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KURUŞ 

Dil Kurultayı bugun başladı 

\, ~. Du KuruJtaJuın toplandıtı bactm. 
-~ SamJh Rlfat'm hatıraamı anma
~ le bir bort ltmyonn. ltlrlnel Dil 

' l'lnaa hıızarluınaaında MyDk emt!ll 
' 1111ertaanı, ne yazık• ki, bu wferkl Ku. 
~"-. )'~ktur, onu iki yıl önce toprafa 

~o-ruz.~~~~~~ 
~\fallı Bulgaristan 

Türkleri 

~İiın karşısında şimdi de 
oınanyaya kaçıyorlar 

~ Sofya, 18 (Huauıi) - Bulıa· 
ı~claki Türklere PIMlan au • 

•e itkence sünden süne artı• 
e !İkiyetler ,ne Türkiye 

\ tının yazılan bu qlrıencele-
~ilmeıine mini olamıyor. 
~ •k akalliyetini ima... için ku· 
"'1 fatiat tetkilitı çok mükem· 
t, •e muntazamdır. Bunlan ida
,_~denler ihtiyat 2abitleri cemi -
-~d· "· 
it._ ~n tün harmandan evine 
~ Topal Alinin batı kılıçla 
~ası 6 ıncı sayıfadi:) 

Reisliğe Seçilen Kô.zun Paşa 
Hazretleri Bir Nutuk Sö1Jlediler 

Beşvekil 
Bugün öğle üzeri 

geldi Maarjf Vekili de \ 
bir nutukla 
kurultayı açtı 

Aylardan beri hazırlığı devam 
eden ikinci 1>11 Kurultayı buaün 

~•at ikide Dolmabahçe saf'ayında ı 
l.Çılmııtır. Kurultay mü~akereleri• 
1in memleketin her tarafında din· 
lenmeıi için radyo tertibatı alın

mııtı. Hazırlanan proıram mu· 
cibince evveli latiklil martı ça· 
lınmıtbr Bu ıırada Reiıicümhur 

Hazretleri ıalonu ıereflendimıit· 
ler ve dakikalarca alkıtlanmıtlar· 
dır. İıtikil Martından ıonra Ku· 
rultay Martı aöylenmiı v.e mütea· 
kıben cemiyet reiıi ve MaU'if Ve-
kili Abidin Bey küraüye çıkarak 

ikinci Kurultayın açılıı nutkunu 
aö:rlemiıtir. 

Vekil Bey nutkuna fiyle bat
lamıtbr: 

.. _ Reiaicümhur Hazretleri 
Hanımefendiler, Beyefendiler; 

Dünya tarihinin billün dönüm 
noktalarını yaratan, benliklerin 
sl~ük1e nüfuz etlebildiii eaki za· 
manlarcla iman mecleaiyetinin ya· 
ralıcııı kendi doğurduğu medeni· 
yetin ilerlemeıine yabancı bıra

kılmak yüzünden karanbklar İ· 
çinde kalmıttı. Bu karanlık az 
daha onun hayatma mal olacak
b. Yer yüzüniin en uiJ ,en kabili· 

Birinci Dil Kurulta,ına lftlrak eden kB,IUler 

yetli, en fedaklr milleti olan Bu 1&Y&f& harfleri detittir
Türk milletine tarih uçurumun melde bqlanmıı en kısa bir za· 
kenarındayken büyük bir bat ba· manda en büyük bir kolaylıkla öğ 
iıtladı. (Sürekli alkıtlar) Bu bü· ren ilen bir alfabe ve imli vücude 
yük b&f O aündenberi bütün YU- ıetirilmittir. 928 de okur yazar 'fo 
lıiını Türldüiü kurtaracak itleri yirmi ilen 933 te bu miktar iki 
ileri ıötürmeye, milleti uri bir milline çılamıbr. 
millet HYi~esine çıkarmıya, Ulu Bizim hedefimiz okur yazar 
Türk Milleti ele kenditini karta .. niıbetini yüzde yüze çıkartmak-

Zonguldaktaki ıun'i antraıit 
madeninin temel atma meraıimin· 
de bulunduktan ıonra Zin.gal or
manlarına giden ve oradan da Si
nopluların daveti üzerine Sinoba 
geçen Batvekil lımet Pqa haz· 
retleriyle lktııat Vekili Celil Bey 
ve refakatlerindeki zevat bugün 
Gülcemal vapuru ile tehrimize 

1 dönmütlerdir. Gülcemal Dolma· 
bahçe sarayı önünde demirlemİf, 
Bqvekil pata ile diier zevat mo
törlerle Dolmabahçeye çıkmıılar· 
dır. Bqvekil pqa Sinopta halkın 
cotkun tezahüratiyle kartı-
lanmıt vilayet, fırka, beledi· 
yeyi, Cümhuriyet meydanını ziya· 
ret elmittir. Baıvekil ıerefine te· 
bir parkında bir ziyafet verilmit· 
tir. lımet Pata Hazretleri dün ıa· 
r.t 12 de Sinoplan s.yrdmıtlır. 

Sar mıntakası 
zabıta kuvveti 

r·- bu 11 ... ın arL---dan .. a .. -ı--. tır. Okuvt•p yazma iti biJ0 i iti de- R 
-· --T --

7
---- ıJ- • " eyiim,, ın selameti için ye ant içmitti. · iil, insanlık bahsidir. ı, alfabeyi 

600 yıl ıüren Osmanlı impara- değittirmekle bitmezdi, bilginle- başka milletlerden 
torlutu zamanında ortaya konan rin yasılannr okuyup anlıyabil· toplanacak 
hilıiler, halkın kendi dili ile ya • mek ;eralcti. D•ha alfabe inkıli • Ceıieveden iqilizce Deyli He-

lm .. ·· d ili t bmda ıkiilen bu ıereldik dil Ü• • • aması yuzun en m e ara · rald ıazeteıine ıelen huıuıi bir 
1 (Arkaar 6 ıncı aayıfamızdadır> 

aunda yayı amamıttı. habere ıöre, Almanya, Frana&. ve 
Türk milli Yarlıimı dlf&l'd&n ve BÜYÜK Milletler Cemiyetinin ıimdiki ida· 

içerden karartan bütün dütmanla· rt. komiıyonu araıında ihtilaflı o-
ra aavq •ÇIDll olan büyük reiıi· Bağ eğlencesi ian Sar mıntakaıına batka millet-
miz bilgiıizliii de harimi iımetin· 6811* ••••n lluutadıtı • emuıaız et- lP.rden zabıta kuvveti toplanacak-

ıeaee Maltepe ............. yapdacaldrr. 
de boğup yok etmek azmile 928 tır. 
de Türk Dili inkılibına savaım•t· D•lmt okuıucularımız Şimdiki zabıta, tamamen Al -• J b ı • d•vetlllerlmlzdlr muen u~~~~e~-~-----ı~~~~~~~~~~~~--(A_~_u6_m_a_~_~~-) 

namesi salıte imiş I ]UOBYI Sıoellli 
Protuta e~eceklis ! l\ayser, vasiyet- 1 

nıe hakkında 
lle düşünüyor? 
...... :_ 

~ . - .. , 18 (A. A.) - Echo de 
~ ıazetainde 0 Hindenbur· 
\ •aaiyetnameıi mevıuk değil-
' 1-tlıiı altında buıün intitar 
' bir makalede vaıiyetname
'-. '-hte olduju iıpata çabııl· 

...... ~ır. 
~~daaa, 17 (A.A.) - Hol· 
~. &Jantının Doom taloıundan 
' 

1 
lbalGmata nazaran sabık 

'-a>'ler: . Hindenburıun vaıiy~t
~1111 ve bilhaaıa Alman ım· 
~'-.~un yeniden ihyaaı 
ile ~akrkıımı büyük bir alaka 
'i)~11flur, Sabık kayzer, va· 
' ._._ eııbı ikinci kıımını pek 
~ -lenmemiftir. Zira•· 
'ilea.Jc.,.._, hlli Hohemollern 
ı.! llaİJı AL k• • ,. ""- -.manyaya eı ı ıalvell· 

p ~e kabiclir. 
)~' ~t~ timdiki halde ~iman • 
~ lllıParatorluğun yenıden te • 
4- ,~ llle~u babaolmıyacajına 
~- 8'lretle kani hulunmakta· 

f ını11 ue Jılllr 
Balkanlarda ve 
Iranda zatarlar 

yaph 
lıtanbula dün • 

den beri faaılalı 

bir ıurette yai· 
mur yağıyor .Dün 
Bile tizeri yat· 
murdan aoma 
!lava ıene aç· 
mıttır. Fakat sa· 
at yediye doiru 
hava kararmıf, 

yirmi dakika ıüren bir yafmur 
Yaimıttır. Gece dokuzda ıene ıü· 
reldi bir tekilde devam etmiıtir. 
Yaimur buıün on ikiye dojru 
ıene yajmıya bqlamııtır. Hava 
kapalıdır. Y ajmurun devam el· 
meıi muhtemeldir. Buıün yalan 
yaimurun miktarı üç milimetre
dir. Hararet dereceai azami 21, 
aaıart 18 dir. Diler taraftan Bul-

(Arkaaı 6 mcı aayıfada) 

Münasebat gergin 
bir safhada •• 

Tokyo, 17 (A.A.) - Hariciye ne
zaretinin ..W.iret aalıibi Wr Dh IN
ıün ıu ...,_.Ha llalanmuıtur: 

"-1apoaJa hilkimeti, hwdat lai
diaelerüün alö.leti aleyhine So~ 
Rusyaya bir nota ıöndermek ni,.tia
dedir.,, 

Ayni zat, bu n«'taıun Japonya ta
rafından kunet istimali suretiyle ta· 
kip eeljlmeeiai icap et~_.. 
de ilive etmiıtir. 

Kaarovlk, 17 (A.A.) - T• •· 
janaı bildiriyor: 

HarWa pMtelwi PotıllMi ... ,. 
istasyonundaki Sovyet konaolosluiu 
aleyhinde tabrikiıniz ittibamlan ihti
va eden yeni bir haber netretmekte
dir. 

Konaoloaluk •• tahMn kwoloe 
mezkiir istasyonclalıi Japon aabri he
yetine kartı miiNllih taanuz terti
biyle ittibam edilmektedir. Haninin 
iyi malUınat alan mulaüiri, matbuat
ta intipr ..._ .. tahrikimia ......_ 
rin Harbindeki Japon askeri lae)'eti 
tarafından illiam edilcliii halrlmula 
sarih clelifter ıMYCUt olduimau tqit 
eylemekteclir. 

(Arkan G JMı-Nyıfamııdadır) 

Db teluı! P .. ...S.tellf spor harebtlerl f apor llaRr!erl kmnrmmlladar. ıse.&mlerlmla 
oldıı. • arada Vell Efendh de at yaftllan, dl!nlz yan,larına iıttlrak Pdrnlf'rle bir \"ÜZme 

1 • 
Be,....hdMa delll& yarlllan, Takalm atadın- , mllMbakumı ve gtlrt!flerftll blrlalnJ side. 
da da.sttrel ml6hlra•vı yapdclı. TatallAt rlyor, 
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Almanga 
A zıt 

Borçlarının altın
dan nasıl kalkabilir 

Londr,, 17 (A.A.) - İngilte
re hükumeti Alman itqali~ıları 
ve sanayicilerinin İngiliz ihracat
larına olan borçlarının tarzı tedi
yesi hakkında gelecek hafta için
de yeniden müzaker~ye baılama
ğa karar vermiş ve Berlindeki bü
yük elçisini bu i,e memur etmiş
tir. 

Malum ol~uiu üzere geçende 
imzalanan itilafta 20 Ağustos ta-
1ihinden jtjgaren yapılacak tedi -
ye tarzı tespit olul)mu§ fakat ev
velce l\lıpan müeşşese}erine yap.ı 
lşn teslim~t peticesjnde t~haddüs 

eden takribf!p bir ınilyon lngil j::
Jir~lık gakiyeyi naıarı di~kate al
mr d·fön dan bµ mcblaijı Alµıan -
yanın borcu oJ~r~k muallaktş 

kalmıtlı· 

Londranın alakadar mehafi • 
linde bu bakiyenin ödenmesi için 
teıbit olunacak sureti tediye her 
ne olursa olsun, Almanyanm bu 

borç altından ancak İngiliz • Al
man ticaret münasebatının inki -
ıafı ile kalkabileceği kanaati 
mevcuttur. 

Bu noklai nazaradan İngilte
renin aldıij'ı vaziyette bir değişik
lik olmuı demektir. Zira şiındire 

kadar LQndra mehafili, Alman -
yanın, bgrc.rlarını ödemek için, 
esasen fazla olan ihracatını bir 
kat daha fazl~laştırma\i iıtemesi 
ni katiyen kabul etmiyordu. 

--o-

Telef on paralarile 
yapılacak pavyon 

Telefon tirketinin iade ~dece
ği fazl• paranın J:>elediye namına 
irat yazılarak bununla bir hAsta -
hane pavyonu yapılş.~ğı mAlum

dur. Belediyenin bu parayı Mer -
kez Bankasından alabilmeıj için 
Vekaletin emri beklenmektedir. 

Nafia Vekaleti, telefon abonele -
rinin haklarını belediyeye teber -
rü etmeleri için 10 Ağustosa ka -
dar müddet vermişti. 

Henüz daha müracaat etmiye
rek hinelerini belediyeye teber -
rü etmiyen abonelerin hisaeleri 

hakkında nasıl bir karar verilme
si lazım ıeleceği Vekaletçe veri
lecek karardan sonra anlatılacak
tır. 

Bu para ile evvelce yalnız Cer
rahpafa hastahanesinde bir pav· 
yon yaptırılması dütünülüyordu. -Vekaletten gelen tebliğatta Hase-
ki hastahanesine de yeni bir pav

yon ilave edilmesi bildirilmit -
tir. 

ffABER - Akfam _P~o~•~ta;a~ı--..;==:;;:;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;:==:7:~==~::=;==:=---=== 

Amerika 
lngilt~-r~'ci'eu gü• 

- Sovyet ittifakı? müş aldı 
Bürô~ 

1 

Londra, 17 (A.t\,) - ··~· 
pıiktarda gümiif nJI' • .qiyle 3'" 1• 

A /manya ile Leiıista11 ""~r k misakına. ~.~~==~~;:~~:vy:~:'\.~;; yt ! ctmıttır. Şımdıye kadar bY k~ i~ 

e Jece ı~mı'ş.I miihim miklard• .~u. ıönd•r 
Uı /C memiıti. r/J 

y p • u: 

Fakat, Fransız 
mahafili bu haberi 

tekzip ediyor! 
Paria, 17 (A A.) - Hayı.. 4-

jansı bildiriyor: Almanya Ue Le· 
hiıtan, §ark mip.)qna ıirJl!ekten 
imtina ettikleri tıktirdp f ranıa 
ile Ruıyarun bg ayın nihayetin -
den evvel bir ıittif ak muahedeıi 

aktedecekleri hakkında bir Ame • 
rika ajansı tarif ındlln netredilen 

haberler h~~ilıııe MY&un dejjldir. 
Almanya ile Lehiıtan, teklif edi -

len misak müvaceheıindeki vazi • 
yellerini resmen bildirmeden ev -

vel her hangi bir ihtimal derpif e• 
dilemez. Hatta salahiyettar ma -

hafilde son günlerde matbuat ta· 
rafından yapılan münakatalardan 

sonra bu iki memleketin teklif e
diln misaka girmekteki menfa· 

atlerini iyice anlamış olduklarını 
zaruıettirecek <leJiller mevcut ol -
duğu bildirilmektedir. 

Her halde bir F ran11~ - Soy 
yet ittifakı, Soyvet Ruıy,..nıp Mil· 
Jetler Cemiyetine 11ir1J1Hi •rifaeip .. 
de iki hükumet tarafındın ta • 

sa~vur edilecek değildir. Piğer 
cihetten, Franıanın Cenevre mü· 

esseseaine olan sadakati ve bu 
memleketin mülhero olduğu fikir 

de malumdur. İttifak siyaueti çok
tanberi beynelmilel efkarı umu
miye tarafından takbih edilmek -
tedir. 

-"'-'-0----

F r an sadak i Gahıta§iuay 
talebe ve muallimleri 
Marsilya, 17 (A .A.) - Fran

sada birkaç hafta kalan Galata
saray liseıi talebesi dün müdirle
ri Behçet bey ve muallimleriyle 
birlikte Providenç, v•Hru ile 
Türkiyeye h,rektt ıtmitlerdir. 
~ 

azik, fakat amansız 
rp devam ediyor 

Bu, 21 memleket 
arasındaki, buğday ı 

harbidir! 

Alqıanyada yarın 
lıalkın reyi 
cı.J,nqcak 

Berlin, l 7 ( A,A.) 1:'T" .Ariyi u-
~evyork, 17 (A.A.) - (Ney- mumjye f~aliyeti miirıuebetiyle 

y\lık TiJlleı) ıazeteıi Landra dün M. frjc~. Lı;ip~iıı'de J:;ir nu
i'tı:iday konferanıının, yjunuz tuk fÖyJe.mit ve M, HiıJ~rin ıahsi 
hir zAmanda Kıla~ Londra iktı • ı tn~ıiYE;tJ~rinıl~n b-h•elJni~tir. 
:, konferan11nın karl§1khklarmr I Sonra harici ıiyuete v~ pilha ... ı 
mira"ı olduğunu yazmakta ve 

1 
Avustıırya siyasetine tc!JlC\#1 '!el~ -

demektedir ki: rek demittir ki: 
"Bu iktısadi millileşme dev - "Alman rnilletinin ,r~uJarı hi-

rin<le bUtiln memleketler kendi 18.fma ayrılmıt olan karJ:letl~rimi
yağlariyle kavrulmıtk jstedikleri • zi dütünmekten vazgeçemeyiz ve 
için buğday stoku mütemadlyan geçmiyeceğiz." 

~utmıtbr. Berlin, 17 (A.A.) - M. C 
Meselenin aaıl anahtarı, kon ~ ring, maiyetinde bulunan bütiln 

feranıta kendilerini temıil etti • memurları reylerini, "Tek reis 
ren 21 hükumetin elindedir. Bu tek Almanya" vecizesini yP-rine 
hükumetler diğerlerinin ticareti • getirmek üaere Pazar günü M 
ne kar,ı nazik, fakat amansız bir Hitlere vermeğe davet erptiıtir. 
harp yapmakta devam ettikleri - --o---

müddetçe buğday vaziyetinin Rusyadaki .şporcyfirım1z 
değişmesi ihtimali pek azdır. h k l · · 

Bu1garistan e1çisi değişti 
Sofy•, 17 (J\. >\.) - Bulgaris

tanın Ankara sefiri M. Antonof 
Bulgaristanın milletler cemiyeti 
daimi azalığına tayin edilmiştir. 

--o-

Telsiz telefon sergisi 
Lopdra1 17 (l\..A,) - Jngili,: 

telsiz telefon ~ergisi .dijn açılınıt· 
tır. 

Sergi fennin, lamba takatinin 
teyzidi1 parazitlerin izalesi, ıpa -
kinelerin •wnıe k4hllirotlerinin 
çoğaltr1ma11, hoparlörlerin gaını -
pın lesyidinA dpjru ilerl~tmekte 

olclµ,ijvn- R9•' u roeketdir. 
;g-

Jepoıı)ar)a pl,_o ticari 
anlaıroamız 

are et erinı gen 
bıraktılar 

Odeıa, 17 (A.A.) .,,,.... Anado· 
lu ajansının hususi muhahiri hilT 
diriyor: 

Kafilemiıin hueketi 24 Aiu•• 
toıa tehir edildi. Bıırt.dan Kiy•f• 
dönüyoru:ı. Kale.cağımı• hu müd
det zarfında Kiyd, Harkof v~ OT 
deaada müıabak•lar y,pılması 
muhtemeldir. 

Koııyi hal"evi aıe•• 
seyahate çıktı 

Yirmi Nazi muhakeme 
• , Ankar1', 17 (A,A,) - Japon -

edıhyor 1 ll}rlıtL iPIZf. td\lip :Şl,lr~tj evvelce 

Konya, 17 {A.A,.) - Halkevi· 
le müştereken Turinı klübün ter~ 
tip ettiği kadın ve erkekten mü· 
re~kep altmıf ki§ilik bjr )tafilc 
buaü11 Ren11hire har«t~et ~tmiş · 
tir. Yapılan program mucibince 
civarda il~'Pİ tetkikat Vt spor eğ
lenceleri yapılacaktır. 

Vali Beyin de iştir,_k ettiği hı· 
seya\lat üç gün siirecektil'. 

Viyana, 17 (A. A.) - B•vre- Türkofia ıubelerine, Ti~ret oda
radan kaçak olarak Avuıturyaya ı larına ve takaı heyetlerine gön -
mühim miktarda mevıddı infila- derilmiş olan ticari anlatmt:nın 
kiye ıokmakl,. müttehem Aalz- 26 Temmuzdan itibaren meriyeti 
burglu 20 nazinin muhıkemeıine İcra vekilleri heyetince tasdik kı-
dUn İnıhurck'da baılanmııtır. lınmııtır. 

Kösten<:ede tayyare 
Hm anı 

Bül<ref, 17 ( A A.) - Kral 
K ' rol dün sabah Kö•tenc.d. ta1· 
yare limanını kü!at etmittir. 

Gönderil'n miktar 1 .2'0· tP' 
lngiliJ lirası kıYm"tind• 400 
ağır lığında J 2.000 çyblJktur· r 

Bunları Londradan South•~r 
tona nakl için eJJj v•ıonun 1 
lenmeıi lazım ıelmittir. 

~-

Sovyetler fikri mesıi C~5 

titüsiine ittirak edeçeh 
. ' Lyı>n, t 7 C A.A.} ._ SovY'' ~ 

farethıne·i mA•l•h•ttil•,rı. f 
I-lerriştA, lfir telgraf ç"knek 5 fP' 
yet hiikOm•tiJlirt ıl'1nelmiJıJ 
ri t•t•iki muai onıtitUıiinf it~ 
ke kati surette karar verchl 
bi\cHrmittir. • ( 

Malum olduiu ij.,;erf M. He 
ot, bu enıtitUn(.\n reiıi bulunrı'' 
tıldır. 

--o--
Ankarad!l su tcvziflll 
Ankara, 11 (liusysi) - 6 

da sıcaklar devam ediyor. Bele 
ye, geçenlcrd~ tilnıim etliği . 
l,şv~iı.\ı proJr~mım değişıir,..,11 

tir. 
1 

Bundan sonra, Yenişehirt. 

Cebeci mıntalca11na l O, Sa"''~ 
pazarı, Hakimiyet mmtakah• 
5 ıaat su verlleceJctir. 

Ankarada hava bugün kııP' 
geçmiştir. 

_..Q_ 

Boz ö yükte bir cinayet 
Bo~öyük, - J3uri\YI bağh f 

Zi\rı;ık ntlbiyeıinin Yürük Elıf 
k .... d b' . t 1 ll > oyun e 1r cınaye o mu.,., . 
otlu Molla Mehmet iııninı:I• ~ 
Yusuf oğlu HUaeyin ve katd 
Süleyman tarafından kırma çı 
ile öldürülmüştür. 

!Çatill~r. cinayeti müte•kiP 
sedi bir mısır tarlasına saklaf!l 
l•r~ır. Z•hıtt.nIJl yaptı~ı tah1'İ 
neticesinde iki karde• yakalc 
mış. adliyeye verUmişlerdir. 
nayıtin aepebi anlp.tdt~amıştı 
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Vtınizl'<!e spor f8aliJ·ıf 
Denjı.li, l 7(A.A..) - N•! 

Halkevi mensuplarından 56 "I 
lik bir 'rup bugün husust b\r 
tokar ile buraya gelmi,ler ve fıl' 
ypnda Halkevi reiı ve mensuP

1' 
t~H·1ıflnd'!n kar,ılanmı,Jardır· 

Buıün Nazilli •porcuları. P' 
nizli ıporcuları ile bir futbnl ,-I 

Alakadarlar telefon paralarile .!ll!l!l! .... llJl!!!ll• .. ""'1111!111!!•----ııııı--------,...1111•----...... ..-..... ..-. ..................... -1 .. 
iki pavyon birden inta etmek ka-

ıı 1 

yaptıktan ıonra gece Naıl ~ 
döneceklerdir. Halkevi tarafı 

bil olmadıiına göre ikinci pavyo· 

nun inıaaı için tramvay §İrketinin 
bilet farkların dan iade edeceği 

para~an bir kıammın belediyeye 
terki icap ettiği kanaatindedir -
ler. 

-.-o--

Ölüm 
lıtanbulda ikamet eden ve vak

tile harbi umumide Oı.manlı ordu· 
eunda büyük hizmetler görmüı o • 
~ Türk muhibbi Nikola Paşanın 

• 1 dl., wfllt ebni!tir. 

eena11e merasimi yarın Şişlide 
F cri1t8yUnde yapılacaktır. 

Sa balı f azeteleri ne digorlar? 
\'AKIT - bnm& P!lf& ffNrotıerUe birlik· < O>.nu Hi\'FJT - Al ettin C'cmll Bey l hir ıılm<.'t oldutunıı alh hıalta del-.m eWıt 

tc 11eyahate cıı.mıı tılan )l.,ltmot •11m Bey "J}elr.dil p lıilcrl IJlr mJlktin ı11e4ımlfct 1!!' I· bu lll'!Yıthaıte ;raphfımı~ tı>mulantıın bir de· 
Slnoptan söndlır41tJ makal..,.'8 '"'9 ~rlll< rcs)ni g:öııtı-rır .. lıa:,lı f~ı ııı tali•,} nn m;ıknlc in. 1 rıı MlııA ""'ıv:Jık, nıı nlınetı herşııyderı ııl~ıtdo 
a.'\n&Ji pllıumır. ltalia.ında lullat verenık bu. de belediye l~leriırn f'h•·mml~·et ~·ermf'ml7 lü- ' llliylU< Gaziyi' mı>d>ımm:. F.r.ıı4e11 hşnF.I mı>m 

nun tahaklruku için Bat\'eklJlmlzln Mrfettlğl :mnmııtl : ııı h: llı'l"tmel,tedir. kl•et • ~ltml:, \ 'C hrr klmlnlıı bu mCM"lı• etr:t· 
ıa)retl hatırlatıyor vıı ıtö1S. .. vuıa Nl>·or : MIUJl'ET....,. A.\·rupaılıl uııın t>lr otomo· fındı g-ihiltmllt lte'k ftı aözlcrl ltlttık : 
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le~ llYJUetl de mllll Ml'lll!U'O De vtcıude 'Bir IC'llllllltln lntl~ı,, ttaşlıklı IJl&kalr,slnde ol'< ıı., 
etlrllecr ktlr, Bir tarafta. tNla edu.. faJırl· "Dün Osmanlı tmp;ıratorıu~ına Hasta adam BllyUk ve kadl~-,lnu'! Türk mlUetl. Onun 

ku.ların \ 'ermekte «>ldtıklM's INMdA$ ,....ı 118. - ismini wren Anupnnın buı:ıın krndlRI haıt- kadrini bU. Onu batrına baı .. ,,. 
na.>I te lutıııa temel OIMıak 1111n11aye)1 teo· Rdır.,, diyor. Ahmet ŞUkrU Beyfl gllrtı bu ZAlJ.\N - 'Ehiin:ıı·a Z!l~ \ 'elit l\r~· bu. 
kil ctmel<tedlr. Bu •uretle bir fabrikanın ktı. 1 ltutalıjt"m ıın barlı; allrııutı ılyaııt haruıı7.· =-iinkll nı~kal~lnd.- ilk mı>ldep1crdr !!';ilndr. 

rulu ıı dlj'r.r bir fabrikanın batlannu.ımR hiz 'ılıtır, Ahıtwt Şllltrii r.ıof'~ .hTUPM4• cJolathk• bt"' 511at tı-drl :tt yapılmıı"'ı kararını 1DP\711u 

met l'dccektlr. ımm ııermaJl'l noktaımıdan rormlcl\rtlerl'l ,·n1.t>'rflnl hı1 1ı !\I} rttllstt>n 11011 . tı ııh r.df'n•k bıınuıı l1AlK>UI bir kılrar oldıı~ı· 
btııünkü lnıkftnıııdık yarın imkan dalrcııılne l'1' pö~·ıc dl1nr; nıı ııiiylüyor ' Jimdlre fw!•r t~klp 94U.mrk. 
g irecektir. "Slyar.i llAraro;r7.hl• lçlnd~ (:alkanıın bu le olan "günde altı qaf df'r• .. uıulUnUn 'Ta· 

Tiirl< ısrrınıtye 1, Türk bllglıl, 'fürl< 1 ti· oırınlrlu~tl,..r<lrn \'at nn:ı diinıltıtllnıll7. lıuıtUn r: rlı nldutı,ınıı onbtı~ or. \"ıollt " "'" ., .. ,,Pin· 
lylr, Tllr) vııtanının una llntrıtlt memlc. dP 'I'llrk mllh•tllll! ı:ıılı~malı Vfl ~ Ukselmıok 11t'nb.~rı b · ı 11sııllin T.ftrtırh olfinit'lırı•ı 11n!ın111. 

l<ctlrr arusınll glrdi~I çok 11Urmlyecek, ~Ö· ı lmklıılurmı bnhşı>df'ıı. "mnl~·rt nı lııtıkrar :nrn maarif f'rkllnını ml'ıı'ul \;C li.abahatll bul· 
ğilslerlmlzi kabart.an bir hakJkat olacaktır. ba~ .. ıımı teneffüs ediyoruz ... Bunun ne büJlik maktadır. 

dan ıereflerine bir öil~ ziy•f 
verilecektir. 

-o- ı· esi Siyam kırat ve kra ıç , 
Bud•pefte, 17 (A.A.) ~ · 

yam Kralı ve Kraliç.,ti M 
t;and~ dok\lı ıün kaldıktan ,ol' 
Praı'a hueket ~tmişlerdir. 

. 1 
Yunan Nafıa Naztrl g' 

il' ,t, 
Yunan Nafıa nızırı M. ,..o ~ 

ten Çaldariı dün Jehrinıb;e ' 
mittir. K~ndi•i rıhtımda f ıJ~ı 
sefaret erkanı ile koloni tar&

1 . e 
dan h•.ı·tıı!anmt~hr Mnmtı'ııt 
latanhulda bir müddet kaJac• 
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ICurultay a;lırken 

Bugün, ikinci dil Kurultayı a
çılıyor ... 

Yurtdaşım, milletdaşım !... Bu
nun ne demek olduğunu iyice dü· 
!Ünüyor musun? ... 

Suriyede seyahat ettiğim sıra
da bazı araplar, bana gelen Türk· 
çe gazeteleri gözden geçirirlerdi, 
Az çok Türkçe bilenleri, bilmiyen 
lere, yazıl-rı okur ve: 

- Bakın, bakın ... -diye, iftihar
la koltuklarını kabartarak kelime 
ler gösterirlerdi.- İşte ,hep u--::ıp
Ça ... 

Ye, fakirlere bol ihsanlarda bu
lunan zenginler gibi koltukları 
kabarırdı. 

Hatta, biri, istihza ile: 

- Şu kelimelerimizi sizden ge
ri a.laak nasıl konuşursunuz? -di -
Ye sordu. 

Suaturııcu bir cevap veremedi
ğinı için kendi kendimi nasıl ye
diğimi düşünün ... 

Bir dilin öteki dilden kelime al
ınaaı, yalnız türkçeye has bir iş 
değildir. Bütün Garp dilleı·i de, 
Latinceden, Yunancadan kitap 
dolusu lugatler almışlardır. La
kin, bunlar, ölü dildir. Yaı:;ıy~n 
bir lisana ana dilini istinat ettir
tnek -herşeyden evvel- cidden 
haysiyet kırıcıdır ... 

Bir dilde yc>.bancı kelimeler 
bulunabilir ... Nitekim, franuıca
da da İtalyanca, lngilizce sözler 
VardJr, .. Fakat, ancak bir memle· 
kette ecnebilerin oturdukları nis· 
bette ... Yoksa, ahalisinin yüı;de 
doksan beşi ecnebi ·olan bir vatan 
tasavvur edilir rrıi? ... işte, Osman
lıca böyle garip bir ölkeye ben
:z:erdi ... 

• • 
On yıl evvel memleketimizde 

tnil1t sanayiimiz yoktu. Bir tek ih
tiyacımızı bile, ba~mdan sonuna 
kadar kendi mallanmızla te -
tnin çıdemezdik. Şimdi, pek ala, 
tepeden tırnağa kadar yerli m11-
tnul~tla giyinip kuıanabiliyoruı: ... 

On yıl evvel ,bir tek ıütun yazı 
Yı bile öz türkce yazamıyorduk. .. 
Son tecrübeler punun timdiden bi 
le p~k ala kabil olabileceğini gös
terdi ... İkinci Kurultaydaıı sonra, 
Yepyeni bir ufkun önüne çıkaca -
ğız ve neler yapagi)eceğimiı.i öğ
reneceğiz ... 

Yakın bir istikbalde, Türkler, 
tnaddi ve manevi bütün ihtiyaçla
rını, kendi membalarmdan, kemdi 
\'asıtalarile temin edebilecekler· 
dir ... 

. . . . 
Fakat, bu ikinci K"rultayda u· 

l'lutulmamasını dilediğim bircihet, 
hudutlarımızın dışındaki Türkler· 
dir. Bunlarla hsı:; münasebetleri -
llıiz tamami!e i esjlrniş bulunuyor. 
l'ürklerin anc~k dörtte biri Tür
kiye-de yaşamaktadır. Diğerleri i -
ıe, gijn ıeçtikçe başka dillere te · 
tnesaül ediyor. Biz öz türkçeyi ya

ratıp öğreninciye kadar, onlar, a
lla dillerini büsbütün unutmuş ya
hut Babil kulesi halkına dönmüş 
0lnıasınlar ... 

Amerika eşyası 
Şirnali Amerika eşyasının ya

l>dınış ve yapılacak ticaret itilaf
la.riyle serbestçe veya teşbit edilen 
kontenjanlar dahilinde ve hususi 
~k~s esaslan dairesinde meınle
I tnnize ithali husuıu gümrük ve 
ll'1iıarlar vekaletince gümrükle-

re taınim olunmuştur. 

HABER Posta•• 

23 Ağustosta lngiltereden iki 
yüz kadar seyyah geliyor 

Aralarında Lortlar kamarası azasından baıı şahsiyetler de 
bulunan seyyahlar şehrimizde tetkikat yapacaklar 

Şehrimize, 23 Ağustosta iki 
yüz kişilik bir seyyah kafilesi da
ha gelecektir. 

Bu seneki seyyahlar, diğer 

yıldakinden daha çoktur. Bilhas
sa, tetki~ seyahatine çıkan oku -
muş adamların, memleketimize 
daha ziyade geldikleri gqrülmek
tedir. 

23 Ağuıtosta gelecek olan ln
giliz seyyahlarının, bu noktadan 
hususi vaziyetleri vardır. Bu sey-
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Yüksek mektep 
mezunlarına maaş 

Yüksek mektep mezunları ba
rem kanununa nazaran ilk memu
ı·iyetlerinde 2500 kuruş maaş 

almaktadırlar. Fakat yüksek 
mekteplerin tahsil müddetleri 
muhtelif olup büyük bir kısmı üç 
seneden ibarettir. 

Sıhhiye Vekaletine doktor çı
kan gençlerin ilk maaş olarak 35 
lira almaları hakkmda müracaat
ler vaki olmuştur. Buna da sebep 
Tıp Fakültesinin 6 sene olması 
gösteriliyor. 

Vekalet tarafından bu hususta 
kanuni te\ebbüsat yapılacağı genç 
doktorl~ra v;iao1unmuştur. 

.. ' ... . --o--

Feriköy mezarhğında . 
merasım 

Dün F eriköy ınezı\rhimda Kı
rım muharebesinde elen Fransız 
askerlerinin hatırasını anmak için 
merasim yapılmıştır. 

Bu merasim 75 senedir munta
zaman yapılmaktadJr. Merasime 
Fransız aıaşemiliteri Comte de 
Courson de la Villeneuve riyaset 
C'tmiştir. Merasime Türk ordusu 
namına miralay Kemal ve bahriye 
müzesi müdiri Cezmi beylerle. 
Frans1z ceneral konsolosu M. Du
bois, Brezilya ceneral konsolosµ, 
he )ya ataşemiliteri kumandan 
Mamerini, at~şenaval F errero, 
Fransız koloni&inden birçok ze~ 
vat da iştirak etmişlerdir. 

Miralay Courson kısa bir nutuk 
?rat etmiştir. Bundan ıııonra Kmm 
harbinde ölen askerler için diki
),..n abidenin önünde resmi tazim 
ifa edilmiştir. Kırım harbinde ö · 
len İtalyan askerleri için de bu -
güp saat 10 da meraıim yapıla
caktır. 

--')--.-.-

Mürettipler toplanamadı 
Cemiyete ait bazı mühim me

selelerin müzakeresi için toplana
cağı yazılan mürettipler cemiye
tinin umumi içtimaı dün ekseriyet 
olmadığından yapılamamı,tır. İç
tima. gelecek cumaya tehir olun
muştur. 

--o-

Muhacir getiyor 
Evvelki gün Romanyadan ve 

Yugoslavyadan olmak üzere iki 
kafile Türk muhaciri gelmiştir 

Bunlar Anadolu ve Trakyaya yer· 
lcştidlccektir. Hiikiimet tarafın · 
dan hunların derhal sevkleri ala
kadarlara emredilmiştir 

yahlar, lngilterenin mefhur Oks
fort Üniversitesindendir ve arala
rında, İngiliz Lordlar kamarası 
azasmdan da şahsiyetler buluna
caktır. 

23 Ağudoıta, h\1 Jeyy~hları 

getirecek olan vapur bu ıene, H -
manımıza üçüncü seferini yap
maktadır. 

Sonbahar içinde, bir defa da
ha gen~ iki yüıı: kadar seyyahla 
gel(!ceği zannediliyor. 

Aralarında mühim miktardı>. 

Okafort, Kembriç p:ıezunlarından 
da bulunacak olan bu seyyahlar, 
hepsi, lngilterenin belli batlı bir 
tetkik klübüne menıupturlar. 

Bu seyahatlere jştirak edebil -
mek için, bu klübe aza olmak li,-
4!Iın gelmektedir. 

Seyahatleri esnasında, l>ilhas · 
sa aizans eserlerjni tetkik etmek
tedirler. Şehrimizde, gelifi gü
zel her sen.hın gezip görmediği 
en küçük, eski kiliselere kadar 
gidip mozayikler, ve mimari tarzı 
i,izerinde tefkikAt yapmaktadır -
lar. 
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Bir. çocuk brakıldı 

Beyağlunda bayram yerine bir 
buçuk ayhk bir çocuk bırakılmıf. 
çocuk Darülicoıoye k"ldırılmıı
tır. 

Cesedi ı;ıktı 
Dün Fenerbahçede denizde 

bir ceset görülmüş ve çıkarılmış· 
tır. Bunun geçen gün o civarda 
boğulan Marko Nesim efendiye 
ait olduğu anlaşılmıştır. 

Çarpıştılar 

Şoför Hayrinin idaresindeki 
otomobil ile Fazılın idaresindeki 
otomobil dün Çakmakçılar yoku
şunda çarpışmışlar ve otomobil 
mü§terilerinden biri hafifçe yara
lanmıştır. H~r iki otgmobil de za-
rara uğramıştır. 

Birbirlerini yaraladılar 

Gelen seyyahlar arasında, tet
kikatını böylece tamamlayıp ki -
taıp yazanlar vardır. 

Üniversiteye mensup seyyah -
fardan bir kısmı, program muci -
hince, vapurda konferans~ı ola -
rak ayrrlmıtlardır. Bunlar, her Ji
ınana girmeden önce, oraya ait 
en yeni malumatı vermektedi · -
ler. 

Gelecek seyyahlar, şehrimizde 
bir buçuk gün kalacaklardır. 
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Macar gazeteciler 
gittiler 

Üç gündür tehrimizde bu -
l"'nan Macar gazetecileri 
dün ak,am Varna tarikiyle Buda· 
pef teye müteveccihen hareket et
mişlerdir. 

İıtanh1d Matbuat Cemiyeti hu
susi bir mu,Ia Macar gazetecileri· 
ni dün Floryaya götürerek bir zi
yafet vermiştir. Ziyafet çok sami
mi ıeçmittir. 

Ziyafette cemiyet namına Ne§et 
Halil Bey bir nutuk ıöyliyerek 

Macar maalektatlara doyamadan 
ayrıldıklarını ve İstanbul Matbu· 

at mümessillerinin kardeş millet 
gazetecilerini tekrar aralarında 

selamlamakla bahtiyar olacakla · 
rım söylemiştir. Bu nutka mqka-

bele eden Macar gazeteciler heye· 
ti reisi M. Beres de Türk matbuat 

mümesailleri ve gazetecileri tara· 
ftndan göşterilen hüsnükabul ve 

samimiyeti hiçbir zaman unuta
mıyacaklarmı söylemiştir. M. Be
res bu sözden sonra Türkiye hak
kında. uzun uzadıya tetkikatta bu
lunmak üzere tekrar geleceklerini 
~öy lemiıtir. 

-· -c.--

Muhafaza memurlarına 
bir tamim 

Gümrük muhafaza kumandan
lığı tarafından muhafaza kıt'ala
rına bir tamim gönderilerek güm

Galata Mumhane caddesinde riik salonlarında vazife görmek
gümrük hamallarından Şakir ile le olan muhafaza memurlarının 
Hüseyin l<avga etmjşler, bunlar - gümrük memurları tarafından m\I 
dcan Şakir bıç4'kla HüıeYJli başın- ayene edilen e~aylar aruında reı• 
di\n, Hüıeyin de Şakiri yüzünden me tabi eşyadan bulunduğu halde 
yaralamıtlır. Şakir yakalanmış, resme tabi tutulma111aı111a dJir 
Hüseyin Beyoğlu hastanesine nl· muamele yapıldığını görürlerse 

dırılmıştır. bu etyayı gümrük haricine çıkart-
Hamidenin marifeti mıyarak ıUınrük ~mirine ve mU -
Ayvıs.nsaraylr kurabiyeci Tahir fettiıine malumat vermekle hera

ustanın on dört lira paraaiyle bir her derhal bir zabıt varakau ha
saat ve kösteğini Hamide isminde zırlamaları emrolunmuştur. 

bir kadın ~almışsa da yakalan- - - -o-

mıştır. Keresteler ar asında 
Hayriye yaka•andı kaçak cigara 
Karanlık Çeşmede otuun Kez· ·' Evvelki gün lımail efendi i& -

ban hanımın yedi liraıını çalıp minde bir adama ait bir motör 
sc. vuşan sabıkalı Burıah Hayriye Azapkapı iıkeleıine yanaşıp için-
yakalanmıştır. deki keresteleri boşaltırken vazi-

----o yeti zabıta tarafmdanl şüpheli 

Ekspres geç geldi görülerek içinde araştırma yapıl
mış ve 700 paket sigara ve kağıt 
bulunmuştur. 

Dün Avrupa ekspresi 8 saatte
ahhurla 16.15 te Sirkeciye muva• 
salat etmi§tir. Bu gecikmenin •e
bebi Yugoslavya.daki tiddetli yai
murlardır. 

Kaçak eşya müsadere olunmuş 
ve İsmail efendi dokuzuncu ihti· 
sas mahkemesine verilmiştir. 
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Macaristan ve 
Avusturya 

Macar gazetecilerinden büyük 
Oir- gr.up, düne kadar lstanbulally
dr. Bunlann siyasi ıuuhı:ırrirleı ine 
bazı sualler sordum: 

- Habsburg hanedanının tek
rar Macar mil1etinin başına ge
çeceğini sanıyor musunuz?. 

- Her halde, Macar milletinin 
azim bir ekseriyeti, bu hanedanın 
ale~hindedir. 7'ira1 eski impara
torluk zamanında, H~psbmglar 
yalınz kendi Viyanalarmı düşün
müsler; Macaristanr ihmal etmiş
lerdir. Onun icin1 Macar mil!~ti 
o·ı'bi Göınböş de hanedanırı ih-
.t-ı ' 1 

yasını istememektedıi:·. Ancak hi-
zim, eski muahedeleri tek!·ar gez
den geçirmek hnsusundaki t~lebi
miz üzerine, Habsburglar derh" l 
önümüze c;1kıyorlar: "!~te, bizim 
de ilk yapacağ!mız budur!,, di
yorlar .. Filhakika, Macar topAk
larının bazı parçal~q yabancı 
devletlerin hudutları icinde kal
nuştır .. lşte, Avusturya ile birle
serek kuvvetli bir devlet teşkil et
Ükten sonra, bu to'{)raklara yeni
den sahip olmak birçok nıillettaş
larnmzı cezbediyor. İkinci cihet 
de, Macarların toprak sahibi asil~ 
zaclelerini ,Habsburglarm cıev1et 
başına gelmesi alakadar ediyor. 
Zira, hüküıpdarlık ilan edilince, 
herhangi bir sosyalist şekil baş
gösternı.iyece}<tir. Kilise, Habs
b~1rg propagandasını köylüler a
rasrndıı bile yapıyor. Köylüye de 
"Hanedan dirilirse, mülkiyetiniz 
asla elinizden alımnıyacak !,, fik
rini ac:ıhvorlar. Fakat, gene de, 
r.fkan u~umiycnin üçte biri bile 
hanedan taraflısı değildir. Ancak 
hükumeti ellcrindıe bulunduran 
:::mrf })una zahirdir .. 

- Diğer devletler, hl;lnedıtnın 
basa o-eçmesine ne diyecek?. 

• b 

- Zannedildiği gibi, 1\.1ussolini 
Hal;ısbur~lanp kat'i surette ihya
sına taraftar değildir. Hala tererl
düttedir. Fakat, Habsburg-cnlar 
cok kurnazdırlar. Siyfl.si rnanevya
iarı yapmağı iyi bilirler.. llkönce 
başa geçsinler .. Ondan sonra, ar
kası gelecektir .. Eski iı11paratol'lu
ğun bUtün ic~batım teker t~ker 
ihya edecelderine şüphe e(lıle
mez .. htc, :Mussolini, bunu anla
dığı içtn, tereddüdünü bir türlü 
ypneıniyor .. Hele diğer kom~u dev 
İetlerin, bilhassa Küçük ttilafın 
Habsl:)urglara ve Avusturya Ma
car birle~mesinc ne kadar muarız 
oldukları malumdur. 

_ FA kat, netice neye varacak? 
_ Biz, Avusturyalılarla be"rn

herken a la iyi ~eqinmezdik. o~
lara dif1 bilerdik. Zira, bize ink1-
s(lf imkanını vermezlerdi. Dc:·ıe
Ün bütün nimetlerini kcndilerıne 
hasrederlerdi. Fakat, ~imdi, ayr!l
dıhian ~onra, aramız pek iyid1r. 
Çiclıden samimi dostuz .. Bunu gör
dükleri için, Avusturyalılar, bize: 
"Yekdlğerimiz1n mütemırıimiyiz. 
Siz ziraat memlekotisiniz; biz ise 
sanayiciyiz .. Birleşmem~z gay.~t .. i
yi olur ... ,. diyorlar .. Lakın, hutun 
bu vazivetten bir Ha~hurg salta
nah doğnp cloğımyacağ1 h;nüz 
halledilmemiştir ve zannetmıyo • 
t•uz ki, ()tto, haşımrza gec;sin .. • l 

HUaeyln Faruk 

Milli Müdafaa Vekili geldi 
Milli Müdafaa Vekili Zekai 

Bey dün Ege vapuru ile lzmirden 
ıehrimize gelmittir. Vekil Bey 
şehrimiıde bir müddet kalacak· 
tır. 



4 HABER - Ak!aım Postaaı 
~~=-======-===========;;;;;;;;;;;.;;;;;:.:.:.=.:;;;::.:;;==--;;;;::..;::;:..; 

18 Agustos 1934 

Abdülhamit 
Şikayetler, 1 emenniler: 

Bir toz meslesi daha! 
Hamdi Münir imzaıiyle aldığımız 

bir mektupta gene tozdan tikayet f'di
liyor. Bu okuyucumı:z da şöyle diyor: 

laglllzce dersleri 
-32-

Ve 

Gözdeleri Müellifi: ömer Rıza 
---------------------------------------------------------------

Tarihi tefrika: 38 

Fehim Paıa, Nuri Beyin hi.

d iseden haberi olmadığını ogre

nince, yavaıça ·bir şey ıöyleme· 

den- odadan çıktı.. Cafer ağayı 

buldu. Onun firar hadisesinden 

haberi olmadığını anladı .• Fehim 

Paşa saraydan çıkarken korkudan 

dizleri titriyordu. Beynini inmeli 

bir uğultu sarmıştı. Çeneleri kilit· 

lenmişti .. Kapıda kendisini bekli

yen Servet Efendiye bile ağzını 

açıp bir şey söyleyemedi. Araba· 

sına bindi: 

-Eve •. 
Diyerek başını arabanın körü· 

ğüne dayadı. Arabacı kamçısını 

§akırdatırken, yavaşça yanındaki 

hafiyeye yan gözle baktı: 

- Ne var acaba ... ? 

Yaz:ID: ishak Ferdi 

- Kır bakalım da görelim .• ! 

- Al onluyu .. Bey sende 

kır bakalım! 
ıse 

Saadetin elinde bir tek koz 

yoktu. Necdeti blöfle korkutuyor· 

du. 

- Al bir onlu daha ..• 

--Oh ne ala .. Elli bir .. On daha, 

61. Bu parti bitti. Afiyet olsun, kü 

çük hanım! 
İskambil oynuyorlardı. 

Necdet: 

"- "İstanbula seyyah getirelim!,, 
diye boyuna bağırıp çağırırız!.. Fakat 
seyyahlara İstanbulu fena göstermek 
içinher şeyi yapıyoruz. Bir misal: Bü
tün seyyahlar müzeleri ve bu arada l'i'i· 

keri müzeyi gezerler. Müzenin önUn
deki meydan bir "toz deryası 1 .. halinde· 
dir. Otomobillerle kafile halinde müze
leri gezen seyyahlar askeri müze öniınc 
geldikten sonra renkleri değişmekte. 

baştan aşağı toza bulanmaktadırlar. 

A letter 1) to fathcr 
When tane had beerı taken to 
bed, Mrs. Rııbinson said to Mary: 
"lhave been writing to Father, 
but l've not closed 2) the 
letter, lthought you might 
like to send 3) a few 
lines.,, Mary ran indoors to 
fetch pen, ink and paper and 
began writing at once. 4) This İs 
what she said: 

Burasını temizlemek lazımdır.,. The Red Cottagc 

Bir okuyucumuza cevap Sandy Bay 
Akay idaresinin Erenköy vapurun· 15 Th June 1934 

da birinci kamaı ot A Ji Efendiye: My darling father, 
Mektubunuzu aldık, eleminizP. İ§tİ- lt is just bovely here and 

rak ederiz. Fakat hizim içın meseleyi we are having great fun. W e 
- Bu sefer de seni yendim! Şu c!dliyeye bildirmekten baıka yaptıcak were on the beach ali the 

aşçı oyununu bir türlü öğreneme· bir teY yoktur. Onun için me!.tnb•ınu· afternoon and built 5) a very 
din gitti, Saadetciğim ! :ru müddeiumumiliğe verdik; neticesini big caıtle 6) The tide came up 
• Diyerek karısını kızdırıyordu. de ta\tip edeceğiz. and waıhed ali round it. 

Saadet somurtarak elinden ka- Grand papa haı been buıy 7) 

ı h 
değiştin ki .• Adeta seninle işlerim ali the ofternoon, ıo we have 

ğıtları fırlattı.. skambiller azan hakkında müdavelei efkar etmek· not much of him, but Granny 
yaprağı gibi yerlere dağıldı. Nec· ten bile çekiniyorum. has been ıitting with uı in the 

kaldı- det bagwırdı: ·1d· garden. We alimin 8) you very Saadet gözlerinin yaşını sı ı: 
Servet Efendi katlarını 

- Neden kızıyorsun? (Oynıya· _Beni eskisi gibi sevmediğin much, do try to come as soon 
lım ! ) Diyen sensin! Oyunda yen· as you can. Thope yon wil 

için, şimdi bütün kusurlarım gö- . d 
mek de var, yenilmek de. Şans arrıve early on Salur ay. 

züne batıyor! Daha doğrusu ben· w· h k. 
bu .. Ben oyunda daima galip geli- ıt many ısses 

de kusur aramayı iş güç edindin.. Your loving daughter 
Fehim Paşa evine gelir gelmez yorum. Sen de mütemadiyen ye· Öyle değil mi? Mary. 

s ,. ı .. 1du .. Elini yüzünü yıkayarak ı niliyorsun ! Kabahat bende mi? Necdet gülerek Saadetin boy· Aı she reached the last wordı 
'· ata3.w1na girdi. - Oyunda galip gelen aşkta her mother called: "Mary 

nuna scarıldı: 
_Beni arayan oluna, yatıyor.. kaybedermiş. Zaten sen beni sev· , have yau written your Jetler? 

b k
. , -Seni çok seviyorum, yavrum· You muıt make haste. The 

Dersiniz! dedi. Fehim Paşa ir miyorsun ı .. · Bence en bu··yu··k mezı·yetin bana 
f b letter boy iı deared 9) at 

k.-ç giin yatagwında bir hasta gibi - Hah .• gene La ı u mecraya d ·b· d. 1 - karşı ol uğun gı ı görünmen ır. haJf, Past six, and it is twenty 
'a~mağa ve dışarıya çıkmamağa dökmek için yenildin galiba? Al· Halbuki ben bir az da entrika past now,, Mary brought her 
karar vermişti. Pi\dişah Necdetle lah a'kma tıu soğuk kelimeden · · b k d 1 d better, her mother slipped - - :ı- x çevirmesını eceren a m ar an 
Sn.adetin firarını duyarsa, bu ha- bahsetme bana .. ! hoşlanıyorum. Evvelce sende bu it into tehe envelope, puta 

dl.ae Fehı"m Paşanın hastalıgwı es· - Neden osgwuk olsun? .. Deliye d S • · stamp 10) on it, and the three 
~ - istidadı görüyor um. evımyo~ 

n<-smda vukubulduğu için, Paşa, bak! Dünyada bundan daha sıcak dum. Buna tam bir hayat arkada- Children and lhav went off 
bunun mesuliyetini bu suretle ken bir kelime var mı? to post 11) it. lhey werc indeed 

§1 olacak, diyordum. Halbuki Se· only juıt in time; the po::tman 12) 
di iizerinden silkip atmış olacaktı. - Doğru .. Aşk diyince, insan rencebey yokuşundaki evden bu· was already unlocking 13) the 
Servet Efen:live: başından ayağına kadar çayır ça· raya taşındığımız gündenberi hem letter box. They droppe<I 14) the 

- Sen, benim haberim yokmuıı yır yanmağa başlıyor .. Ateş kesi- zekam, hem de hoşuma giden isti· letter in the box and put it 

gibi davranarak, Zaptiye Nazırı- liyor; değil mi? dallarını birden kaybetttin ! Pek in his bag, with the others. 
na gizlice meseleyi anlat. Necdet· _ Haydi, alayı bırak.. Şimdi ala biliyorsun ki, benim sana çok They knew the postman quite 

ı S d t • · · · b l ~ 1 l h t well and dec ided 15) to go with e aa e ın ızını u maga ça ış· ağ arım a .. · ihtiyacım var. Belki yarın, öbür-
B b wı kl d him to the ıtation, where he 

sın... - A... en u ag ama ar an· gu··n Avrupaya gidecegwiz .• Benim-
had to fetch the letter that 

Dedi. Servet Efendi Zaptiye da usandım artık. Mahalle kızları le hayatını birleştiren kadının her came by the train. They reached 
Nazırına meseleyi anlatmağa git- gibi, hemen, uf acık bir şeye kızın· şeyden izyade çenin ve tahammül home a bittle before seveu. 

mişti. ca suratı asıp ağlamağa başlıyor· lü olması lazımdır. A few big dropı 
Fehim Paşa, kendisine merbut sun! Ben, bu kadar sulu gözlü in- On günden beri Topkapıda ke· ofrain were falling as they came 

haf iyeleri de bu işle meşgul el· sanlardan hoşlanmam. nar mahallelerden birinde iki 0 • into the house. The sky had been 
mekten geri kalmıyordu. Yatak- - Senin gibi taş yürekli olma· dalı bir evde oturuyorlardı. quite clear ali the ;ııffer noon; 

b b f d .? but now it was covered with 
tan dışarıya çıkmamakla bera er, mı mı istiyorsun, eye en 1 • Necdetle Saadetin buraya ta· 

cloudı and lhe wind was 
gözüne uyku girdiği de yoktu. Sa- - Affetmişsin sen onu .. ! Ben, şmdıklarmı şeytanlar bile görme· blowing. 

rarak: 

- Bilmem .• 

Diye cevap verdi. 

night. Soon they fell aslecp 
but the wind gallopl'd 18) up 
and down the rood. 

Lugatlar 
1 - Letter (leter) mektup 
2 - Closed (klozd) kapadı 
3 - To send (tu scnd) göndermek 
4 - At once (et vons) birdenbire 
5 - Built (bilt) bana etti 
6 - Castle ( kasel) kale 
7 - Busy (bizi) meşgul 
8 - Miss (mis) eksikliğini hisseder 
9 - İs cleared (klird) temizleniyor, 

boşaltılıyor 

10 - Stamp (stemp) yol le 
11 - To post (tu post) postaya verme 
12 - Postman (postmen) postacı le 
13 - Unlocking (anlokin) kilit açrtıl 
14 - Dropped (dropd) bıraktılar . 

.- 15 - Decided ( disayded) karar ... erdı· 
ler 

16 - Worse (vers) beter 
17 - Stormy (stormi) fırtınalı 
18 - Gallopcd: Ko§tU, seğirtti . 

- Sonu var -

Moskovada edebiyat 
kongresi 

Paris, 17 (A.A.) - Moskoyı.• 

dan Pöti Pariziyen gazetesine bil• 
diriliyor: 

Bugün Moskovada Sovyet nıu· 

harrirlerinin aylardanberi hazır

lanmakta olan büyük kongresi • · 
çılıyor. 374 murahhas bir kaç gti11 

Sovyet Rusyada edebiyat mese • 

lesini müdafaa edeceklerdir. 

Meşhur Maksim Gorki müza • 

keratta en mühim rolü ifa ede· 

cektir. 

Pravda gazetesinde intişar e" 
den bir makalede, edebiyatın vıı• 

tan müdafaasındaki ehemmiyeti 

bilhassa kaydedilmektedir. 

---o-

Amerika ya buğday 
ithalatı 

Vaşington, 17 (A.A.) - Zira• 

at nezareti mehafili, birleşik A • 
merikamn gelecek sene için buğ • 

day ithalatında kontenjan isteme· 

diğini zannetmektedir. Bununlll 

beraber, ayni mehafil, beynelmi • 

Jel buğday anlaşmasının olduğ\J 

gibi muhafazasının doğru olacağı 
kanaatindedir. raydan kendisini yoklamağa ge· zannettiğin kadar taş yürekli bir mişti. lhe children were aıt 

}enler Fehim Pa•ayı yatakta gö· genç degw ilim! yalnız ağlamış SU· Saadt, tehlı.kenı"n savu-turuldu- t• d d ft d . k" z· k :ı- x ıre • an a er rın ıng a ıraat nezareti i tısadi müşa • 
rüyorlardı. ratlı yaramaz çocuklar gibi, her ğunu görünce, Necdetin yavaş ya· glauof :milk and eating some viri M. Ezekiel Londradan gelert 

• • • • şeye göz yaşı dökmek hiç de ho· va~ mahalle kahvesine ve pazara biscuita, they were gone to h . 
k bed. Mean while the weather aberlerin, bir çok memleketlerıl1 

- Sineğin beyi sende mi? şuma gitmez. Sarayda seni ne a· çıkmasına müsaade etmeğe ba§la- A · · b d 
had grown worıe and worse 16) rJantınin eynelmilel buğ af 

- Hayır.. dar çok sevmiştim ... O vakit ba· mı~tr. ikisi de bu civarda ba,ka l f.k • d t • 
:ı- T they cauld he ar the wind crying an aşmasına uyması ı rın c o 

- Yalan söyleme •. ! Koz kıra· na karşı zeki ve fedakar bir kadın isimlerle tanınmışlardı: in the trees. 1t ıeemed as if duklarmı bildirdiğini söylemit " 

~c~a•ğ~ım~·-··~~~~~~~==~==~~r~o~l~ü~o=y=n~a~m=ı=şt=ı=n=!==Ş=i~m==d=i~o~k=a=d=a=r~====~~~~~~(D~c~v~a~n~1ı~v~a~r~)~~~it~w~er~e~g~o~i=n~g~t~o~be~a~s~t~or~m~y~1~7~)~~-~~t~i~r.~~=;::~~~~~~!!ilii!~~z__,· 
Tefrika numarası : 51 - Diğer marhaleleri de çabucak ge- liyorsunuz ..• 12 numaradır... Şaıırma- yordu. Hatta çok eskiden öğrendiı• 

çirsek •.. Bizim için mukadder olan aaa· yın ••• 12 numara ... saat on ikide bekle· bir şarkıyı ağır aksak söylemek nefesi· 

A k S • ? det gününe bir an evvel varaak... rım... ni bile kendinde buldu ... 

Ş m l' ervet m l • Bu ıözler ıöylenirken, Şadiye, başı· Genç kaciın, da:,•n, dalgın mırıldan-
nı delikanlının omuzuna yaklattırmıttı... dı: Gülyağını eller sürünür, çatlasa büJbiı~ 

Nakili : (Va • Nfı) Bir an merakla gözlerini ona doğru çe· - On iki.... Ferhadın söylediği sözlere ehernııtİ• 
virdi... Ve: yet bile vermedi .. Hoş, buna, Şadiye dl 

akıl ve mantığın ta ileriıinde ko,uyor •• 
Fakat nihayet, akıl ve mantık galebe ça
lacak, bu vapur naıı1, er geç balıklar• 
yenecekse, Türkan da Şadiyeye mağlup' 
olacaktır ... 

Dütüncesinin bu noktasında İıyan 

ve galeyan etti. 
- Hayır1 hayır •. diye yükıek seıle 

söyledi. Vapur, sade akıl ve mantığın 

mahıulü mü? •• Onun da pirane tarafı 
k ? D • .. d . d' 1 yo mu... emın guverte e ve ıım ı 

hurda dururken az güzel levhalara mı 
§ahit olduk .•. Uzağa çekilip bakarıak, 
:ziyalar içinde yüzüp giden bir gemi, n~ 
güzeldir ••• Gelin gibidir ..• 

Bu ıon cümleleri yüksek ıeıle söy
lemiıti. Fakat yukardaki mukayeseyi 
zihnen yaptığı için bittabi Şadiye hiı; 

bir ıey anlamadı." 
- Neler söylüyorsun, kuzum? diye 

delikanlının yüzüne baktı. 
O zaman, Yunuılann yanıını ıeyre

derken, neler düıündüğünü, Fikret, an· 

lattı .. 
- Emin olun ki, benliğimde büyük 

bir istihale husule geldi ... Sizinle ilerde 
kuracağımız aile yuvası, asla, yalnız a

kıl ve mantığa istinat etmiyeccktir ..• A· 
ni haleti ruhiyeler yok mu, Şa

diye ... Hatta, büyük bir kinin aık ol· 
duğunu bilmez misiniz? .. Sizi, bu ak§a· 
ma kadar, hürmete ve tahkire layik, çok 
değerli, bir hanımefendi telakki ediyor
dum ... Şüpheıiz ki, kadın olarak ta na· 
zarımda birçok manalar ifade ediyordu
nuz.Fakat nasıl bir ha1etiruhiyede bulun 
duğumu da biliyordunuz. işte bu aramız 
daki kaynaşmağa maniydi. Vapurda ge· 
çirdiğimiz beş, altı saat ... Bende, manevi 
bir iıtırap yarattı.Tecrübe izclivacımızın 
her halde pek büyük merhalesini atlat
tık ... 

Genç kadının elini tuttu ... 
Şadiye, çekinme hareketi gösterme· 

di! ... 
Gene Fikret devam etti: 

- Diğer merhaleler mi? Onlar ne?.. - Haydı bakalım .... Öyle olsun..... aldınş etmiyordu ya ... Galiba, bir ciiı.11' 
-Tecrübe izdivacımmn, yalnız ma· diye ilave etti. lenin ortasında ayağa kalktı ve: 

nevi olmasını söylemiştiniz. Bunun hu· Bu sırada yanlarına tayfa kılıklı biı- - Allah rahntlık versin ... Ben, y11ı· 
dutları haricine, hotbchot çıkmıyacağım. kaç adam gelmiıti. mıya gidiyorum ... Pek yorgunum •• l-l•f' 
Bunu size daha evvelden haber vermek Fikret: di, Fikret Bey, beni kamarama kad11' 
ıartiyle bir ricada bulunabilir miyim? - Sükunumuz naııl olsa bozuldu.. teşyi edin .•• dedi. 

- Buyurun.. diye uıulla fısıldadı. Haydi, artık hura- Meşhur aşk ve 6evda müteha••''' 
- Bu gece, kamarama geliniz!.. da durnuyahm ... Gene birinci mevki gÜ· Ferhat Bey, müvellidulma gibi açılıt' 
Şadiye bir an düşündükten ıonra: vertesine dönelim ... Böylelikle geveze kaldı ... 
- Peki!. dedi. Fakat!... Ferhadın diline düımekten kurtu1ur.ız. Şadiye ile Fikret, merdivenlerde" 
- Niçin tereddüt ediyorsunuz? Kimbilir bizi ortalıkta felJik fellik n~ıııl indiler, koridorlardan geçtiler ... Ve tı•• 
- Yerdiğiniz sözde duracağınıza e· arar... dmların kamarası önüne vardılar ... 

minim .• Lakin." Kamaramda ba§ka ka- Geldikleri yoldan geçtiler ... Birinci Hava sıcak olduğu için kamar•"'" 
dınlar olduğunu biliyorsunuz... Onları mevki güverleıine vardıkları zaman, ha· kapısı kapatılmamış, iki parmak kad•

1
' 

ı..ı • 
naıııl bırakıp ta çıkarım ve sabahlara ka· kikaten, Farhadı, gözlerini dört açn-ış, aralık bırakılarak, arkasına kanca taııo 

dar geri dönmem?.. etrafa bakınırken buldular... mıştı .. 
- Gayet baıit ... Bilirsiniz ki, vapur- Fikret lakaydane~ Fikret: 

in seyahat edenlerin, pek çoklannı gece· - Hanımefendi merak etti de ..• V :ı-
leyin uyku tutmaz .. Salıntı dokunur, ya- purun ön tarafına b3kmıya gittik ... 
hut yerlerini yadırgarlar ..• işte, siz de, Ferhat, gene komplimanlara başla
üzerinizde böyle bir aksülamel olmu,, dı. Fakat, bu sefer ne söylese, Fikret 
gibi yapar, söz de güverteye çıkarsınız.. kızmıyordu .• Bıyık altından gülerek: 
Fakat, kamaramın nerede olduğunu bi- "- Öt bülbül, öt •.. diye mrnldanı· 

- Unutmaym .•• 12 numara ... 
on ikide ... 

' f 
Kıadının elini öptü... Birbirlerİ111 ç 

gözlerine muhabbetle baktılar... GeJ' 
kadın, kamarasından içeri girdi ... 

(devamı var) 

b: 



a· 
: ır doıtum bana ıunları anlat· 

it Ben, eakiden, ruh hutalıkları 
, '~larında ismine ''F etitizm,, 
11ıleu haıtalrkla malüldüm. Bil

tıı ~. hu ha.atalığın naııl §ey oldu
~klınızda kaldı mı? 

ll:ıı erkekler, kadınların eıya
&t ~.gönül bağlarlar: Meıela, 
r\'Rılııinin mendilini, tarağını 
0'1lıek onları coşturur. 

'° lakin, 8aha da ileri gidenler 
lrdır. 

k Cahıekanlarda tef hir edilen bir 
~:1n. iskarpini Kar9ısında, pek 
~. k1.:nsenin gözleri süzülür. içi 
i .ılı ta.t}ı titrer. Zira, bu ayakkabı 
~'.tıde güzel bir ayak tasavvur et-

1ftir. 

1 ltte, ben de bu çe9it ruh hasta-
ltınd b" · d' D d' · old .. an ırıy ım. er ımın ne 
tl'J~iUnu biliyordum. Fakat, bir 
~ ın illc~ini bilmesi teaavi için 
J fj hıi? .. Ben de tedavi olamıyor
lll!Jn. 

ltı Nihayet, oh, çok şükür, yem 
Oda., beni iyileıtirdi. 
Bakınız, anlatayım: 

d Avrupalılar, yaşmaklı Türk ka-
tnlarından bahsederken: 

d'=:-- Ne esrarlı §eyler... Göreme
ı 'i•tniz icin aırk oluyoruz! -der-er. • 

h() Filhakika, kafe5te, çartafta 

d Yle bir hususiyet var: Arkasın· ,, . 
4a_ ittni 5aklar. Ancak bir tarafını 
t Ya) rneyal gösterir ... Kartı ta
&.ftaki de: 

~ ..._ Aman yarabbi ... Acaba ar
'••nda ne var? ... -diye düşünür ... 
I>i':l'lağmda bir ıeyler tasavvur 

~r. 
t f~te, yirminci asırın harikala
fıtdan biri olan kadın çorabı da ) 
'>-rıı hususiyeti haizdir: 1 
d Bu İnce ipek nesiç, bütün ka
i~~ bacaklarım göze göstermekte 
r ı. 8ir bacak, ıayet fazla çarpık, 
~~~la §İfman ve fazla kemikli de-
ıl~, iç geçirir: 

..._ Ah ... Şunun çora.hını çıkar
~ ... Altından ne çıkacak? ... -di
/• tasavvurlar alemine dalar-

1'.ttı ••• 

lft İtte, her kadın bacağı karıısın· 
~ • •usuz l<alıp pınarı gördüğü 
~de hararetini teskin edemeyen 
~ı hedbaht halinde üzülür, harap 
llrdunı .•• 

~Çok tükür, artık bu hastalığım 

durutlu, kirli eımer manze.ralı i· 
mi!··· Topukların üstünde kat kat 
çizgili kara kırıtıklar ... Hele kıl

lar ... Kiminde e~kek ayağı gibi ... 
Bazıları tırat edilmiı; erkek sura· 
tına: benziyor... Ekserisi, yolun• 
muı hindi boynu gibi... insana 
memnuniyet değil öğürtü veriyor. 

Yarabbi! ... Kadınlar, nasıl ol
duda, bu çorapsızlık modasına 
inandılar, kandılar? ... 

Daha feci tarafı, çorapsız ka
dınlardan bazıları, ötesinde beri
sinde kesikleri, delikleri olan ge· 
ne yeni moda iskarpinler giyiyor ... 
Bunların aralıklarından ayakları 

da görünüyor ... 
Ne ayaklu, Yarabbi, ne ayak

lar ... 

Parmakların üstüne yahut to· 
puklara rastlıyan deliklerden müt 
hit ve iğrenç nasırların dışarıya 

pırtladığı görülüyor. 
Doğrusu, artık, tamamile teda

vi oldum. Bir ayakkabıcı dükka
nının karşısına geçip te kadın is
karpinlerine bakmıyorum ve ha· 
zin hazin içi geçirmiyorum. Daha 
doğrusu, ne zaman kadın iskarpi
ni görsem, gözümün önüne, tıraıı 
uzamış bir bacakla şeklini kaybet 
mit bir ayak geliyor. 

Filhakika, uzun topuklu iskar· 
pin giymek yüzünden ancak bin • 
de bir kadının ayakları nasırdan 

ve çarpıklıktan masun kalmıf ... 
Bunu, yeni moda bana anlattı ... 
Fakat Altah razı olsun yeni 

modadan ... Artık illetsiz bir inaa-
nı.nı ... 

(Hatice SUreyya) .... " ...... ____ , ...... -.. -... ···-·· ........ . 

, lr.ta.dı. Zira, çorapıızlık moda· 
dlttın çıktığını biliyorsunuz... Ka-

d ltt hacakları, cascavlak meydan· Ateşli Macar ;ıldızı Franziska Gal, 

ı..'drr. Bunların içinae binde biri tstanbulda en hoşa giden yıldızlardan 
l ~ lıli.nasiyle güzel... Güzel olan biridir. Kendisi, bir Macar avukatiylc 
~'r, ıl&bii, gözlerimizi yüzde yüz evlendi. Resimde genç evlileri, Buda-
()\'ı,~ pe§tede evlenme memurluğu dairesin-., 'lC\lyor ... 

F le im 1 ? D den çıkarken görüyorsunuz. 
"' a a.t, güzel o ayan ar· ... a Franziaka Gal, tam bir ev kadını ola· 
tı doğrusu, çorabın aldatıcı füsu- rak tanınmıştır. Yemek pişirmesini, 
~\l~ kanarak güzel sandıkları· dikiş dikmesini bilir. Filmdeki rollerin-
ıı?... de oldukça gibi hoppalığı sevmez, ağır 

'•• ~eğerıe, kimi kayış gibi sert başlrdrr 1. 

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

~ltalyada, Papalık toprağı olan Vali· 
~ 'ahe.aında bir de Vatikan futbol ta· 
~l ........ Spora Mven Papa, bu fut· 
~nu himayesi altına almııın. 

buı •tikan takımı, Papalığa menıup 
~~lln aıkcrlcrin eski devirlerdeki 

8 Y•P•lnuı iinifonna11nı •İymiı o-

larak maç yapar.. E&aıen, bu futbol ta· 
kımını teıkil eden cençler, papanın mu· 
hafızı olan haua askerleri arasından ıe· 
çilmiıtir. Reıimde Vatikan takımına 
mensup gençler, bir maç faıılasında, İı· 
tirahat halinde görülüyor. 

Heybelide deniz, Veliefendide 
atyarışları yapıldı 

1 aksim stadında prof esqonel güreş 
müsabakalarına başlandı 

Y arıt ve ıslah encümeninin ı 50 metre kurbağalama: Galip ı ilk maçlarını 
tertip ettiği yan9lara Veli Efen · Bey (Fenerbahçe) birinci, yaptılar. 

Taksim stadında 

dide devam edildi. 100 metre sırt üstü Sadi Bey Saat 16 ya doğru stadyom hın· 
Birinci koıu ıatıt kotusu 4 ya- (Beykoz) birinci, Metin Bey cahınç dolmuştu. Futbol aahnsı • 

şından yukarı yarım ve saf kan (Beykoz) ikinci. nın tam ortasında büyük bir ring 
Arap hayvanlarına mahsus. Me • 100 metre kurbağalama: Hali- kurulmuş, bu ringin etrafında iki 
safesi 2000 metre, ikramiye bi • dun Bey (Beykoz) birinci, Mu - binden fazla iskemle konulmuı • 
rinciye 120 lira. zaffer Bey (Beykoz) ikinci. tu. Bu iskemlelerden maada tri· 

Tevfik Beyin Sadası birinci Sa- 100 m~tre kurbağalama kız . bünler de dolmuş, ayakta seyre· 
lih Patanın Serdarı ikinci, Kara· lar: Hamiyet Behçet Hanım ( l. denler arasındaki kesafet yer yer 
cabeyli Dervit üçüncü. S. K. ) birinci. izdiham haline gelmişti. Tam sa· 

ikinci kotu: 4 ya9ından yukarı at 16 da güreşçiler ringe çıktılar. 
50 metre kurbağalama (kız· 

yerli ve yarım kan İngiliz hay· Ve birer birer halka takdim edil-
lar): Süheyla Hanım (F enerbah-

1 vanlarına mahsus. Mesafe 2400 diler. Hepsi dev cüsseli, kuvveti 
metre. ikramiyesi 410 lira. Kara- çe) birinci. adaleli ve güreıteki tecrübeleri 
cabeyli Rüstem Efendinin Soba'· 100 metre serbest hanımlar: bütün görünüılerinden aıikar o • 
ıı birinci Prens Halim Beyin Se- Matmazel Ola (Fenerbahçe) bi- lan bu pehlivanlar, halkın uzun 
mir'i ikinci, gene Rüstem ağanın rinci. Jale Hüsnü Hanım ( l. S. alkıtlarma mazhar oldular. Gü • 
Nanası üçüncü geldi. K. ) ikin:i reşler Greko • Romen olacaktı. 

Üçüncü koşu: Saf kan İngiliz 50 metre çuval: Matmazel tik kurayı kazanan beş çift sıra • 
taylarına mahıuı; mesafesi 800 Hugner (l. S. K.) birinci, Padil • siyle gürettiler. 
metre. ikramiye 785 lira. Fikret bot: 3 dakikada Cemal Bey birin
Beyin T omruıu birinci, Erolu i • • 

cı. 

kinci, lıtiranca üçüncü geldiler. 
Dördüncü kotu: 4 yaıından 

yukarı İngiliz hayvanlarına mah· 
suıtu. Mesafe 2400 metre. lkra • 
miyeıi 730 lira. Prens Halim Be· 
yim Ranflon'i birinci, Akif Beyin 
Bekarı ikipci geldiler. 

Beşinci koıu: - Bet yaıından 
yukarı Arap hayvanlarına mah • 
suıtu. Mesafe 1800 metre. Birin -
ci ikramiyesi 155 lira. İzmitli 
Şevket Beyin Neriman'ı birinci, 
Ahmet Efendinin Ley lası ikinci, 
lama il Efendinin Serveti üçüncü 
geldiler. 

Yüzme müsabakaları 
Adaları Güzellettirme cemi -

yetinin Heybeliadada plajların 

önünde tertip ettiği büyük deniz 
bayramı dün muvaf fakiyetle ya • 
pılmııtır. Bu bayramı takip için 
büyük bir kalabalık sahili dol • 
durduğu gibi, deniz kotralarla, 
sandallarla ve saire vaııtalarla 
dolmuı bulunuyordu. 

Yarıtlarda Vali ve Belediye 
reisi Muhittin Bey, Halk Fırkaıı 
vilayet idare heyeti reisi Cemal 
Bey, Halkevi reisi Ali Riza Bey, 
Adalar kaymakamı Retat Bey 
ve daha bir çok zevatta hazır bu
lunuyorlardı. 

- Ek;em Rüttü Beyin ba9hakem
liği altında cereyan eden yarıtlar
da teknik netayiç tudur: 

Erkekler atlama: Sadi Bey 
Fener bahçeli, 27 puvanla biı inci, 
Şefik Bey l. S. K. ikinci. 

Gençler atlama: Necdet Bey, 
l. S. K. birinci, Hidayet Bey F e
ner bahçe, ikinci. 

Bayrak yarııı: (Beykoz) bi -
rinci, (1. S. K.) ikinci. 
Hanımlar bayrak: Birinci (Fe

nerbahçe, ikinci (l. S. K.). 
100/ 400 bayrak: (1. S. K.) bi-. . 

rıncı. 

400 metre serbest erkekler: 
Toma (Beykoz) birinci, Salahat
tin (Heybeli) ikinci. 

100 metre serbeıt erkekler: 
Nihat (Galatasaray) birinci, Ih
san (Heybeli) ikinci .. 

Yatlar: Berberyan Beyin inci 
ismindeki yatı ibirinci, 
Beyin Bülendi ikinci. 

Bülent 

Ufak yelkenliler yola sınıfı: 

Harun Beyin Çotkunu birinci. 

·Büyük sandallar: Verno birin· 
ci, Damya ikinci. 

Küçük sandallar: Nober Beyin 
sandalı birinci. 

Heybeli • Moda su topu ma · 
çında Modalılar galip. Yarışlar -
dan sonra Adaları Güz~He~tirme 
cemiyetinden Doktor Esat Bey 
bir nutuk söylemiş ve muvaff aki
yetlerinden dolayı sporcuları teb
rik etmittir. 

G'üreşler 
Şehrimizde bulunan bcynel -

milel profesyonel güreşçiler dün 
UJll111ff~..-ı1~Jllllllll....,.IAllHllllUlllll 

Nakliye vasıtalarının bu derece 
inkişafına rağmen, hepimizin iki 
ayağa ihtiyacı vardır .. insan yü
rüyü§ünün ıür'ati, vasati olarak, 
saatte 5 kilometre addedilir. Fran 
sada, son yapılan bir müsabaka
da, lutkof isminde bir Rus, 523 
kilometreyi 74 saat 8 dakika 20 
saniyede katederek şampiyon ol· 
mu9tur. Kendisi 42 yaşındadır. 

Saatte, vasati, 7 kilometreden faz· 
la katetmiı demektir. 523 kilomet
re, İstanbulla Ankara arasına ya
kın bir mesafedir 

Birinci güreş: İspanya ıampi • 
yonu Oliviyera 127 kilo Macar 
Soradi 110 kilo. Güret kısa sür
dü. Sikletinin fazlalığından isti -
fade eden ispanyalı, ezici bir ça
lışmadan sonra 3 dakika 20 sani
yede Macarı tuşla yendi. 

ikinci güreş Estonyalı Rago 
116 kilo Romanyalı Kirtop 100 
kilo Estonyalınrn yaşlı olmasına 
rağmen Romanyalıya her nokta -
dan faik olduğu derhal anlaşıldı. 
Beynelmilel bir şöhreti olan Ra -
go, Romanyalıyı her zaman lrn -
}aylıkla yenecek vaziyette o!du • 
ğu halde, güreıin incelikluini 
gösteren bir §ekilde vakti geçirdi. 
Ve tamamen hakimiyeti altında 

geçen 17 dakika 11 saniy<'den 
sonra tuşla kazandı. 

Üçüncü güreş: 

Fenlandiyalı Hutanen 105 ki
lo, Okranyalı Subişko 122 kilo. 

Fenlandiyalmın dünyanın sa • 
yılı güreşçilerinden olmasına ve 
birinci karşılaşmada berabere 
kaldığı maruf Cim Londosu ikin
ci güreşte karşısına çıkamıyacak 
bir hale getirmiş bir pehlivan di
ye takdim edilmesine mukabil 
Okranyalı da tecriibeli bir güreş

çi gözüküyordu. Vücut teşkilatı 

bir hayli garip olan bu güreşçi, 
cidden müthiş bir pehlivan olan 
Huttanen'e ancalc 3 dakika 9 sa
niye dayanabildi. Ve tuşla yenil • 
di. 

Dördüncü güreş - Çekoslo • 
vakyalı Vavro 94 kilo, Roman
yalı Draccegosyanı 96 kilo güreş 
çok sert oldu. Her iki rakip ayni 
kuvvette görün~!·c::-1:.~·:!:. Mc.a • 
mafih Macarın teknik faikiyeti 
güreşi 18 dakikada 31 saniyede 
tuşla kazanmasını temin etti. 

Beşinci güreş - Macar Magi 
107 kilo, Çekoslovak Fiıer l 08 
kilo. Bu güreş cidden vah§iyane 
oldu. Her iki rakip zaman zaman 
adeta döğüştüler. 21 Dakikanın 
sonunda her iki taraf kati netice
yi alamamıştı. Yağmur sağanağı 
neticenin te5bitine mani oldu. .. 



Dil kurultayı 
bugün başladı 
(Baş ıanıh 1 ıncı sayı .. 1r.ııı. dadır) 

zerinde sıkı bir programla karşı -
lanmı§b. 

Harf inkılabının ertesi günü 
Dil Heyeti kurulmuş, ve nihayet 
932 Temmuzunda Türk Dili Tet
kik Cemiyeti kurularak faaliyete 
geçilmi§tir. Durmadan çalışılarak 
ortaya müspet eserler konmuştur. 
Söz Derleme faaliyetinde 126 bin 
'derleme, 150 yazma ve kitap ta
ranmıştır. iki yılda yapılan işler 

belki pek azdır. Fakat Kurultay 
bunu azımsamıyacaktır. 

Büyük şef Türk tarihi ve Türk 
Ciili işlerinin gönüllüsüdür. (Sü -
rekli alkı§lar) • 

Büyük Millet Mecisi Reisi, de -
'ğerli münciıi ile alaka duymakta, 
aygıdeğer Başvekil İsmet Pa!a 

Öa hükumetin yardımını temin et
mektedir. (Alkı§lar). 

Bugün ikinci Türk Dili Kurul
tayını açıyorum.,,, 

Maarif Vekili Bey bunda sonra 
Kurultaya bir reis seçileceğini, bu 
hususta İbrahim Necmi Beyin bir 
teklifi olduğunu söyledi, sözü İb
rahim Necmi Beye verdi. lbrahim 
Necmi B. ikinci Dil Kurultayına 

birinci Kurultaya olduğu gibi, 
Me::lis reisi Kazım Paşa Hazretle
rinin seçilmelerini teklif etti. Bu 
t:e'c11f nlkışlarla ve ittifakla kabul 
e Hl "i . 

Kiı.~ım Paşa Hazretleri riyaset 
kürsü::üne gelerek bir nutuk söyle
diler ve seçil.melerinden dolayı 
teşekkür ettiler. 

Bu nutuktan sonra riyaset diva
nı ir.tihabatına ge~ilmiş, birinci 
reis vekilliğine Maarif Vekili A
b:din, ikinci reis vekilliğine Bursa 
Meb'usu Eeat, katipliklere de İs
mail Mü~tak1 Faik Reşit, Baha ve 
Refik Ahmet Beyler seçilmi~ler
dir. 

Bundan sonra merhum Samih 
Rifat ve Reşit Galip Beylerin ha
tırnsml\ hürmeten bir dakil!a sü -
kCot edilmiş, dört ilmi ve üç idari 
cn:t.imene aza seçilmi,tir. 

Müteakiben, Reis Paşa, Kurul
tay münasebetiyle birçok telgraf
lar geldiğini, bunların hepsinin 
birer birer okunmasına, val<tin 
darlığı münasebetiyle imkan ol -
maclığmı söyliyerek münasip gö
rülürse bunlara riyaset divanınca 
cevaplar verileceğini söyledi. Bu. 
da, birinci Kurultaya olduğu gibi, 
yet hariciye komiser vekilin
den Hariciye Vekilimize ge
len ve KurultDya muvaffakıyet 

dileyen telgrafla, İstanbul Vali ve 
Belediye reisi Muhittin Beyin tel· 
grafı okundu. Muhittin Bey tel
graf mda, ikinci Dil Kurultayının 
da şehrimizde toplo.nmasından 

dolayı İstanbulluların duydukları 

büyük sevinci ifade ediyordu. Re
is Paşa bu telgrafı okuduktan son
ra: 

"- Diğer telgraflar Umumi 
Katipliğe verilmiştir. Cevapları 

yazılacaktır, dediler. Müteaki • 
ben İbrahim Necmi Bey, k:frsüye 
gelerek Türk Dili Tetkik Cemi ye· 
tinin bir yıllık çalışması hakkın

daki raporunu okumu§tur. 
Kurultay devam etmektedir. 

rlo~ia ve Malh.1e veflilleri 
Ankara, 18 (Hususi Tele fon

la) - Nafia ve Maliye Vekille·ri 
hu sabahki trenle Elazizden dön
düler. 

Muhaaebat mUdürlUğU 
Ankara, 18 (Hususi Telefon

la) - Münhal bulunan muhase
bat umum müdürlüğüne hukuk ve 
mJlliye mekteplerinden mezun 
Mümtaz Bey tayin edilmiıtir. 

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

tür ki eri 

sıra çavuıu tarafınC:lan b~ yerin
den parçalanmıştır. Bundan bat· 
ka Eski Cumada çamaıırdan dö -
nen Koca Doğanlı AH ağanın ge
lini de Bulgar askerleri tarafından 
üzerine sürülen arabanın altına 

düşmüş, kucağındaki dokuz aylık 
çocuğu bo~undan geçen teKe~ • 
foklerin altında can vermittir. Bu· 
na benzer çirkin ve caniyane ;vak
alar Oamanpazar,ı · öyJerinde sok 
fa.dadır. 

Bulgar ordusunda fiili hizmeti
ı. · gören birçok Türk gençleri 
vardır. Bunlar bir harp esirinden 
t. rklı muamele görmezler. Her 
!ıafta verilen der lerin mahiyeti 
Türklük aleyhine tahriktir. Her 
gün dayak, itkence :ve hakarete 

· .• ıu:ı kalan binlerce halk, emlak 
ve arazisini hayvanlariyle birlikte 
Tiitkiye hudutlarına kadar yol ve 
-p;ıst. port parası mukabilinde Bul
gar zenginlerine bağıtlamaktadrr. 
Bulgar Türklerine itkence devam 
"' 'kçe yakında umumi bir hicret 
1tatPketi başhyacaktır. · 

• • • 
Diğer taraftan Romanya()., çı

kan Hak söz gazetesi de Bulgar 
mezalimi Bulgar vah,eti bathiı 

altmd yazdığı bir yazıda diyor 
ki: "Son günlerde Bulıaristanda
ki askeri idare Türklere eza ve 
ct~fa ediyor. Bunların zulmünden 
'·•ar-:\n Türkler Romanyaya geli -
yorlar. Bir hafta evvel otuı; kişi
lik bir genç kaflieıi kendilerini 
Romen hudutlarına atmıtlardır. 
Hudut boyunda Rahman Aşıklar, 
Köse Abdi köylerinBen dayaktan 
kaçanlar çoktur. Hududa yakıt' 
Yunuslar köyünde, Bulgarlar lb· 
rahim oğlu Salibi day ktan öldür
müşlerdir. Zaven köyünd~ Hüıe
yin ağanın ailesi Blllgarların ku
durmuc :..Jına taarruzlarından 
kendisini bacaya girmek suretiyle 
:kurtarmıştır. 

Kalava köyü muhtarı, Romanyo. 
Türklerine silah verdiği töhme -
tiyle Bulgarlar tarafından öldü -
rülmüştür. Caferler köyü hatibi · 
r.in amcasının kızı kaçırılmıştır. 

HC\len hayat ve mematından c&er 
yoktur. Eski Balabanlar camii ne 
p:slik atılmı~, camları kırılmış -
hr. Bu gibi zulümleri Romanya 
Türkleri namına !iddetle protesto 
ederiz. 

Sar mıntakasında 
(Üst tarafı ı inci sayıfada) 

man tesiri altmd görülmekte ve 
hunların eski Alman aık~rlerin

den ibaret olduğu söylenmekte
dir, 

Toplanması istenen yeni zabıta 
kuvvetlerinden almanca bilenle -
rin mıntaka dahilinde askeri ha· 
valiyi göz altında bulundurmala
rı dü!ünülmektedir. 

Vaziyet, Milletler Cemiyeti 
Umumi Katipliğine "Sar idar~ 

komisyonu,, reisi tarafından bil -
dirilmittir, 

Sarın §imdiki polis ve ~.-ndar
masmın siyasi taraf girliklercle 
bulunmaktan kendini alamadıiı 

yazılmaktadır. 

Esas maksAt, yalanda yapı)ç.cak 
olnn "reyiama müracaat,, esna
smda, tam ve adil bir netice al
mak mümkün olamıyncağıdtr. 

Milletler Cemiyetine dahil muh 
telif milletlerden toplanılr. llU is
tenen zabıta kuvvetinin. 2000 ki
~i olması zaruri görülmektedir. 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
•• 
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bir ümit serpti, fa~at ,ok ıürmc~i. 
:ıaydrlar: Beş.. Hani altmcı:;ı.. Süleyman bir •ey bulmu~ ıibi :···· .. •· ........ . 
Yok .. O 1lalde .• Acaba kaçtı mı? yerinden irkildi. Hergülün Afrika fYazan 1 

Nereye .k ç cak ve nasıl? .. Sülcy· ormanlarından b~hşetrncai ona i Rıza 
manın itittiği o acıklı ses Boranın yeni bir ilham vermit placoktı. i . 
değil miydi?. M amafih orada bulunanlara )liç j Şekıp 

Bunun halledilememiş olma•t bjr ıeyden bahıetrnedi. Yalnıı: · .............. .. 
Yavuzun üzüntü&ünü fazlalattır - - Çocuklar, dedi, Bana b~ş on 
mıı. Ölmediğine, sağ oldu~una dakika i;~in verini.: .. Yarım saate memiz lazımsa kararla1tırırıZ· 
zahip olarak saatlerce Bora'yı a- varmaz dönerim .. Dönüşü:mde he- Murat itiraz etti: 
ramıılardı. Bulunamadı; bulama- pini~i b\lradA bulayım.. - Ben neye değil bah•·· lı' 
dllar. M 1. · ' · · ktc ~' ......... - o ıyc ye ıenın 11r • 

"Bora., tatlı, akıllı, ualu, can Tam yarım şaat sonra Süley· çağım kendisine yardım ed~~dıf 
bir hayvanch. Daha "Fride,, ye ye- man kapıdan göründü. Veı söyledim. Bi~ de nihayet \iÇ 

ni itık olmuş, Fride de ondan - Benimle kim &elmek isliyor.. içinde dönrnüı bulunuruı. 
hoılanmııtı. Bunun için iki!ini Blanş Allarti; Blanş Allarti: rl 
ayrı bölmeye koymuılardr. Bal - Nereye, dedi. (.. ı: ...- Moliye, ıenin aynlmJl'lf. 
aylarını Y~!ıyorlardı. Bu felaket- - Nereye oluna.. ııl razı oldu? . fr 
ten aonra Fride yarı yanmıı bu- ........ Evvela yerini öğrenelim, son· _Evvel$ razı ıörünmec:h· !'" 
lun~u. Fakat "Bora,1 ı:ır oldu. ra k h s k k · )tJ lY ... at iza ettim. ir in es ı ~ •. J 

Hergül'ün •9~ü ile derdi taze- - Hayır.. getirilebilmesi için snuhal<I" 
lenen Yavuz üç yatında -. TAbii hepimiz de gelmek iJ· , vahfi hayvana ihtiya~ oldui'1-' 
bir çocuk gibi earaıla aarsıla ağla- tenz. b\J te1'ilde hareketin daha \lç\l' 

dr. Horgül kırdığı potu anlamıttı: - O halde ıöyJiyeyim: lç Afri- mal olacağını söyledim. 
-Ağlama, dedi. Ben var mı- kaya., V1'h!i hayvan avnıa.. Moris: 

yım, yok muyum .. Hazır Afrikaaa - Cidqj mi ıöylüyonun?. M 1. , . b i tt t1Jıc 
"k l 1~ d "d c;:.. h . d' 1 - o ıye yı u vaz ye e ı 11 
ı en o~an ata ~a ar gı er sana - ~up e mı ~ ıyorıvn , , b ak . k k diifY 

f ık f k 1 · · · K" k" ? ır ıp gıtme , ona artı ,, 
u ac u acı yavru ar getırırtJll. - ım ım . b" h k 1 K" b'I' "' 
B ık. "B d d b 1 M t•• b k b d b ır are et o maz. ım ı ır e ı ora,, yı a ora a u uruz. - ura ""n •f a ur,i\ a u.. I I . . 

Bu lÖZ Yavuzuıı gözlerine ~fak lunalll~r ve d ha kimlere teklif et- na ne er ge mıttır. J 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• -Evet .. Bundan da açıkçıı bl 

ıettl: Yalnız aana itimat edi~ Yağmur ve fırtına \ Mahmut Saimin dum. Beni bırakıp gitmen içİJ\ 
nun bir vesile olmamasını teııt' ( Usı tarafı ı inci aayıfada) 

gariıtan ve Roınanyada da hava - muhakemesi 
lar bozınuf, fırtınlar hayli tahri- Matbuat kanunyn 

c. Jerim,, dedi. r 
Mµradın ıirkıe kalac!lğınJ, Y 

vanlarla onun ıne,gul ohı.eiJ 
sijyledim, Aklına bir fey getiri 

bat yapmıştır. Ajana Sofya ve neıriy tta bulunmak v birçok 
Bükreşteki fırtınalar hakkında fU kimıeleri it bulmak behanesiyle 
malumatı vermektedir: dol•ndrrm•ktan suçlu Mahmut nıesini riça ettim. b 

Sofya, 17 (A.A.) - Karade· Sami efendi ile necriyatınm ko -
ııizdeki Burıazda dolu ile karııık lllylaımauna yardım ettiklerin -
müthi§ fırtınalar on yedi saat de- den ıuçlu olan Refik Salih ha • 
vam etmiştir. Telgraf direkleri mm ve Joıef, Ahmet Sait, Sinan 
yılıkırıış ~leijtrik telleri kırılmış, ve KeteQn Paıkal efendilerin mu· 

Herıül, Yavuza döndü l'e 

yük bir sevinçle I 
- Büyük doıtum. Artık :nıef 

lanma, "Sora,, ya kavq~acııl 
~edi. 

ağaçlar kökleriyle birlikte yerler· hakemelerine bu ı bah aeJiye Ü • , • • • 

den çıkmı' ve çatılar uçmuştur. çilncü ceza mahkemeJlndc devam -6-
Bilhassa 15 dakika çok ,iddetli edilmittir. 

ASLAN Avcısı ESSEYtrf 
ABDÜLFAKt 

dolu büyük tahribata sebebiyet Bugünkü celsede tahkik t ev-
vermi§tİr. Dört yüz gram ağırlı - rakı ara11nda bulunan imtiya~lar 
ftında doluya tesadüf edilmi§tir. tetkik edilmiı ve bu imtiy %1 r Hadiseye Rumiö'nijn •ebr-P 
Şehir karanlıktadır. Zabıta bir b tka, bııtka i~iml~r ii~erjne ahp- Cluğu tahakkuk etmiş. siıortll f 
kaç gün halkı ıokağa çıkmaktan dı(jı görülerek bunların filhakika rarın mühim bir kısmını ödeJ'l'I( 
menetmiıtir, Hasarat çok mühim- Mahmut Saim !;fendi tarafından ;azı olmuştu. 
dir. Fakat insanca 2ayiat yoktur. alınıp lınmadıimın bildirllm si Süleyman, hir kaç ar}tadı.ti 

1 
Biikre!, 17 (A.A.) - Dolu ile için vilayete müz kkere yaıılma- beraber, Afri~nın iç taraflll'ı~ 

karışık f ırtrna neticesinde Bükref- sına. karar verilmit ve muhakeme bol ta yiiıü ıörmemit orrnanl,/ 
te kırk sokak ve bin kadar ev ıu 23 ağuatoı perıembe gününe hı- kJldp.r H~rliyebjllm~k için hııııf 
ıtltında kalmıştır. itfaiye neferle- 1 rakılmı,tır. ğım yapma)<la meıııııldii. J(efl6 

ri, yıldırımdan ileri gelen yan • IJ S 1 .
1 

sine seyahatine cıkmazdan e'''
1 

gınları ~öndürmek için yüzlerce aponya ovyet erı ~ıs:rın me1hur ~.lan avcııı r<( 
defa mudahaleve mecbur kalmış- t t tt• ı yit AbqüJ faki ile görti,mçyİ '' 
tır, Bir kişi boğulmuş, iiç kişi prO es 0 e 1 

1 
nur, 4'.lemişl~rdi. 

ağır surette ;·<ıralanmıştır, t Ust taralı ı ıncı sayıfıdilt j 
5 

.. 
1 

b . d ··ıilf 
F J- '- • h ı · M k ( .a. A ~ B u eyman bera erın e ıo ırtına mem CY>Ctın mu le ıf os ova, 17 "· .1 - eyaz ~· . i~ 1' 

noktalarıpcla mühim tahribata se· Ruslardan bir Mançukuo polis ~l gı arkadatlllrm~ ~eıbıt etm dl 
:1 . • • M k 1 unuyordu. Kendmyle Yavııı tı 

P.ep olmu,tur. memuru, te avı ıçın os ovaya h"l ı..ı ~ h ld 1 k" . d'J r 
· k ı S R ı P ~ugy a e a h tf lY ı c ' ~ 

Tahran. (Hususi) - Firuz ıtme t~ o nn ov:vm YIY nm l i d k d l k 1 uı~ 
H b. 1 k 1 I e n e n m o &rf. ya mı ıf 

Kuh'dan "'Onra Tebrizi de •el ar m cenera onşo osı,ına <artı Ali . d " k ki d ..tp< " .. h 'k" . h k l d b l anı var •• . f:fr ~ er e ,.,, (1( 
ta rı amız are et er e u µn • H .. 1 T' h k 1 R b~t v bastı ve mühim ha.sarat yaptı. 

Tahran ve Kuruçay tarafından 

Şipahanı Pehlevi uıunluğunca 

Cülba yolu üzerinden gel~n bu 
sel, istasyon boyundan b~lediye 

cihetine ilerlemiş, belediye, adli · 
ye, vilayet ve imaretlerini tama -
miyle sarmı~tır. 

Sokaklarda yürümek k-bil ol • 
mamış, bütün n~ki) vaııtahm 

durmuştur. Üç buç1Jk saat dev3ın 
eden şiddetli y ğmur ve ael. heı 
hır~fı hayvan li§eleriyl~ doldur
muştur. Asker ve piyade inıd;H · 
gelmiş, Emir Leşker üç bin bölük 

mu§ ye ancak kon olqsun soğyk er,'; ve u11ıa ra ı O 
kan)ılrğı neticesindedir ki me ele pon y. ~,ıı 
hic bir fena netice tevJit ~tmemit- Rob~r Dupon'un bu ıef! JI 
ti;, Harbin ceneral konsolos veki- dojrydaq doir"ya k~ndiıfnıı1 Jı' 
li Sovyet cener l konaoloıuns ittir~k ttlrilmHlni iıtemeıi, o~ 
k~rtı y~pılan bu har~keti M nçu· neı Bekerle •ralarınd mev~ııt ılr 
kuo hükumetinin ıiyaaj ~ümeuili dyjq ıöylen.en ali.kanm asılı' 
neı'1in.de protesto ctmiıtir. iını ortay~ çıkarmıftı, l 

""""""'" ""-"'""""""'"'"""'""""""'"--""'"'"'"-'"'"""" Rober'in hele bu seyahate··Jfi' 
süvari ve piyade ruıkcri ile şehri fiJ~I" ala~l!d'lr görünmes\ !~ ~' 
muhafazaya cah!mı~tır. Haşarat mal}tl) içjqe müph~gı bir ııı~l 
ikj milyon tahlT}in edilmektedir, v~ımitti. f•lfıtt, MP.ri•'le tter. 
JJ~m~an batka hükumet dairele - Roher'in tanıfını tulmıJ•l•r t':;rı 
ri de 20P bjn lira k~d~r ~arar (Oevfnl1 

görmü,lerdir. 



reni Kitaplar 

(DÜN ve v ARIN) TercDme Külliyata 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhal· 
let eıerlerinden seçme kitapların lercümeıi ve "DÜN ve YARIN,, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılmau ıuretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü 
cuda getirilmesi temin edilmi§lir. En kuJretli kafaların, kalem 
lerip yardımlarına müracaat 3Junmuşlur. 

.... :.. ___ yedinci Kitap __ • 
merkezi işçi Sınıfı ihtilali 

LENJN : Haydar RIFAT 
Fi atı: 60 Kuruş ,. 

ISTANUUI. 
ANKARA 
C'ADD~:SI 

~== Şimdiye kadar basılanlar 
1 - SAl:ı'O, ~ - lla)dar Klfıtt 100 Kuru~ 

ı - AlLE ÇEMBERi, Morua - 1. H. ı\ll~aıı 100 .. 
1 - Tl<JARET, BANKA ve ISOHSA, Uıtıımt dol•toru 

MUhllı Etem il\ .. 
' - DIWLET \"e lHTILAL, Lenin - Haydar Rlfat 7.; .. 
6 - SOSYALİZM: Kautskl - l'jablh:ı Zekeriya 'J~ .. 

6 - KOLJ.IYAT J, RASiN, B. Nazım 7S 

'7 - lŞÇt SINIFI iHTiLALi, IA.'nln - llıı.)dar IUfnt co .. 

Yakında basılacak olanlar 
l - KUHJ HAYAl'TA W\ŞUUH, Ur. U. Yuna - Prof. Ur. l\l. llaynıllalt 

~ - ISFAHANA OVGRU, Piyer Loll - t. U. Allp.o 

S - KAPiTALİZM BUHBANI, Proft>ııör rlru - Abmet Hamdi 

4 - I"': UZI ve KARA, Standal, DIZRAEL1NlN HAYATI, A. &forua 

Ş - OORIO UABA: Balzak - Baydar Klfat 

8 - ISA: Pıtrla "ublyat mektebinde Profesör dol<tor Bine 8an&'le - Haydar Rlfat 

1 - ET1KA: Kropo&kla - Ataotlu Abmet 

X - tÇTll\UI KANUNLAR, Ureef - Rauf Abmet 

u - ENGEıuı;K otlGtlMtl: Peyami Safa 

10 - ÇOCUK UCŞtYRTENLER H. Gonzalvc, Meııusler - Prol. Dr. M. Bay. 

nıUab 

11 - VERT!:R. <J6te - A. Klınt 

T\:j Q KiVE 

l 1 RL\b..T 
BANKA51 

-DAoA 

EN SON ÇIKAN 

Sahibinin 
Sesi 

TÜRKÇE PLAKLARI 
MONIR NURETTiN BEY 
FE. 78 Müstezat Hasretle bu ıep 

El"eda De!l Gö)'ftüm 

MÜZEYYEN HANIM 
Hü1eyni Şarkı, Hıcranl• 

AX 1781 harap oldu bon yıllarca 
yanmııım. 

Mahmure Handan Hanım 
Kürdili Hicazkar Şarkı. 

AX 1782 Sevmekte. Sevilmekte 
Köye akıamlar indi. 

Süheyla Bedriye Hanım 
AX 1783 hmin nedir. 

Dueto. 

Mahmure Handan Hanım 
Filika Dueto 

SEYY AN HANIM 
AX 1785 Necla ve Çaldın 

Emel ve mavi çiçek tangolar 

SEViNÇ HANIM 
AX 1786 Allı Gelin 

Diyanbeldr türküıü Memoı 
MÜŞERREF HANIM 

Gün battı ıece oldu 
AX 1787 Hüzzam shel. Koklaaam 

.açlwııu. 

Mahmut Celilettiıı Bey 
Uıak neva ıazel. Benze. 

AX 1784 meain kimseye, 
Sen heni bir buseye 

Biçki ve Dikiş mektebi 
Son f'ranıız usulünde hendese 

üzerine, ıayet kolay biçki ve di· 
'9 denleri verilir. Az 1'ileıı ha· 

r. ımlar 3, bilmiyeııler 9 ayda het 
nevi tayyör l.lvalet erkek el~ isc 

ve gömlekleri, beyaz çamatır 
Jiçip dikerler. Şehadetnameler 
Maarifçe taıdiklidir, Har ıün 
nüracaat. Ortal<öy 18 Akaret· 
l~r No 35 Yeho Karaça. 

HABER 

Sütana aranıyor 
Bankalar Y anıkkapı Mustafa 

Nuri Bey apartımanı kapıcıya mü 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

racaatları. r,,1:195) Sahip ve ntUdUrU 
Dr. AHMl!T ASIM 

-Kimyager 
liVSAMETTiN 

lstanbulun en güzel, en temiz 
ve en ur.uz huıuıi ha•taneıidir. 

Tam idrar tahlili 100 kuruıtur 
Bihlmum tahlilit. Bahçelrapı 
Emlik ve Eytam Banka11 kar· 
111ında izzet Bey Hanı 

Yatak fiyatları: 2 liradan İ· 

tibaren. Doğum ve hertürlü kadın 
ve erkek ameliyatları: 10 ıünlük 
ikametle beraber 40 lira.,, 

Telefon 4?"'-'l 

VAKiT 
gezintisinde çalışmak 

• 
isteyen san'atkirlara 

..VAKiT,, gezintisinde çah§mal: üzere evvelce caı ve i..c. ,., •• rnula· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden '"8 i .. talip olanla• 

rın, her ıün aaat on iki buçuktan on dörde kadar VAKiT idaresine m6ra 

caat etmeleri .. 

(stanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
1934 senesi 21 temmuz gününden 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. 

·-.. 
~ 

Fuala ılk ~on 
HUDUT HAREKET dakika hareket harek 

10 Şi li - Tünel { ~~!liden · Tü~el~ 
! - Tı..ınelden · Şı,Jrye 

12 Harbiye - Fatih I Harbiyeden . Fatihe 
l Fatihten . Harbiyeye 

16 Takıim _ Sirkeci ( f akıimrlen · Sirkeciye 
l Sirkeciden · Taksime 

16 Maçka _ Beyazıt ( Maçkadan . Beyazıda 
l Beyazıttan . Maçkaya 

M k E · ·· .. f Maçkadan · E. Onüne - ac a - mınonu O .. t E. nunde" · Maçkaya 

17 Si!li - Sirkeci 
( Sitfiden · Sirk~ciye 
l ~irkecide11 . ~işliye 

_ I akıim _ Akıaray f fakıimden . 4kıar~ye 
\ Aksaraydan . Tak11mf" 

19 K rt ı 8 t r Kurtulu!t•rı . Beyazıta u u uş - evazı 1 S 
\ eyazıtta11 . Kurtulut" 

K t 1 E . ö .. f Kurtuluıtan · E Ouünf' 
- ur u uı~ aun nu l E Ö .. d K 1 - . rrnn en · urlu U!B 

r· T aıtan . R•beğe 
.. · E. Önüne 

22 Bebek - Eminönü .Bebekts;n • " 
ı '-''Tlini'n:in..ı"., R·be~e 

- • le · - ~ ten · B Taıa 

l 

•••t uat • 
3 • 6 S.31 23.4 

9 5.51 240 

5. 7 6 31 1.00 
9 S.49 24.20 

~ 
7.30 J9.20 
7.SO 19.40 

S-8 ~.59 2J.2J 
17 6.41 '24.02 

7 6.57 20.19 
14 6.29 ~0.47 

8 6.16 l9.59 
1 'l 6 58 '20.31 

18 7.02 l9.SlS 
~7 7.38 'J0.35 

6-9 6.00 'l3.14 
17 6.4S 29.SS 

., 7.11 20.2 
15 6.39 10.5 

5.26 
6 5.36 ---
ıo 

S.4~ ~4t40 ~o 
~.~6 1.20 - 1.57 

r\ kşarn Poatası : - - ~ 
ı -' ISTANBUL AN ·;. 

23 Ortaköy_ Akıarav f Ortaköyden Akıaraya 
l A.lua r<ı ydan Ort •k;;,,. 

8 S.50 ~0.50 
lŞ 63Ş 21.32 

~ıtrehAnttı: KAR-\ CADDESi c! - -ırtıraı ı\llrealı IST.\NKUL llAIHUC 
felefon Yuıı HMTI ldareı 141'8 

r-
A •o" ı OIRAITI 

1 e il aylık 

l'Urklyeı ı!IO 11511 lltiCI 1160 lirt. 

Ernebl: ısa 440 MIO 1110 

ILArt TARiFESi 
flr.art'I UAnlurıııın Ntırı ll.6Cı 

ıc.ııaml ll&nlar l O ı.unııtıır 

- Ortaköy • Emiıatiaıü { Orıaköyden · E. pnijı,t: 
[. önünden · O. köye 

34 Betiktaı - Fatih ( Betiktııttıtıı · F•tihç 
i L Q " ( f athiten · B Tata 

1 A. saraydan · T. kar • ·o 
T. kapıdan Sirkeciye 

32 T opkapı _ Sirkecı Sirkeciden . T. kapıya 

18 6.2& ı3.5b 

20 6.5l 24.ı2 

7 6.34 20.54 
14 71~ 21.5 

~.2~ 
S.40 ~3 64 

~ 6.U ·ı4 §2 
8 2-f 04 10.3 

B İ R İ K• T İ QE N Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 

1 T. l<akıdan Bev•ulı 
8eyazıttan T, l<apıya 24.lU ll.3 

· T. kapıdan · Akserıy11 1.00 
b -RAı-.IAT-~ObQ HASAN RASiM 

-----~~~~~~~~~~~~~~~-....-....-....-....-.--....-.-~ 1!--~11!6ıut!!!ıl~dı!Jı!!!!yt•!r:!!!(!V.~\K~l='f!)!!M~»J=baıa!!!aıplj1 
~ f raya gideceğinden a~ele satılıktır. 1 ! 

J 'ksaraydan · Y. kuley" l 31 . 
3;i Y edikule - Sirkec• V · kuleden Sirkeciyr. IO 5.48 23.23 
4 • ' ' • l 'irkeciden · Y. kuleyf' 16 6.20 23.54 

24 'l7 
~'e epir satılık hane HABER t · Eminönü Balıkpazar No. 6 Sar gaz~ es 1 

Tar.ı.,ada 9 oda 3 aalon, ıar· raf Vaıil Ya)ıut Beyoğlu Tepeba· El yazı•• tahlil kupo"u 
~~· kııyu ve elektrik teıiaatını ha· tı ca~desi No. 15 Ankar• kıraat· ı ialm 

"• ~vadar bir hane aahibi taı· haneıine müracaat. (2884) 

Y. kuleden Akıar•Y'- -r ı\ksaravdan· F. kapıya !> Ş.~· 
37 f.dirnekapı . Sirkec• r.:. kapıd•n SMıecivt 10 s.•s 13, 'iO l °' irkeeic:len F. kapıya ış 6.17 ı3.SO 

E. ktpıdan · Alutrıya ,4.J9 



Başvekil Paşa 
bugün şehrimize 

gel dile~ 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he· 
diye kazananların listesi 

KartpoataJ kazananlar: 

- lst. birinci mektep 106 Cevat B. 
87 - Şehzadebaıı 14 Şükran H. 88 -
Fatih 15 Hasan Hamdi B. 89 - lst. 3 
Mehmet Sadık B. 90 - Beyoğlu 450 
Ahmet B. 91 - fst. Çorapçı Salamon. 
92 - Küçük ayaıofya 12 Fatma H. 93 
- Vefa 19 Muazzez H. 

94 - Sirkeci No. 3 Fethi B. 95 -
Cibali ı8 lıtefo Keıiroilu, 86 - Ka
radeniz avukat Garip B. lam, 97 -
Vefa Usai 313 Zahit B. 98 - Cerrah· 
pafA 15 Fehmi Nuri B. 99 - Jıt. 54 ilk 
mekl'ep Raıit B. 100 - Ortaköy 10 
Nerahat H. 101 - Edirne 3 Kemal B. 
102 - Postacı 192 Naime H. 103 -
E,üp ız Sabahattin B. 104 - Beykoz 
Tahir bey kötJırii. ıos - Kumkapı ı9 
Atilli. 106 - Sultan Ahmet 13 Mus-
tafa B. 107 - Bqoilu 44 - Alher B. 
108 - Kadıköy 10 Celal B. - 109 -
Arnavutköy 13 Nimet H. 110 - Betik· 
tq ta TımmGre H. 1tt - lıt. erkek 

liıeıi 485 Docan B. 112 - Kız liaeıi 53 

lrlandada, vergilerini vereme
dikleri için, köylülerden rnüsade
r.e edilen hayvanların müzayedesi 
esnasında hadiseler çıktığını, köy-

!illerin polis kuvvetlerine hücum 
ettiklerini telgraf haberi olarak 
bildirmiştik. Resmimiz bir kişinin 

ölümü ve birkaç kişinin yaralan
masiylc neticelenen bu hadiseler 
esnasında halktn polisle mücade
lesini gösteriyor. 

Semihe H. - 113- Meyvahot 69 Le· -------------------------------------·--,--• 
on lıkenozi B. ı ı4 - Beyazıt 13 Hik-
met Rafet a. 115 - lıt. im liaeai 769 
Zühan. tt8 - Demirköy Necli H. 
117 - Karqümriik &1 Saide H. 1 ı8 
- Vela S Bahattin B. 119 - Beıiktat 
2 Necdet B. ı20 - Adana 2ıs Ali B. 

llll Ylzll Ada• 
BUtUn dUnyac• tanınmıf, fevkallde merakh zabıta ve tahlil romanı ---

Tefrik• n: 24 18-8.934 Çeviren Hikmet MtJntr 

12ı - Kadıköy 18 Gizin H. 122 - Avukat Ateraon, zarfın mühü· ı Bununla beraber, mektubu göz·\ yorum. Kendi baııma bu veıikala· 
üyükdere 160 Şeziye H. ı23 - Yedi- rünü söktü. içerisinden bir takım lerine doğru yaklqbrdı. rı okuyacağım. Fakat, gece yarı· 
kule 

230 Kenan 
8

· ı24 - Galata diğer zarflar düıtü. Mektup §Öyle yazılıydı: ' ımdan evvel, gene dönerim. Poliı 
ı087 Hamı B. 125 - Beyoilu 349 .i 
Davut a. ı26 _ Beylerbey 2ı2 s... Bunlardan birincisi bir vaıiyet 
det H. ı27 - KaıımpafA 26 lbrabim mektubu idi. 
B. ıza - Beyoflu kuyu 14 Aıuman Bundan altı ay kadar enel, 
H. ı29 - Nipntaf 2 Mehmet B. 130 kendisine verilmit olan ve Edvard 
- Ereili ıs Adnan B. ı3ı - inkılap Hayd'a hitaben yazılmıt vasiyet· 
liwi 722 Muammer H. 132 - Saluı • h • · • · 
sokak z Mari V..,eletyan H. ı33 _ namenın emen aynı sarıp teraıtı 
Anadolu kovak Semiha Şükrü H. 134 bu mektupta okunuyordu. Fakat, 
- Kadıköy 814 Mehmet B. 135 - Edvard Hayd'ın ismi yerine, avu· 
Biyiikacla 2 Faruk B. 136 - Galata kat, bu defa kendi isminin yazılı 
saray liaeıi Beni Ef. 137 - Fatih 8ıO olduğunu gördü. 
ş..nin H. 138 - Saraçbanebaıı Arif 
B. ı39 - Kadıköy ı2 Nen H. 140 - Şa9tı. 
Kadıköy 81 Saat H. 141 - Babaüi ı2 Önce Ufağın yuzune, sonra, 

"Aziz kardeşim!,, 
"Bu mektup eline geçtiii za· 

man ben yok olmut bulunacağım. 
Ama naııl; ne suretle?.. Bir ıey 
töyliyebilecek kabiliyette delilim. 
Ancak, ölüm muhakkak.. Hem 
çok aürmiyecek .. Şimdi, ıana dü· 
şen, evveli, Lanyo'nun verdiği 

mektubu okumaktır. Lanyon, ıana 
böyle bir mektup brakbimı bana 
söylemiıti. Ve bu me.eleye dair 
daha fazla öğrenmek istersen, o 
zaman benim itiraflarımı okur· Adnan B. ı42 - Fatih 120 Hürrem mektuba. en nihayet yerde kııkıv· 

B. 143 - Ortaköy 24 Sadetin B. 144 rak yatan cesede hayretle baktı. 
- Adana ı20 Fuat B. 145 - Bahçe- 8a d"" .. p l d d. sun. 
kapı börekçi Mehmet Ef. 146 - Vela - ı~m onuyor 0

' e ı. . . Kıymetsiz ve bedbaht arkadatın 
lieesi 813 Riiıtem B. ı47 - Sultanab- Bir ıey anlamıyorum! ! Hanri Cekil,, 
met ıs Hafi B. 148 - Büyük Ada ikinci defa, eline aldığı kağıt 
Kmmal Hadiye H. ı49 - Rumelihisar üzerinde o günün tarihi görülüyor 
ıo Ziya B. 150 - Fatih ı3 üncü m~- du, tekrar: 
tep Şefkat . ısı - lıtanbul 490 Fık-
ret Çetin B. 152 _ Karacümrük ıso - Pol ! diye haykırdı. Cekil bu 
Şadiye H. ıün ıağdı ve burada idi 1anırım ... 

(Hediyelerimiz her hafta Perıembe Fakat kaçtıy1a nereye gitti? Hem 
günleri matbaamızda tevzi olunmakta- na11l kaçtı?! Bu ölümü naırl izah 
dır.) edecejiz? !Pol, dikkatli davranma 

lıyız. Efendinin batına bir dert a· 

laugUnkU Ank•r• telgrafl•r4 çılmuı ihtimali henüz ortadan 
• kalkmıı deiildir .. 

1 t b ı A k - Pek ili, ikinci mektubu ni· s an u - n ara çin okumuyorsunuz efendim? 

ha Va seferleri -Korkuy~ru~ Pol ! Niçin kork 
tutumu da bılmıyorum. 

Ankara, 18 (Hu1Uıl Telefon
la) - Hava yolları idareıi, lıtan
bul - Ankara ara11ndaki tayyare 
seferlerinin gördüğü rağbet üzeri· 
ne ridiı ıelit 30 liralık biletler ih· 
dumı kararlattrrmıttrr. Bu bilet· 
lerin bir hafta müddeti olacaktır. 

Tayinler 
Ankara, 18 (Husuıi Telefon· 

la) - Balıkeıir Vali muavinliği • 
ne lneıöl kaymakamı Ekrem, 
Bursa Vali muavinlijine Aktehir 
kaymakamı Edip Beyler tayine· 
diLmiılerdir. 

Yurt gazeteai 
Ankara, 18 (Hu1U1i Telefon· 

lı;) - Köylüyü aydmlatmak mak· 
adlle çıbnlan Yurt ıazeteıinin 
polla ücretinden muaf tutulmaıı 

Vekiller Heyetince ka_.arlqmıttrr. 

Uç Amerikalı büyük bir balon
la irtifa rekorunu kırnnya teşeb
büs etmişler, fakat on bir kilo -
metre yükseldikten sonra balon -

Ateraon bu esnada sordu: 
- Zarfın içinden düten üçün

cü zarf nerde? 

Bu, topluca ve gene mühürlü 
olan bir zarftı. 

Pol hemen uzatarak: 

- Buyurun efendim, dedi. 
Avukat bunu cebine koydu. 

- Bu mektuplardan, kim.eye 
bahsetmiyelim, dedi. Efendin, 
ölmü9 veya ortadan herbanci IU· 

retle kaybolmuı ta bulun1a, hiç 
olmazsa ıerefi muhafaza edilme• 
lidir. Saat, on oldu. Ben eve gidi· 

larr patlamış, kendileri paraşütle 
atlıyarak kurtulmuşlardır. Solda
ki resim bu balonu gösteriyor. 

çağınrız •.• 

Beraberce dıtarı çıktılar. La
boratuvarın kapısını kilitlediler. 

ilerde, hizmetçiler, gene ocak 
'-tmcla, korku içinde oturuyor• 
lardı. 

Ater1on onları öylece bıraka· 
rak, bu vak'aların bütün esrarını 

açacak olan iki mühim veıikayı 
okumak üzere evine gitti .. 

Doktor Lanyon 'un 
mektubu 

Kinunuıaninin 9 ncu gunu, 
yani bundan dört gün önce, ak· 

tama doiru, eski mektep arkada· 
ıım ve meslektaıım Hanri Cekilir. 
el yazısiyle bir mektup aldım. 

Hayli tattım. Çünkü, hiç mektup· 
laımak adetimiz değildi. Bundan 
batka, bir gece önce de, evinde 
beraberdik. Birlikte yemek yedik. 
Ve konuımuiumuz teYlerin 
mektupla yazılmıya uzablmıya 

deier mühim bir tarafı yoktu. 

Mektubun içinde yazılanlar, 
hayretimi daha çok arttırdı. 

Bakın, mektup naııldı: 
(Devamı nr) 

lkinci resim de geçen hafta 1n
gilterede yapılan büyük kotra ya
nşlanndan bir intibaı tesbit edi
yor. 

Yunanistanda 

Mali siyaset ve 
yeni bütçe vaziyeti 

"N ear East" yazıyor: 

Çaldaris kabinesinin en ziP 
de ehemmiyet verdiği iılerd 
biri de lıükumetin Venizelos 
manından kalan bozuk mali 

ni düzeltmektir. 1933 • 34 b 
çe açığının görülmüı olmat 
rağmen, bunun önüne ıeçmek İ 
çin hiç bir ıey yapılamamı 

Asıl tadilat ve ıslahatın 1934 • 
bütçesi üzerinde yapılmaaı li 
gelmiıtir. 

Yeni bütçe eıaılı bir zam ,a • 
receğinden MaliyeNazırı M. ~ 
verdos, umumi ma1arifatta ıöıtr 
rilen tezayüdü ıu ıuretle müd• • 
faa etmiıtir: Masarifatta görüld 
fazlalık kısmen borçlar tediyall 
gibi hükumetin kontrolü haricio • 
deki otomatik ihtiyaçlara, kısmd 

de yeni kabul edilen siyasetin sa-
ruri masraflarına hasredilecektit• 
Bu huıuslar ıçın aarfedilecd 
meblağ 1932 • 33 ıenesindeki aat" 
fiyattan 150 milyon drahmi fal• 
ladır. Bu ıeneki bütçede ukeıl 
ihtiyacat için 102 milyon, ziraat 
itleri için 31 milyon, ııhhat itleıl 
için 62 milyon ve reımi hizmetl,
faslı için de 380 milyon drahmi • 
lik tezayüt vardır. Bunlardan m .. 

ada nafia itleri için ıöıterild 
.IJllllliı.1 

faalalık ancak 22 milyon dr-...-.. 
olup bu miktar memleketin ihti 
yacatına tekabül etmekten çok 

zaktır. Çok ıayanı memnuniyettir. 
ki, hükUmet yol inıaabna hure • 
dilmek üzere Yunanistan Banka• 

siyle hususi bir f irk etten 600 mil" 
yon drahmilik bir kredi temir. et" 

'-T~ mittir. '• ·~ 

Vergilerin artmasına gelinceı 
burada ancak 360 milyon drah" 
milik bir tezayüt görülüyor. Bil 
miktar burünkü umumi verıi 
miktarına nisbetle ancak yüzde 

bettir. Yeni verıiler tamamiylı 
yeni varidat menbalarından te " 
min edilecektir. 

Hükumet ıeçmiı seneler zar 
f ında muvaff alriyet temin edeO 
iktuadi ve mali ıiyasetine deTaJll 
edecektir. Bununla beraher lü " 

zumauz nikbinliie de mahal yor 
tur. Memleketin zaruri ihtitaçla : 
rını, milli müdafaasını maarifiOI 

ve ııhhat itlerini 11lah mak•diyl• 
bütçede bu itler için ayrılan tah" 
ıiaatın arttırılmasına lüzum ıö • 
rülmüttür. HükGmet, maliye prO" 
gramını dört büyük kııma ayıı_
maktadır: 1 - lktısat iılel'I• 

2 - Bakaya vergilerin topla#' 
maıı. 3 - ldarei maliye ve ver~ 
itlerinin tanzimi. 4 - lktısat •' 
maliye ıiyasetine ciddi bir istiıs-" 
met vermek üzere iıtihsalat ile •" 
lakadar nazırların tefriki meıail1• 
M. Loverdoı, Yunanistan maliY"' 
ıinin günden güne düzeldijiJll 
ve atiden ümitvar olduğunu ili • 
veten söylemittir. 

................... . ... _...--··· ZA YI - Mustafa imzalı 111ii" 

hürümü zayi ettim. bu mühiir~ 
kimseye borcum olmadılı ıibi 
yPn ; ıi aldığımdan eskisinin hiik
mü yoktur. Kebapçı Muıtaf• 


