dedikodu .• Bey 
nim duruk sular gibi sakin. Din
lenmeğe ne kadar da ihtiyacım 
varmış. Allah razı olsun o baykut· 
tan .. Beni muharrirlikten ırgatlı· 

ğa attığı için !n 
Beyefendi ben bu mektuptan 

bir şey anlamadım. Siz ne anla
dınız? 

Genç kadına: 
- Sevdiğiniz erk ek dünyanın 

en mes'ut adamı imiş, dedim, keş· 
ke siz de böyle bir rüya görseniz .. 
Siz de böyle b ir ses işitseniz de 
korkup gitseniz! A~ kmızla tekrar 
buluşur, birbirinize tekrar kavu· 
şurdunuz! 

ii ·-••••---••••---==:::~l:IUHHllHl&mtı: :: 
c ~ 

İngiliz nazırlarının yahudi mü· ii Yurtta§! i! , .. .. 
meuillerinin noktai nazarını Fi • i! Az, çok kazancından mutlaka~I: 

neticeler nazıra açıkça bildirilmit E ' 
tir. rkek böyle olur 

İngiliz yahudileri, Filistin hü

kumetinin aldığı son kararlara gö 

re, Filistinde bugünkü iş miktarı • 

nın iyi tayin edilememiı olduğuna 

(va.no) nun gayet 

Güzel bir resimli 
hikayesi ,._ ______________ ,.... ______ ~ 

u . 
listin fevkalade komiserine bildi· !! tasarruf vazifendir, borcundur. ii 
receğini fgilizce (Deyli Herald) ii Bunu iyi bil, belle ve yap. g 
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