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•• oz Türkçe yazılacak 
usan! Kirmızı kan! 

r.-- - --- - ---, 
öz Türkçe ;e\ 

gazeteler 
Ankara, 17 (A.A.) - Mat

buat Umum Müdürlüğünden 
l bliğ olunmu§tur: 

Gazetelerde öz türkçe yazı
ların başmakale ycı"nde, bölün

lngilizlerle Japonlar 
anlaşnıışlar nı,ı? 

,-. 
,, 

Jngiliz Başvekili 

aksini söyliyor 

Çinh ~tnh ölü, çinli yoksul cden ve öteki yüzlere atılma· 
dan yazılmasını Reisicümhur, 
gazete sahibi arkadaşlarından 
dilemektedir. 

Jngilizlerle Japonlar arasında 
deniz konuşmaları devam eder • 

ken Amerikadan gizli olarak ba

zı noktalar üzerinde anlaştıkları 

haberi şayi olmuf ve Amerika ef • 
karı umumiyesinde büyük alaka 
uyanmıştır. 

ı ıa 

lJzak şarkta kırmızı Kanlarım 
akaca - , ·zaman yakındır 

fıu "'dayla · yakılırken t@~r~--:-d 

Gazetenin en başındaki öz 
türkçe yazt, siyasi başmakale 
olabileceği gibi, gazetelerin dil ~ 
inkılaöına yardım olarak yaz
dıkları örnek yazılar da olabi -

· Arnerika'n matbuatına · aksetti· 
ğine ğörc; lngilizle'rJe Japon1a • 
Yır{, Amerikalılardan gizli anla"§'· 

2000000 ç il u 
açlıktan ölüyordu 

tıklSiıe dünyanın e~ hazin, en a-
1 rakamlarım bildiriyorum: 

\' 1 9~3 senesi zarfında Amerika 
,~ .~a.nadada fiyatların dü§meme
k";Çın Yakılmak veya denize dö -
tn:~~k suretiyle tahrip edilen 

deler ve miktarları şudur: 
S.fio.ooo vagon buğday. 
~·40.000 vagon pirinç. 

:SOo.ooo kental şeker. 
~·000 kental konserve. 

l3 ·450.000 kem• 1 ciy \ 
\lna mukabil son dort ay 

Yabancı petrolcular Man~u-1 
odan kov 1 t.!l~r \ 

lir. ( 

Bu düzenin gazetelerde en { 
uzak yedi gün içinde başarıla

bileceğ;ni, Reisicümhur, arka • 
daşlarının özeninden beklemek
tedir. 

Büyük önderimiz bugünkü 
buyruklarında gazetelerdeki 
baş yazıların öz Türkçe olma
larını bildirdiler. Biz ele, yarın
dan başlıyarak, birinci yaprak
yüzümüzün en gösterİ§li bir ye-

rine yalnız lstanbullularca değil, 
bütün Türklerce kolayca anla· 
§ılır öz Türkçe yazılar geçire· 

lngiliz başvekili 

M. Makdonald 
. . . . 

(Devamı .s inci de) 

Prens JOrj'e YUZ 
yeni elbise yapılıyor 
Bu kostümler bütün şık erkek-. 
lerin giyinişinde müessir olacak 

BAŞVEKiL; 
E irneye gidiyor 

içinde Çinde l 00.000.000 insanın/ 
• <Devamı 6 mcı da) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ceğiz. 

-----------------~------~---------
Kurtuluş bayramı şen

liklerinde bulunacaklar F r kaza • 

llir kaınyon devrilerek bi ini yaraladı 
HABER 

Bugünden itibaren 
HER GÜN 

Ankara, 17 - Başvekil lsmet 
Paşa Hazretleri, Edirnenin kurtu
luş bayramı olan 25 lkinciteşrin-.... --

r [).. ~ğır yarala Raşit ağa 
aa%n· fOför Mecidin kullandığı 
ıı\tadnu.nıaralı kamyon, Kasım -
)' a ısk 1 •n ~f e e meydanında Hüse -
Od end' · ~n }ilk ~nın odun deposundan 
. l\atn lıyerek hareket etmiştir . 
~~~tind Yon~ dolduran ,odunların 
~llll'o e ~e ıstifçi Kadri vardır. 

tu tın avuz arkasındaki yo • 
foföt ,.Tnıanırlcen benzini bitmiş 
~k lYlecit ' 
l 1tıe l ' durarak benzin teda -
•ıı Ret·Ça _rıınıı, tünel başından a
a...=:-·•tdı '"· b' 
~-~ &!_1 ır teneke benzini de-
~tılıın, ~lttıktan sonra tekrar 
~ tvam t k . . . d "'~Y e me ıstemıştır. 
't ,ll, Yokuşu beş metre ka-

ndıktan k' . sonra ma ınemn 

--, . de Edirnede bulunarak yapılacak 
tenliklere İştirak edeceklerdir. 

ve devrilen kamyon 

motörü arka tekerleklere bağlı -
yan kısmı birdenbire kırılmıştır. 

Bu kırılış arabanın gerisin geriye 
gitmesine sebebiyet vermiş, fren 
tutmamıştır. Mecit bir kazaya 
mahal vermemek için kamyon ge
ri geri giderken halkı ikaz için: 

"- Çekilin bir kaza çıkmasın11 
diye bağırmıştır. 

10-12-16 
SAYIFA 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Beyin de Başvekll Paşa ile birlik
te Edirneye gidecekleri anlaşıl

maktadır. 

• 

atandaşlıktan 
çıkarılanlar 

Aşağıda isimleri yazıh olanlar 
T~rk topraklarına giremiyecek 
Aşağıda isimleri yazılı kimse· 

ler JCra Vekilleri J-leyetinin ka • 
ran ile ve 1041 numaralı kanu -
nuna göre Türk vatandaşlığından 
çıkarılmışlardır. Bunlar Türk hu
kukuqdan istifade edemiyecekler 
ve milli hudutlarımız içine gire -
miyeceklerdir: Kocaelili Aragül 
oğlu Kirkor Kalayciyan, Tekir -
dağlı Maksut oğlu Karabet Tah • 
mizyan, İzmirli lsak Salamon oğlu 
Yako Mizrahi, Kayserili Artin 
Dartaryan oğlu doktor Kegork 

Vartaryan, Kayserili Hacı Murat 
kızı Marise Vartaryan1 Bursalı 
Batuagam oğlu Leon Kabukiya,n, 

· Manisalı B~leilo Bancoya oğlu 
lsak Bancoya Kerzeli Mi • 
sak oğlu Vahan Oda -
kim Ohans Ayvazyan, Şibinkara • 
hisarlı Aleksandr Hatnay Hatanis 
oğlu Arakil Hatanis oğlu, Kırkla
relili Savol Levi oijlu, Bünyamin 
Levi, Bergamalı Horon Novaro 
oğlu Nesim Novaro, Zirli Kikemes 

(Devamı 8 inci de) 

Dünyanın en zarif erkeği 
Prens Jorj 

"Zenginin malı züğürdün çene• 
sini yorarmış ... ,, derler. Dünyada· 
ki bütün şıklık, tüvalet ve çalış· 

madan kolayca para kazanmak 
meraklıları da, bugünlerde, hep, 
İngiliz kralının küçük oğlu Kent 
Dukası Prens Jorjun Yunan Pren• 
sesi Marina ile izdivacından bah· 
sediyor. Gazetelerin de ayni me
seleye dair sütun sütun yer ayırdı· 
ğına raslıyoruz. 

(Devamı 8 inci de) 

ŞAHİN YAVRUSU 
Büyük korsan ve heyecan romanı 

YARIN HABER SüTUNLARINDA ZEVKLE 
TAKİBE BAŞLIY ACAKSINIZ Yazan: Kadir Can 

Şoför arabayı idareye çalışma
mıştı. Halk kaçı~mış, yalnız ge -
çen yolculardan Raşit ağa ismin -
de biri şa,ırmış, kamyon evvela 
ona sonra bir bahçe duvarına şid-1 
detle çarpmış, Raşit ağa yuvar · 1 

(Devamr8inci de) ...................................................................................... .-
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Avrupanın 
şarkında 

Sulhun temını için 
çalışılıyor 

Paris, 17 (A.A.) - Hariciye 
nazm M. Laval, ayan hariciye 
komisyonunda demiştir ki: 

"- Fransız hükumeti, mesu -
liyetini deruhte ettiği menfaatleri 
himaye vazifesiyle mükelleftir. 
Fakat meselede hiç bir gizli fikri 
yoktur. Muahede, Sar arazisi 
halkına üç tarzı halden birini in
tihap etmeleriyle mukadderatını 

serbestçe tayin etmek hakkını 
vermiştir. Bu muahede halka re
yiamın serbest, samimi ve mah -
rem olacağını vadetmiştir. Fran
ı;ız hükumetinin, endişesi, Millet -
ler Cemiyeti konseyi ve onun te -
şckkülleri tarafından tesbit edilen 
zamanların müessir surette temin 
edilip edilemiyeceğidir.,, 

Hariciye nazırı, bundan sonra 
Şark misakı hakkındaki Fransız 
Leh görüşmelerinin ana hatlarını 
izah ederek müzakerahn dostane 
mahiyetini teyit etmiş ve umumi 
sulh için Avrupa şarkında ve hat
ta Asya Uzak §arkında dostane 
bir anlaşmaya vusul ümi Jini iz • 
har eylemiştir. 

Komisyon namına reis M. Be -
ı en ger, bu tebliğatından dolayi 
nazıra teşekkür etmi~tir. 

Yunanistan - Ar
navutluk 

Yunanistan hükumeti 
kendi dahilindeki çete

lere mani olacak 
Atina, 17 (Hususi) - Yunan 

baıvekili M. Çaldaris, ,imali Epir 
Rumlarımn vaziyeti hakkında 

ne§redilmiş olan son Arnavt.ıt teJ>. 

]iğini göz önünde tutarak ihtilafın 
halledileceğine kanidir. Yunan 
hükUmeti bu mesele hakkında 
Milletler Cemiyeti komisyonunun 
vereceği kararı bekliyecektir. 

Piredeki şimali Epir teşekkül
leri, ittihaz ettikleri bir kararda 
§İmali Epir Rumlnrımn vaziyetini 
Yunan hükumeti, büyük devletler 
ve Milletler Cemiyeti nezdinde 
protesto eylem:şlerdir. 

Ciddi Yunan matbuatı, burada 
ve Selanikte bulunan ıabrk çete 
reiılcrinin faaliyetini tasvip etme
mektedir. Yunan hüklımeti bun· 
ların faaliyetine mani olmak için 
tedbirler alacaktır. Bu faaliyete 
gazeteler tarafından isimleri ka · 
rııtrrılan bazı Yunan ricali, bir 
komite teşkil etmİ§ olduklarına 
dair ne§redilmiş olan haberleri 
lekzip etmişlerdi. 

- --o.---

Deniz konferansı 
İngiltere ile Amerikanın 
birlikte haraket etme

leri muhtemel 
Vaşington, 17 (A.A.) - Ame

ıika hükumeti, Londra deniz mü· 
zakcreleri boşa çıktığı takdirde 
müşterek harekette bulunmak Ü • 

zere İngiltere hüklımetinden bazı 
leltliflcr almıştır. Reisicumhurla 
görüşmek üzere hareket etmiş o -
l::ın Hariciye Nazm M. Hull bu 
meseleyi M. Ruzveltle müzakere 
edecektir. 

-0-

y eni gümrük tarif esi 

HABER - Akşam Postaa• 18 ikinci teşri" !_!!1 ~ 
~~-------=-=_=:_~_::_:_-_··~-=:_:_:_~=:;===-=~M----=usolini - Şuşing 

M. Ruzvelt, silah mürakabesini 
eline almak istiyor 

Yeni intihabatla kazandığı za -
ferden sonra, Amerika Reisicum
huru, kendi fırkasında bulunan 
mühim bir mebus ve ayan ekseri
yetiyle, silah işleri yolunda kendi 
başına bir işe girişmeğe karar ver
di. 

Sir Moris Hangi lngiliz 
imparatorluğunu dolaştı 

Amerika Reisicumhuru Mister 
Ruzvelt beynelmilel silah ticareti
ni murak&be altına almak üzere 
derhal bir anlaşma temin etmeğe 
taraflardır. 

Bu seyahatin gayesi bütün domin

Mister Ruzvelt, bu iş için, silah
sızlanma meselesinin umumi su -
rette görüşülmesini beklemek isle· 
1111yor. 

yonlar arasında bir askeri ve 
anlaşma te'minidir 

bahri 

Hususi bir içtimadan sonra ve
rilmiş olan bu karar, daha şimdi -
den fiil sahasına geç.miş bulunu -
yor. 

Ayan azasından mürekkep tah
kik komi.syonunun, silah ticareti 
işinde çıkan pürüzleri her gün bir 
az daha ehemmiyetli surette gös • 
termesi M. Ruzvelti daha seri ha· 
reket etmeğe mecbur etmiştir. 

Mister Ruzvelt, komisyon tah
kikatının bitmesini beklemeden ve 
herkesten önce silah ticaretini mü
rakabe işinde liderliğini ele al • 
mak emelindedir .. 

Ameriltan silahsızlanma mu • 
rahhası Misler Hiyü Vilson, da -
ha şimdiden birkaç vazifeyi bir • 
den üzerine almıştır. Bt1 nlardan 
biri, bu yolda beynelmilel bir an -
]aşma temin edilip edilemiyeceği
ni temaslar neticesinde anlamak -
tır. Amerika murahhası Mr. Hiyü 
Vilson Londrada Japon elçisi ile 
bu hususta görü~müştür. Diğer te
maslarına da girişmek üzeredir. 

Britanya "Jrnparatorluk mü • 
dafaa komisyonu,, katibi Sir Mo • 
ris Hanki, bir zamandır İngiltere· 
nin dominyonlarını dola§ıyor. 

Seyahat programında Cenubi 
Afrika, Avusturalya, Yeni Zelan
da, Kanada vardır. 

Gittiği yerlerde içtimalar tertip 
ediyor. Müdafaa mevzuu üzerinde 
konuştuğu şayi oluyor .• 

İngiltere Avam kamarasında 
azadan biri bu ziyaretlerin haki· 
ki sebebini Başvckilden ıordu. 

Başvekilin izahati, azayı tatmin 
clmi§ değildir. 

Başvekil Mister Mak Donal • 
dm dediğine göre, Sir Moris Han
ki tamamen "hususi mahiyette, ıe
yahat ynpıyor. 

Avusturalyaya, yıl dönümü me
l"asimleri dolayısile gitmiştir. Ora
va cenubi Afrika yollariyle gitmiş
tir. Kanada yoluyla avdet edecek
tir ... 

Londra matbuatından bir kıs
mı, Başvekilin bu şekil izahatıni 
ayni derecede kifayetsiz bulmakta 
ve Sir Moris Hankinin tamamen 
sahsi mahiyette seyahat ettiğine 
bir türlü kani görünmemektedir • 

ler. 
Bu gazetelerden biri diyorki: • 
"İmparatorluk müdafaa komis

yonu katibi Sir Moris Hanki, do • 

Afyon - Antalya 

minyon hükumetlerinden her biri 
ile askeri berri ve bahri metinleri 
konuıuyor.,, 

Sir Moris Hankinin, dominyon 
hükumetlerile dominyonlarm si • 
)ahlarının ve silahlı kuvvetlerinin 
çoğaltılması üzerine konuştuğu ve 
müşterek hareket etmek için ıbü -
yük bir plan }ıazırlamağı kurduk
ları yazılmaktadır. 

Batvekilin, tamamen aksi ma -
hiyetteki izahatına karşı gazeteler 
bu hakikatleri gayri kabili. inkar 
ıayıyorlar. 

Sir Moris Hankinin bunu biz -. 
zat itiraf ettiği yazılıyor. 

Muhtelit dominyon parlamen • 
tolarında bu maksat açıktan açığa 
ilan edilmiş vaziyettedir. 

Şimdi de Sir Moris Hanki A -
vuıturalyada "Avusturalya namı· 
na. konferans,, ma iştirak etmek 
üzeredir. 

Burada, "imparatorluk müda • 
f aa komisyonu,, nun çiı:diği iki şe
ma dahilinde Avusturalya ile Ye
ni Zelanda arasında, kara, deniz 
ve hava müdafaa kuvvetlerinde iş
tirak mev7.uu bahsolacakhr .. 

Bütün bunlardan sonra, Başve
kilden parlamentoda tekru izahat 
istemeğe karşı bir temayül var • 

dır. 

Malatya Belediye reisi 

Amerikalılar, silah ticaretini 
mürakabe altına almak meselesini 
daha 1924 senesirıde düşündükle
rini ileri sürmektedirler. Fakat o 
zaman, silah mürakabesi, umumi 
surette silahsızlanma programının 
bir parçası olarak mül:ihaza edili
yordu. Amerika ş"mdi bu işi başlı 
başına halletmek ve üzerinde bir 
anlaşma elde etmek istemektedir. 

Ankarn, 17 (Hususi) - Afyon Ankara, 17 (Hususi) - Ma -

Amerika,• İngilterenin de bu 
fikre uyacağını umuyor. 

_ Antalya hattı 74 ve 93 kilo • latya belediye reisliğine seçilen 

metre arası beşinci kısım inıaatı Fettah zade Mehmet Beyin inli • 

İngiltere münakasaya çıkarılmı§tır. habı yüksek tasdika iktiran etti. 

• ----·--------------· 
Sabah f(azete_le_r_i __ n_e_d~iq.._o_r~la~T~?-.-1 1 

llirinci sa11ıaf da <;azi H azrctlcri
rıin matbuat mmmı müdiirliiğü tara 
fmrlnn tc'1liğ edilmiş hir işaretleri 

l'nr: 
ll1111da11 so11r<ı, hiitürı başmakale • 

lcr ljz 1'iirkçc olacaktır. Bu işaret üze
rine, l'AKIT rcfikimi:dc ilk çıkarı öz 
1'ürkçc baş makaleyi iktibas cdiyo -
ruz. 

alarak, dilimizin Öz sözlerini kullan-
1'\laya başlarken en çok sözün İçe, gö
nüle ve başa giı·en o yaman dokunak
lığını bozacağımızdan korkanlar oldu
ğu da ort11ya sürülürdü. 

Divan ş11irlerinin, son tanzimat e
diplerinin, daha sonra yeni edebiyat· 
çıların ve en son dilden yalnız terkip • 
leri, izafetleri atarak, gene yabancı 

Edirne• mebusu Şeref llry diyor 11özleri bizim olmuş &anarak, kullanan· 
ki: ların bütün çekindikleri de Türk dili, 

Yeri uçmak oll!un, aramızdan pek bu sözlerden l!lyrılınca çırı!çıplak ka -
erken ayrılan, zavallı Doktor Reşit Ga- lacaktır, korkusuydu. 
lip derdi ki: "Yüzde on ki§inin anla - Hele iki dizidekiler bütün Türk ya
)•amadığı bir di!e bilmem dil demek :ı:ı acununda beylik kurmuşlardı. Var· 
cloğru mudur?.,, H, yoksa Türkçe bu demekti. Kulla

Reşit Galibin gönlünden taşan yurt nılım Arapça, Farsça, Frenkçe sözler 
sevgisi, kamu sevgisi, ulus sevgisi artık Türk dilinin Öz sözleri idi. 
onu ara sıra coştururdu. işte o sıra - Bu düşünüş, yurtta, yürüyen bü
larda haykıran sesinde ne derin ve ne yük kafa değişikliğini bukağılayan en 
engin bir Türk sevgisi titrerdi. yaman ve ilerlemeyi duraklayan bir 

ve sayılı okuyanlar için yazılmış olması 
cleğildir. Kamunun anlaması, tat duya· 
l'ak anlamaar gerektir. 

l,2cnince, o kökünden düzelir, nice 
yazıtları kıvrak, gönüle dokun.."ln yazı· 
t:ılar ortaya çıku .. 

Bundan dolayıdır ki Doktor Reşit 
Galip dilde yenileşmeyi değil, vnr olan, 
yaşayı'" Türk dilini istiyordu. 

Anlamak ve duymak! .. işte dilin ilti 
ölçüsü budur. Anlaşılmayan bir yazı, 

kökünden bozuk bir yazı demektir ki 
onun dil ile bir bağlanlllI olamaz. An· 
la,ılan bir yazı ise tadına varılmış bir 
razı demektir ki İşte bizim dediğimiz, 
bize amnç olan Türkçe de ar.cak bu an· 
)aşılan ve tadı duyulan yazıdır. 

Sözlere gelince: Onlar dilimizin 
Öz sözleri olduğu için, biraz bizden u· 
zak kalmış olmal;ırı, onlardaki Tül'lt 
özlülüğünü, Türk varlığını bozmuş 

otmaz. Ve en son Türk diline kavuşun
ca, her sı:ün biru; daha sz-eniş adımla, 

görüşmeleri . 
~ k d' S1 , Italya bızzat en 1 

ı ' · ef için Avusturyadan bırŞ 
b ekJ em em ektedir 

Ayuıtur 
Roma, 17 (A.A.) - . rd· 

ya Başvekili M. Şuşn~g 1 !~8. , 
Mussolini arasındaki ılk 1110 d3 
kat, bu sabah Venedik sarayın}: 
vuku bulmu~tur. Bu mülakata t' ,. • ş ı· 

vusturya Hariciye nazırı do. 1 

rak etmiştir. r, 
Roma, 17 (A.A.) - Av~'~",ıe 

ya Başvekilinin M. Musolırı~aıı' 
mülakatı münasebetiyle hte ,. 
ajansı, İtalya -Avusturya J'll~ıı, 

b .. . 1 . t' arı ıc' se ntmın surprız ere ın ız .,e 
betmiyecek derecede sağlaf11 dir· 
dostane olduğunu bildirmekte h•ı 

Bütün matbuat bu ıeY• ·~ı 
hakkında tefsiratta bulunaralc ~ 
memleket arasındaki doı~lu /."' 
devamını ve fakat seyahatırı. ·~e 
rupa siyasetine hiç bir §eY ıl• 
etmediğini kaydediyor. , , 

Ciornale Ditalya gazeteıi dı 
yor ki: "İtalyan siyaseti iyi l<.~ 
şuluk ve Avrupa ruhu siyaseti , 
ltalya bizzat kendisi için A"11~ 
turyadan hç bir ~ey beklemeJll 
tedir.,, 

----------------------- 1 

Yunan gazetele~ 
Tevfik Rüştü Beyin Be' 
yanatından memnun 
Atina, 17 (A.A.) - Fırka fi 

kı olmaksızın bütün gazetele' 
doktor Tevfik Rüştü Bey tarafııl' 
dan Outro gazetesi muharririne / 

lan kati beyanatı büyük bir rrıel 
nuniyetle kaydetmektedirler. 'fe; 
fik Rüştü Bey, bu beyanatırı 

Balkan itilafı konıeyinin, Dede'' 

ğaçta Bulgaristana mahreç o:1~~ 
üzere bir parça arazi verilmesi 
limalini tetkik etmiş oldu,,ğu hşlı" 
rini kati bir lisanla tekzip ctmitr_, 

Bütün gazeteler, pek vazih ol 
bu beyanatın her §eyden e'I~ 
dört devletin her türlü aldatıcı t' 
raba kapılmaya mani olan pre~ 
siplerini Bulgaristanm ela kil, 
etmesini intaç edecek olan zeıtı', 
hazırlamak için zaruri bulunan; 
mamile çıplak bir açık konu§"1 , 
göstermekte olduğunu beyan bıl 
susunda müttefiktirler. . 

Gazeteler, Tevfik Rüştü set I 
bütün Türk milletinin arzu ve .ir~ 
desinin emretmekte olduğu ~~ 
snm kullarmakta ve Yunanıs ~~ 
karşı olan sarsılmaz dostlui",, 
muhafaza etmekte tereddüde ~· 
pJlmamış olduğunu kaydey)ed1 

tedirler. ..,jıt 
Bu gazele, Türk milleti 1 • 

d k . . b ' . r )<şrt . sa a atının u yem mısa ı 111• 

sın da derin bir suretle müteb' ve' 
olduğunu ve Türkiye HaricİY'eel~i· 
kilinin samimiyetinin lazıl11 g ·~•P 

·11 ıv 
ği surette takdir edilmesirıt ··ııİ • 

.. ,rı.1 
edeceğini yazmakta ve mut tiıJ~ 

ley he bizzat Yunan hükU~:te' • 
gösterilen itimadın aynını go bil • 
mekle bu samimiyete güven~e" • 
mesi lazım geldiğini ilave et 

tedirler. . Jorı'"' 
Gazeteler, bir Balkan dıPtdıJ~" 

tı olmak itibarile haiz c 01 • 
h t111eklC • meziyetlerinden ha .se f'tİ Jtı1 

dukları Türkiyenin yeni 5: 
1 
ol pif 

. • • 111es 
şen Eşref Beyin tayınını 
hadise addetmektedir. 

Reşit Galibin Türk dili için duşi.i - iş idi. Sanıyorlardı ki bunları da her 
nüp te başamıağa çağ bulamadığını, Türk anlıyor. Bunun denemesi çok ko
onun sevgili karde§leri yapıyor, yap - laydı. Şöylece o yolda yazılmıf, dcdik
maktadır. leri gibi (terkipsiz) bir yazıyı, büyük 

Ankara, 17 (Hususi) - Güm - ı Onunla geçen baş başa bir görüş- ltalabalığa, kamuya okumalıdır. Gene 
rük Vekaletince yeni bir gümrük mcmizde yapmacık dil ile Türk dili a- iitekiler gibi ağzı açık kalacaktır. Zi·. 
tarife kanunu hazırlar.r.ı:§tır. ra:ıındaki bağlantılardan söz açmıştık. rft : Omın dili değildir. 

büyük bir hızla yönlediği amaca koş· 1 H A B E R '·efl 
tuğu görülüyor. M"" bı., 

G'" b"" Ç k usa Türk yazısına kavuşunca okumıt ve ur UZ OCU 

yazma nasıl kolaylaştı ise Türk 11özle • No. 16 
rine kavu,unca da yükselme ve yetişme ıe. •••••• ;.;; ........... ...
arhyor. ,ilerisi Gazi çocuklarınınilır. Meclise verilmek üzeredir. Dilimize dolan hir sürü yabancı sözleri 1 Dilden beklenilen, salt, yazan 
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aydi çoc;kf =;;7" 
tehir sizin öz mahnızdar'l 
:j//'!", lıalr, lrdh, Jıalı ... 
~"'" hi~ı. l~~lı. lıilı ... 

f1itt; ~ın nünde bir gülüşme 

T
nr. Başımı çıkarıp du~arı bakum. 
anı " ·· • 

l'&ii..... onunmüzde, yokU§Un k<'nar-
--.ila mi · • · • ~ • nınıını bır anm ıuardır V-
-: ev :Y~h~t 'dükkrin uapıla,,;rya· 
det.. /ar küguk bir miiscllcs teşkil c.'
ltrı ll§allah ıbclcdiyccilik dalıa ilcr
ilir e, ~ııraya albcttc ci~'·k ekecekler· 
fiil· Zıra, nıalıallcnin ilrtimal bir 7-:ar 
ıO:tıc":"~crcsi bu arsaya bakar.. 'IUs· 
rtıııtt çıçcklcr, mü takbcl kullu ve 
cet.t·" hcnıJC1ırilcr.in yü.::lcr.inc ıgüle· 

"'· 
.J~ o nvur içi kadar toprağın 
da ~? llabaıii oUar Unıi tir ... Ona 
Ol fukur ... Zira, yeşillik, yabani bile 

8Q, gene 11cşilliktir •.• 
&ir ~rikat o ne?._. 'Küfeli iki adam, 
tr( araftan "kah'l·ahtil m', kch'kchr.1c•r 
taflrlcert, diğer ttaraftan da, 'hu arsCU'.l
~olozı.,. bo1tilu11or ... l'almz moloz 
ka ıftfJphcaiz -Oir kaç oün sonra 1.:o· 
lc"~ak, kedileri, köpekleri, kurtlar.ı, 
ler arı dmct edecek olan u:l'i cisim· 
tık/e alıyorlar: 'Kemikler, yemek ar-

arı, patates kabuklan ••• 

~ Artık ne zaman penceremi uçsam, 
lte""ue deniz lkobaiyl.c birlikte ıbu 
~enin tnaltunu da girecek ... 

it b' aykırm.ak ıiıügor.um ... Fakat, öy. 
6oj ır nıanzara ile kar§ılaşıyorum ki, 
~ a:ımdaki lıayrrt tckallüslcrindrn, 

lh'. oırtlağınıdan çı'kmıuor ... 

.l 
Mii-!dlcs arsamn bir.o:: daha ötr. -

trdc 1r • lef ır tıcl urrrdır. Or.aya. gençler, 
u1/'°~1to. rıJuırltır •.• Manzarttlı bir" yer 
..: llgu için, denizin ve gök gü:ünün 
... !la 

,_. Ql/"nlannn bakor, d11r11rlar ... 

111 
al.at bu seter, dC'nizden yana bak· 

l//ot/ar· d b • r.. • • ·r . •• , d n. u ıt\t serscrımn n·u c-
,:;. Pİ3lik boşaltma ameliyesini sc11· 
ite •u:-rlar! ..•• Sel.iz, on d.ellkcınlımn 

IJ3rn; ...> •• l ~. 1 l 41~ •H' goz oşnn ıgıy c anıyorum. 

t enin gençleridir. 
"tıtı •1'idcn ihtiyarlar, kcnrli cir·nrla· tlc; bütün manevi çirkinlikleriyle 
laraı adrtt olurlardı. fJcr scyc kar:r ır
lliaı·~ p.,aknt bu gençler, bu maddi 
far 

1 1ere /.mrfı tamamiyle ltJJ.-ayttır-... 
1 Ôiiööyle. thAıwuı: dalmış bakıyor· 
ftr ... Sanki kendilerine taalliıku yok

rnu, oibi ... 

dı A~tı~. kendimi tutmm11orum ... AIJn· 
.. 110 ınıyorum ... Küf eli mülccad:lcrn 

'011lcı <f • -· ~ [) ne ıgım laf bırakımyorum-. 
'- er/rol, gcru;lcrdg de bir ftareket o· 
t~or ... HatW. bc11dc,11 dalıa cezri dotı· 
~~~~rln~... s.~rscri~nin açtıkları 
,,ı tekrar lwfcfrr•nc doldurtup 
~· ortalıgı frnri:lemrğc mecbur 

lar ... 
~Q IJf'likanltlar. h;r kibr:tlr. parloyan 

• tı 'h' 
fit ı, nlrıı1"11ir:<'r111iıı"r ,, ,.,. ... 

' ' • e • • • 

'Onlar b'" l .. b tf"ıek . ~ 011 e mu et ifl erle nıttwul 
~ 

1 
ıçw, anlaşılıyor ki, bel~diyc· 

"'llft,,;~"·anın propagandası kafidir
,,,,.,. ı rocukl ar!,. demek, hü t ii n hi r 
l \ l'lr• r ""it 3 t, Pek 1·0/,· miina~chct~i:lik· 
~~olın~rnaaı it;ln manr..rii b;r f>ckçi 

~ tı.itirrbilttckfir_. Onlara muf· 
ruJru ııcrmelidir,_ 

-UI)- ıua.ttol 

~ adele komisyonu 
""" 1l1Ja_telit Mübadele komiayo • 
tiai b~ldil caddesinde itıal et • 
>t'İ)t~na~. komi•yonun lağvı dola
"'•ttı .tiirtden itibaren boıaltıl . r. 

ll&tı k' )'l>ıltta nn&eler buranrn bir otel 
b -.ını dü§Ünmektedirler. 

(t'r" ~ 
11.1:rı>aşa llsesln de 

~Q t.. e.rpa.fa lisesinde açık bu • 
"'q'1-tn ıih ve Fransızca hoca . 
~ekt .. d·"' Yeni hocalar tayin edil • 
l'i " ır T ._ S-·t &rih hocarahndan bi 
'~li ı B- m ....... ,~..ı·· 

• •11 f1-e -J' eıuep muoar mu-
ditllıitle d" ~ Şeref IJey tayin e-

r ır. 

.\~ --o-
-,~ ,ıınendlterlerl 

! '1ıııendifer tir:keti idare 
t.L. .... ..,,.i ..... .. Ad .. _ 
~""~"- 1Y101yo en ctun 
~ t.!~elrni!tir. ~irltet direk 
-~~du· Mezat tehrimizde bu-

Seyyah tar 
Gelecek mevsimde 

çoğalacakmzş 
Ayın on aokuzunda, dünyanın 

en büyük vapurlarından Britanik 
T ransatlantiğini!1 ıehrimize gele -
ceği haberinin asılsız oldugu an -
!aşılmıştır. 

Önümüzdeki iki ay için, hiç bir 
seyyah :vapuru iBelmiyecektir. 

Maamafih, gelecek mevsimde 
cok s~y~ah geleceği alakalı muhit
lerde M>ylenmektedir. 

ııBu sene, V..ama yoliyle de .kül
IU<.tli mikta:rda ..seyyah getirilmesi 
dii§ünülüyor. Varnaya en ~ok A-
vusturya, Çekoslovakya, Lehis
tan ııveRomanyadan .sey~ah eeldiği 
cihetle, Varna~an onları lstanbu
Ja da getirebilmek · çin, daha tim

diden fehrimizdeki if iirk cerite -
leri hu memleketJerin merkezle -
rinde .:n:klim ~apmağa ba§lamıJ -
lardır. 

Seyyahları lstan'bulda gezdir • 
me fiyatları -da hayli ucuzlamıı -
lır. 

Diğer cihetten, liman TÜsu • 
munun azaltılması te,ebbüsü ta • 
haldnlk ettiği tllkdiTae Jimdi tah

min edilenden iki misli fazla sey
yah geleceğine muhakkak gözüyle 
bakılıyor. 

Talebesi çok olan 
mektepler 

Bazı orta mektep ve liselerde 
ımıf mevcutları yüz kiıiyi bul -
maktadır. Maarif Vekaleti yeni • 
den ıtedbirler almaktadır. Bir çok 
ımekteplerde tubeler açılacaktır. 

---O-

İçtimai ilimler 
Hukuk fakültesinin müfredat 

proğramında değişmeler yapılmıt-
tır. "lçtimi llimler,, dersi ayda 
dört defa okunulacaktır. 

--o--

Muallimlere tam.im 
Maarif Vekaleti meldeplere 

yolladığı bir tamimde mektep ho

calarının, talebenin içtimai vazi • 
yelleriylc de alakadar olmalarını 
bildirmİJtİr. 

-0-
Mektep müdllrJer1 

Müfettişler mekteplere celme. 
dikleri zamanlarda mektep mü • 
dürleri hocaların deralerinde bu -

iJ 

lunacaklar ve gördüklerini rapor 
la veki.lete bildireceklerdir. 

-=--o-

Yeni İsveç elçisi 
Varıova elçiliğine nakledilen 

Boeman'.ın yerine yeni lsveç elçi
si Mösyö Vinter dün -ıehrimize 

ae.hniıtir. Hemen ak,am üzeri 
Ankaraya hareket eden M. Vinter 

daha itimatname•İnİ vel'mediği ci
hetle beyanatta DWtınm-' i•tenıe
mq, yalmz demiftir ki: -"- Tmkiye "e 1neç. asırlar -
danberi devam etmekte o.lan bir 
dostlukla biribirlerine hatlıdır -
lar. Bu dostluk ls'Yeç veliahti Hz.
nin Türkiyeii ziyaretleriyle bir ke-. 
re daha samimi surette tezahür et
miftir.,, 

Yeni lsveç sefiri, lsveçin Parfı 
elçiliği müıtetarı idi. Bundan 
ba91ta Londra ve O•io·da muhtelif 
hariciye vazifelerinde laveç hari
ciye nezareti ıuhe müdürlüğün -
de bulunmuıtur. 

Dolandırıcdık 
'' . Ağabey, yağla 
para 

Bakkal 
gönder 
Ahmet Ef. 

11asıl dolandırılı-
yormuş? 

:0-sküdaT ımüddeiumumiliği dün 
ail oglu İmlail Hakkı Efendi ıis
inde bir genci kalayarak ls

ltanbul miidaeiumumiJiğine sevk
tmittir. 

Yirmi be§ yaşlarında kadar o

lan bu .genç. dolandırıc1lı'k ,yap -
ıımaktan suçludur. Kendisi Üıkü

ıdarda P.aıalimanıncla tütün inhi -
aa:rının istffçiliğinde ıça.h,makta
drr. lamail Hakkı Efendinin Ab-

as isminae bir arkada'§ı ve !A.'bbaı 
Efendinin de bak'kalhk yapan Ah
met isminde bir ağabey\ai vardıı. 
lddiaşa göre maznun lsmail Hak 

kı Efend vak•t buldukça ve dara 
geldikçe gizli gizli bakkal Ahmet 

'Efendiyi karde§İ bbas Efendi 
nin ağzından'mektup yazarak do. 
lan drrmalda<lır. 

Dün, 1smail Hakkı 'Efendi gene 
bir mck~up yazmıt ve bu mektu .. 

unda bilhasıa §Öyle demİ!tİr: 

" Ağabey, evde ne yağ var \'e 
ııe de para .. Çok rica ederim ğa • 
beyciğim mektubumu getiren e
f endiyc üç okka yaj ile bet lira 
da para veriniz. , 

Mektubu ~etiren l•mail Hakkı 
Efendidir. Bakkal Ahmet Efendi 

mektubu alıp okumu§ ve fakat kar
deşinden gelen mektubun ayni 

tahta tarafından getirildiğini fark· 
ederek lamail Hakkı Efendiye bi -
raz sonra gelmesini söyleyip aav • 

mıt ve dğer taraf tan da kar det i 
Abbas Efendiyi dükkanma çağı -
rarak meseleyi sormuıtur. 

Zavallı Abbaı Efendi ihiç bir 
§eyden malumatı olmadığından 
bittabi (hayır) deyince İf anla • 
tılmrı ve derhal ,zabıtaya müraca • 
at edi1miıtir. 

Vak'ayı haber alan zabrta me
murları 1smail Hakkı Efendiyi 
cürmü meıhut halinde ynka1aya -
rak müddeiumumi1iğe te•lim et -

mitlerdir. 1smai1 Hakkı Efendi 
istintak hakimliğince tevkif edile
rek tevkifhaneye •evkedilmittir • 

----o----
Milteveff a Kral 

Aleksandr için Ayin 
Yuıo•lavyanm Ankara elçisi 

dün Pera.palas otelinde, ıelırimiz.. 

deki komolothane erkanına, hu .. 
auai bir öğle \)'emeği vermiftir. 

Yag01lav gazete muhabirlerin
den bazıları ve iki de ortodoks Ta-

hibi de davetliler arasında bulunu· 
yordu. 

Bugün Fener patrikhanesinde 
müteveffa kral Aleksandr Hazret

lerinin ruhunun İstirahatı için pat
rik Efendinin riyasetinde bir ru -
hani ayin yapılacaktır. 

-- ·· 

Sarıhoşluk 

Aşka geiip taban
cayı çekmiş 

.Zabıta halkın sükunetini o -
zanlarla kadınlara sarkıntılık e • 
denleri ısıkı bir ısurette takip et -
mektedir. 
K:uımpaşada 'skele oivannda 

Ahmed in kahvesinde yatıp ıka1kan 
Muıtafa dün gece afayı tüuüle -
dikten sonra .cle.niz kenarına çık
mış, bir müddet dolaımıtlır. Mua
tafa bir aralık semanın yilldızlı ol
masından a_tka ıgdmit o)aoak ki 
tabancasını çeknii1, yılaızlara 
doğru bCJ el atq ret.mittir. 

Ceç -:vakit beı tel silah atılma'Bı 
civaraal<i kahve1erde<Oturanları ve 
hıı.lkı korkutmujtur. 

Mustafa tabancaunı .beline aok
muş, bir ıeY r0lmamıı gibi dolaıır
ken, silah eeslerine :yetiıen polis 
memudan tarfmdan yakalanmıı· 
lir • 

Bundan baıka :fatyoı 'ıminde 
adam da Beyoğlunda bir kaç yer
de kaf aımı epeyce dumanladık -
tan sonra Y enitehirdeki evine dön 
mek üzere yola çıkmıtbr .. 

· T atyos !Tiyatro .sokağından ge
çerken biraz daha akı · ~ iı -
temi§, Koço Efendinin müskirat 
deposunun kapısını çalmı lJT. De

po kapalıdır. içeriden cevap ala
mıyan Ta'tyos ,deponun ikepenk -
)erini tekme1emiye batlamq, gü-
1'Ültüye gelen poli•leı· tarafından 
ya'kalanmJJbr. 

Bir kadmls. bu çocuga 1af alan 
iki ki 1 de dün yakalanmı§tır. 

Kalp sektesinden 
Dün akıam saat on dokuzda 

köprüden kalkan Kalamıt vapu • 
riyle Kadıköyilne geçen yolcular
dan 58 yaJinda Leman Hanım va
purda, 'bir8,mbire fenalık gelmif, 
olduğu yerde ölmüttür. Yapılan 
muayenede kalp durmasından öl
düğü anla§ılmıttır. 

İklısat Vekili 
lktısat Vekili Celal Bayar Bey 

dün Ankaraya gilmittir. 
-0-

Dolandınlan ahrt .. 
ye Hanım değil, Ali 

Beymiş 
Küçükpazarda ka'bilc Fahriye 

Hanımı dolandırdığı iddia edilen 
inıaal kalfası Ali Bey, dün §Un -

lan söylem ittir· 

''- Bilakis bu itte ben zarara 
uğradım. Fahriye Hanımla uzun 

muamelelerden sonra bir eY yap -
mak üzere mutabık kaldık. 1600 

liraya e-. yapacaktnn. 200 liraya 
arsa aldım. Kendisi 1600 liranın 
takaitini iki defa hefer yüz, bir 
defa dört yüz liradan ve son iki 

yiiz lirumr da ft bittikten sonra 
Yerecekti. Şimdire kadar yalnız 
120 lira verdi. Sonra ban sele -
rek: 
"- lnıaat. nae.lftlnftini ucuza 

ahyonnuft1IR'ıl"Zo> Bana yU:r iiram11 
eksiltecebinn,, dedi. Ka&ol et • İngiliz baş rahibi 

Buradaki lngiliz disıi iyinini medim. Bunun üzerine iti bırak • 
idare etmek üzere Cebelıitarıktan mağı teklif ettim. Kabul etmedi . 
gelen İngiliz ba! nJribi clUn ek:s _ Hatta altıncı noterden kendisine 
pTesle .Aftkaraya gitmi,tir. bir proteato çektim. Buna da cevap 

vermedi. lntaal tezkeremi elim -
Orayı gezip gördükten sonra den kaptı. Evin muamelesini ben 

tekrar buraya gerecektir . 
1 yaptıraığım için tapu senetlerı 

. Şehrimizde bulunan lnıiliz el-ı bendedir. lt mahkemeye aksede • 
çisin~ ay ıon~~da Ankaraya dö- cek, tabii bir çok ıahiflerimle 
necegı zanne~lıyor. hakkımı müdafaa edeceğim.,, 
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~ 
Hayri Celal Beye 

cevap 
Bir kaç 1gün evvel Fener bahçe 

kupcuı maçında'ki ile.dikoduya ait 
bir mektubu 'llqretmiftik. 

ılJün Be_ıiktQJ kqptanı ıff ü•nii 
Beyden ayni mevzua temcu eden 
ve Htt.yri Celal iBey:1. cevap tqkil 
eden bir mektup aldık. 

Hüınü Beyin bu mektubunu, 
ağır bulduğumuz bir iki cümlesini 
Jeğiftirerek sütunlarımı•a geçiri -
yoraz: 

Ef.endim, 
F enerbahçeli Ha.yri Celal Beyin 

gazetenize gönaerdiği mektubu o
kudum. Mektubun nihayetlerinde 
ıahsımı al~adar eden noktalara 
cevap vermeyi hir ıvazife telakki 
ettim. 

Hayri Celal B<-.y bu mektubun -
da diyor ki: 

"Mmtaka il'eiıi .Seıiktaı takı -
lamı ..kaptanım çağırdı ve :bizim 
itirazımızı tekrar ederek aynen 
(bu bir.hayır iıidir, Fenerbahçe de 
bir cemile olarak bu emri hayra 
iıtirak tmiıtir. Sizin ele on1arm 
i•tediklerini yapmanız iyi olur.) 
dedi.,, Bet iktaı kaptanı derhal 
:ret.cevabı verdi. {later oynasın· 
lar, i•ter oynamasınlar; bizim baı· 
ka hikeme itimadımız yoktur.} 
dedijini ıöylüyorlar. Sonra da ili.· 
ve ederek: "Burada benim söylc
diiim mıntaka reiıinin aöyledi -
klerinden baıka bir ıey değilai. 
Bu mükaleme (HABER) e bıııka 
bir tarzda se&miı. Memba Beıik -
laf olduiu is;in hayret etmiyorum.,, 
buyuruyorlar .• 

Kapalı bırakılıp geçilen bu 
mektupta hakiki 'kısımlarını anlat
mak ve dinletmek isterim: Maç • 
tan o nbet '1akika evvel arkaaaı· 
larım beni Hamdi Emin Beyefen r 

dinin ıörmek İ•tediklerini söyleAi. 
ler, gittim, locacla Hamili Emin 
Bey, Hayri Celal Bey, Zeki Bey 
oturuyorlar. Hayri Celal\Bey Sup
hi Beyi istemediklerini söyleili. 
ben de cevaben bizim hiç bir !CY 
söylemeğe ha'kkımız olmadığını, 
yalnız Suphi Beyin bir heyet tara· 
.fından intihap eaildiğini ve bura
da hakemi değiıtir:menin manasız 
oldujunu söyledim. "Şayet Suplii 
Bey &elmez•e kim olursa ol•un 
çünkü bu. maçı oynamak biılerin 
borcudur,, dedim. 

Hayri Celal Bey "hu maçı biz 
Beıiktaıa bir lutuf olsun diye oy
nıyoruz.,, dediler. 

Ben de c.cvaben: "Söylediğiniz 
söz çok ayıptır, eğer Betikiata bir 
lutufkar1ıktır diye oynayorıanız 

oynamayınız Pfendiler,, dedim. 
Onun üzerine ıöylediği sözün 

pek münasebet.siz olduğunu idrak 
eden Hayri Celal Bey ben öyle 
demek istemedim, diyerek tevil yo
luna ıapb, ben tekrar "Allah ıöı · 
termeain yarın F enerbalıçenin 
başından böyle bir haclise geçer • 
se buna ilk koıan Beşiktaş takımı 
olacaktır,, diyerek ayrıldım. 

S.. mükalemenin (HABER) e 
haıka bir tarzda ıeçtiğini iddia 
ederek Hayri Celal Bey meml>a 
Beıiktat Olduju için hayret etmi -
yormuf. 

Fakat ben Hayri Celal Beyin 
teviline ıahıım itibariyle hayret 
ediyorum. Beıi'ktaı membaı as
la kimsenin aözünü tevil suretiyle 
gazetelere ak•ettirecek kadar al
çalmamııtır. Aramızda eeçen ha -
dise bundan baın bir !ey değil -
dir. 

Mıntaka reisi Hamdi Emin Bey 
bu ite ıahitlir. 

HUanil 
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Yazan: 
Aka Gündüz no. 21 Alma ve başka dıle çevirme! 

Devlet yasasınca koru!udur. 

Siz, bu illeri bize bırakan o ün- ğa götüren makinesidir. Biz kim -
lü ataların torunları mıımız? Bu - seye saldırmadık. Bize çullandılar. 
dunseverlik bu mudur? Kaç gün - Varlığımız, benliğimiz toprağımız 

dür çarşılarda dolaştım, tezgah- ve tarihimiz uçuruma sürükleni
Jarda dolaştım, evlerde, sokaklar - yor. 
da dola§hm, buranın alanında par BöyJe günlerin önderi Üniversi
kında, hanayında sofasında dolaş- tedir. Üniversite delikanlısı ayak -
tım. Gördüğüm hep budur. Hep landı mı; budun, ordu, varlık a- 1 
budur~ Hep şimdiki sizi gördüm. yaklanır. 

Benizler uçmuş, diller tutulmuş, (S) harfine benizyen, çelimsiz 
gözler çukurlaşmış. yürekler bur - 1 Miskinin sesi gittikçe fırtınalaşı-
kulmuı... yordu. 

Bize açılan savaşın arifesine Bir çift el takladı. 
kadar yurt türküleri, ulus marşla- Bunun ardından iki hin çift el 
rr, savaş !arkıları ile ortalığı çın - şakırdadı. Benizlere kan, yürekle
çın öttürdüğünüz, benim gibi çe - re çarpıntı, gözlere güneı doldu. 
limsizleri ayaklar altında ezdiği - Nazırın güzel sesli güzel kızı Ze • 
niz nerde kaldı? us, sağ kolunu kaldırdı. İki bin 

Barı§ günlerinde birer alp idi - çift yürekten, iki bin ses, bir ses o
niz. Savaş günü gelince birer kalp lup gökleri kapladı: 
olmak sizlere yaraşı~ mı? Yurt i - - Ülke bizim, ün bizim. 
çın, budun için, val'hk için, istik - (Yarın) bizim, dün bizim 
lal için, hak için boğuşmak, insan- Mutlu varlık, gün bizim. 
lığın birinci ve sonuncu işidir. 

Sosyalistler! Sekiz saat ve bol 
gündelik kahramanları! Yad or -
dular ana yurdu basarlarsa, fahri· 
kalarınızı bilmem neyime işletir
ler! Gündeliklerin izin santimini 
bile alamazsınız. Siz nesiniz ki? 
Hanginiz çekiç sallıyor? Sizin sos
yalistliğiniz, çalıfmıyanların ça
lıtanlar sırtından geçinmesi de
mektir. 

Üstüne düşmez gölge, 
Her§eyden üstün ülke 
Güzel kızın sesi, iki bin 

üstünde dola§ıyordu: 
Siperler ana koynu. 
Bükülmez Ulus boynu. 
Bozarız her oyunu. 

sesın 

MÜSABAKAMIZ 
En güzel aşk 

mektubu hangi 
mevzuda olacak 

·En ıüzel atk mektubu için açtı· 
ğımız müaabaka ve vadettiğimiz mü-
kafat Üzerine gazetemize cevaplar 
gelmiye baıladı. Ancak bunlardan 
bir kısmının yazılı~ına ve yazanları· 
na bakarak anlıyoruz ki müsabaka 
bizim maksadımızdan aykırı bir cı

hat takip etmek Üzeredir. Meıeli 

bizce aık mektubunu yazmıya Öze
necek olanlar kendilerini derslerine 
vermeleri lazım gelen mektepli ço· 
cuklarımız değildir. Gene meıela 

bizim a§k mektubu müsabakamızm 

hedefi üatat Ahmet Raıim merhu· 
mun "Kitabei gam,, lan gibi gönül 
yazılandır. Satırlarında cinsi duy
gular titriyen yazılar değil ... Aldığı
mız bir kaç örnek, müsabakamızın 

bu makaattan uzak temayülleri kam· 
çıladığını göıterdiğinden müka
fatlannı olduğu gibi muhaf az.a et-
mekle beraber, yazılacak aık mektu
bunun memleket ıevgisi yanında her 
sevginin sönük kalacağını anlatacak 
bir mevzu olmnııru daha üıtün bu· 
luyoruz:. 

Böylece müaahakamıza i,tirak e· 
denlerin hududunu geni,letmiı olu
yoruz. Eli kalem tutan, bir mek-
tep tını(ında bile, bir kadın sevgisi· 
nin çarpınt111nı duymadan yurt sev
dasını duyan her genç açık açık bu 
müsabakaya girmek fırsatını bulmuı 
olaacktır. Müsabaka ıonunda elde 
edilecek eserde, bütün kıraat kitap
lanna girme liyatkatini kaaznarak 
Y&a!r bir edebiyat mahııulü olacaktır. 

Sosyalistler! Sosyalizmalı ka • 
falarınızı kurtarmak isterseniz ha
di ıavaı, boğuş siperlerine, marf ! 
Y oba bittiğiniz gündür. 

Üstüne düımez gölge. 
Herıeyden üıtün ölke 
Rektörün maıaıındaki 

büyük ı•·----------·· 

Komünistler! Komünizmanızı 

yürütebilmek için ıınırları sarsıl -
mamı§ bir yurdunuz, varlığı ezil
memİ§ bir budununuz olmalı. 

istediğiniz kadar "insanlar bir 
ve kardeştir,, deyiniz. O insanla
rın orduları içinize girmeğe gör
ıün. Bir mi, kardeı mi? O uza an· 
laraınız. 

vazonun içinde taze kaıımpatları, 
güz gülleri, ser çiçekleri vardı. 

Rektör hepsini kapınca pencereye 
koıtu. Ve çiçekleri, kürsüde duran 
dört Ü niveraitelinin hatlarına 
serpti. 

İki bin kişi coştu. Ayrılıklar sön
dü. Gayrılıklar unutuldu. iki bin 
duygu bir duygu oldu. 

Çelimsiz Miskin, kabarık yele
li bir arslan gibi görünüyordu. 
Gong çaldı. 

Yeni rteşriyat 

Büyük gazete 
Büyük Gazetenin dordüncü aayıaı 

zengin yazılarla renkli olarak çıkmışlar. 
Üç meraklı tefrik11, bet muhtelif mü· 

sabaka, hikaye, kadın, moda, ıine· 

ma, ıpor sayıf al arı ve dünya vukuatı
na ait reııimleı· ve yazılar vardır. Tav· 
ıiye ederiz. 

Devren satılık mağaza 

!Cüzamlıların .., l 
----·--- Mezarlıgı 
Büyük zablla romanı Nakleden : VA • "O 
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"İkinci gölgenin belirmesinden 

sonra, gecenin berrak olmaması • 
na rağmen, şuna kail oldum ... E • 
vet, bu gölgeler, insan değildi ... 
Yaşıyan insanlar-değildiler .. Evet, 
bende bu his hasıl oldu... Zira, 
yekdiğerlerine o kadar benziyor -
}ardı ki ... 

"Derken, şunu farketmiı oldu -
ğuma kani oldum: Yekdiğerine 

son derece benziyen bu gölgeler, 
ayni noktadan çıkmı,lar, ayni is -
tikametlere yürümü§lerdi. Ayni 
hızla, ayni sallanışla ilerledikten 
sonra, ayni noktada kaybolmuş -
lardı. 

"Ne dersiniz: Çok şayanı hay· 
ret değil mi? 

"Hala gözümün önündedir: 
Gölge, kaybolmazdan evvel, bir 
müddet hareketsiz duruyordu. 
Sonra, yavaş yavaş, daha müphem 
görünüyordu ... Çitlerin gölgesinde 
kayboluveriyordu . ., 

Latif Bey, bu izahatı verdikten 
sonra, sustu. 

Nuh Bey, komşunun, dün gece 
gördüğü manzaralar karşısında 

hala heyecanda olduğunu farket -
ti. 

Hatta, Latif Bey terlemişti. 
Uzun bir sükuttan sonra ilave 

etti: 
- Gölge he, defa belirdi ... Ay· 

ni tarzda, ayni noktadan çıktı. Ay
ni tempo ile ilerledikten sonra, 
ayni yerde kayboldu. 

"Geceleyin iki kere daha kal • 
karak baktım. Fakat bir şey far• 
ketmem mümkün olmadı. Şimdi 
şu kanaati besliyorum: Gözleri • 
min önünde cereyan eden hadise, 
bildiğimiz tabii kanunlar dahilin • 
de cereyan etmemittir. 

"Şu üç nokta, dikkatime çarp· 

1 
!ar, gerçi beni alakadar etıneZ··: 
Zira, benim. bahçemde değil, 1)1" 

rayet hanımın bahçesinde cereY~ 
eden bir vakadır. Lakin ,ayet go~ 
düklerimi gelip te anlatmasaydıtılı 
doğrusu, vicdan azabına uğrar • 
dım ... 

Nuh, dütünceye dalmıttı• _ 
- Haydi, isterıeniz, çitlerin t;u· 1 

lunduğu yere beraber gidelinı··· 
- Ben de bunu sizden rica e '1 

decektim ... 
Bahçenin tarhlı tarafını g~ti • 

ler. Harabelere doğru ilerliyorI•r• 
dı. Hava, hafifçe sisliydi. UfuJc •, 
ta kara bulutlar beliriyordu. 

Çitlere müvazi olan yola var' 
drlar. 

Latif, sağ taraftaki köşkü gö• ', 
tererek döndü: 

- Ortadaki pencere, benim o' 
dama aittir. Buradan da f ar:ke ' 
debilirsiniz ki bu yolun nihayeti f' 
ğaçlarla kapalı değildir .. 

Nuh Bey peşinde olarak hare' 
beye doğru yürüdü. Sırtını sayfi' 
yeye dönmüş vaziyetteydi. Yüzii' 
nü de çite döndü. 

- İftd, hayal, tam ıu noktad• 
kayboluyordu. 

Çitin bir noktasını gösterdi. su· 
na yakla§hlar .. 

Nuh: 
-Çitin bu tarafı çok 'kalın! ae 

di. 
- Evet ... Bunu aıma.k, yarıP 

geçmek maddeten imkanıız! .•• 
Yerlere baktı. 
- Hiç. bir ayak izi yok ... Bira 

18.met göze çarpmıyor. 
Latif, batını salladı: 
- Ben de öyle düf ÜnınÜ§tü1fl 

zaten ... 
Durup yola ve Cüzamlıların hı' 

rabeıine baktı. 

İki bin kitinin boğuk homurtu- Herkes sustu. 
su .. Aslanlaıan Miskin batladı: 

Kazancı teminatlı, sermaye iki, h: 

üç bin lira. Müracaat: Galata tü - "Birincisi: Size anlattım; 
Muhatabı sordu: 
- Ne düşünüyorsunuz? 

Miskin kolunu uzattı: 
-Niçin homurdanıyorsunuz? 

Kime homurdanıyorsunuz? Korun 
ma toplantısı günü aya'klar altına 

aldığınız Miskin, bugünkü ben de· 
ğilim ! Ben artık bu Ulusun çocu • 
iu, bu varlığın sipere giden aıke • 
rıyim ! Bir daha homurdanırsanız, 
tek batıma, sesinizi gırtlak1arınız· 
da boğarım! 

Çelimsiz. Miskinin sesi, gün 
görmüt bir aılanın içten gelme na
raıına benziyordu. 

- Homurdansanıza ! 
Tıısaı ! Seı yok. 
- Monarşistler! Kralsız ülke, 

lmparatorıuz budun gül gibi, bal 
gıbi ya§ayabilir. Ve böyle ya§&• 
mak onların öz haklarıdır. Ama 
ülkesiz, budunıuz bir kral bir da
kika yaıayamaz. 

Yurt severler ! Yurt severlik; 
bayram günleri Mart okuyup, ao • 
kaklan dolaımakla olmaz! Yurt -
severlik; önce siperde boğuımak 

ve sonra kafalara bilgi, yüreklere 
ateı sokmak demektir. Nutuk gü -
nü nutuk, türkü günü türkü, süngü 
günü süngü! 

Benim adımı Miskine, yurtlu· 
za, budunsuza çıkarmıştınız. Ben 
de hiç ses çıkarmamıttım. Çünkü 
hqka işlerim vardı. Şımarıklıkla -
rmızla uğratmağa uzam, gücüm 
yoktu. Kafama yurdum için bilgi, 
Jiireiime birliğim için ate! ve 
ifealmamlt doldurmağa çalışıyor
'dum. 

Untveraite bir ülkenin varlık 

&ynaiıchr. Bir Ulusun sonsuzlu • 

nel yanında billur sokak 14 numa -
ra tütüncü Kaprilyan. (3401) 

r 

- Dayıların raporları, amcala
rın tezkereleri, yeğenlerin salıkla
rı, (tavsiyeleri) hepsi, hepıi yırtıl-
mıı ! Hepimiz siperlere! Hepimiz Satlık demir boru 
boğu! alanlarına! Hepimiz tüken· Az kullanılmıı iki parmak de-
mez varlığımızın uğrunda ıavaıa ! mir boru. Fiyat gayet uygun mü -

Arkadaşlar! Birbirini kafaca, racaat: Galata Kalafat yeri 39 nu-
gönülce ayırt etmediğim arkadaı- mara .Agopoviç. (3401) 

~ ' 

lar ! Her yeri gezdim. Her yerde iP------------·-.. 1. Belediyesi 
benizler uçuk, gönüller bulanık, 

KONSERVATUVARI 
bu her yere kofacağız. Bütün hal-
ka doğruyu, iyiyi ve kurtuluı yo.: • 2 inci KONSER 
lunu anlatacağız. Bu ülkenin kor
ku bilmiyen çotukları, her ne
dense ürkmü§lerdir. Bunu gizli 
bozguncular yaptı. Bozgunculara 
ölüm! Oüzgüncülere dirim ! 

ortadan bir genç sesi geldi: 
- Yaıaıın (S.0.S) ! (4) 
iki bin seı birden haykırdı: 

- Senin adın S.O.S olsun! 
(Esoes) 

Çelimsiz, S harfine benziyen 
Miıkin o dakikadan sonra Esols 
adını aldı. 

Caddeye bir yol açıldı. 
Üniversitenin kapısına getiri

len faytona dört arkadaı bindiler. 
Bayraklar çekildi. iki bin genç 
bütün caddeleri, sokakları, f abri
kaları, çartıları dolaımağa haıla

dılar. Her durdukları yerde aslan 
Eaols'ın sesi ititiliyordu. Her ku
rultu, (müeaseıe) her kalabalık 

taze bir sevinç, taze bir yürekle 
alaya katılıyordu. . 

Esoes her gittiği yerde söyle
yor, haykırıyor, anlatıyor. O, tim
di bir yiğitlik makinesi olmuştu; 
her ıözü bitince tabur tabur, alay 

Ali Sezayi - izzet Nezi - Orhan 
Meıut Cemil - Cemal Reıit 
o·n A MUSlKtSl 

22 ikinci tc,rin perıembe 17,30 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
Biletler: 100, 75, 50, 30 Kunı,tur 

alay, ordu ordu yiğit fıtkıran bir 
makine ... 

Sıhhiye komisyonlarına iş kal
madı. Şifre bürolarına yazıcı bu· 
lunmadı. Herkes akın akın yönle· 
le (cephe) ve siperlere ko§uyor
du. 

Harbiye Nazareti Eaoes' e (de
mir savaf) madalyası verdi. Esoes 
almadı: 

- Ben kendim demirdenim, 
dedi. Dökmecinin pas tutan ma
dalyeıini ne yapayım? Hem, he
nüz gidip döğüımedim. 

Propaganda bürosu ona yal
dızlı bir övgü kağıdı gönderdi. 
Esoes geri çevirdi. 

(Devamı var) 

(S.0.S) Vavurlardaki l€lsiz 
telgraflaıın imdat çağıran işmari-
dir. · 

gölgenin adeta eriyerek kaybol • 
ması ... 

"İkincisi: Gece hayli aydınlık· 
tı, ağaçları, çiti, yol ve Cüzamlılar 
harabesini vazıh surette görüyor -
dum ... Buna rağmen, niçin orada 
yürüyen "adamı,, vazıh göremi • 
yordum ... Zihnimdeki şüpheyi söy 
liyeyim: Bu gördüğüm cisim de • 
ğildi ... Ruhtu .... 

Nuh Bey: 
- Bu verdiğiniz tafsilat, insan

da cidden o tesiri bırakıyor! de
di. 

- Evet ... Fakat bütün bu taf -
silatın hepsi tüyleri ürpertici ... 

- Şüphesiz... Fakat bunların 
böyle olduğunu neden sonra, zih
nimde mukayeseler, mülahazalar 
yapmak sayesinde buldum... Ü • 
çüncü noktayı ise, daha ilk andan 
itibaren farkettim: Demin söyle • 
diğim g

0

ibi, yol ve civarını gayet 
vazıh olarak görüyordum. Hal -
buki, gJlgeyi müphem, silik, du • 
manlı görüyordum ... Bu hayal, in
sanlar gibi, adım adım ilerlemiyor 
du. Sanki her muayyen fasılada 
bir yere çarparak sendeliye sen • 
deliye gidivordu. Anlıyorsunuz, 

değil mi? Evvelce gi'ıya kayı • 
yordu ... Derken bir yere çarpıp ta 
duralamış gibi oluyordu. llerleyiş 
kademleri iıte öyle sinire dokuna
cak gibiydi. 

Nuh, bu sözlerin tesiri altında 

kaldı. 

- Olur şey değil ... 
Latif: 
- Evet ... Olur iş 'değil ... Bun -

- İkimiz, yalnız ikimiz buıı" 
bilelim ... 

- Evet, müthiı bir ıey ... Yat11ı• 
ikimiz bilelim ... Yalnız ikimiz tel' 
kik edelim ... 

Gene Lıittf: 
- Bu akıa~, Dirayet · han1111t" 

fendinin davetini kabul ettim. (je' 

ceyi birlikte geçireceğiz ... Saat ofı 
ikide, ikimiz birlikte buraya gelit 
ve ... 

- Buraya mı geliriz? , 
- Evet ... Çitin mümkün old11 ' 

ğu kadar ya kinine ... Bu harabele' 
rin ortasında saklanırız ... Şurıad"' 
§U oyuklardan birinde •. 

İnce kumlarla örtülü olan yoh'• 
gözleriyle ölçüyor gibiydiler··· 

Sayfiyeye döndÜler. 
Düıüncelerini birbirlerine söf ·, 

lemiyorlardı ... 

-7- ·~ 
L a 'f B ld'v• k't bfl atı ey ge ıgı va ı , pi• 

partisi ba.ılamıştı. Komf uY" oıı· 
rayet hanım derhal yakalad•· d&J• 
dan bazı izahat almak istiY0~ ... ıe 

b'tJı 
Jale hanım, Kuzenlerden 1 

konuşmağa başlamııtı. it , 
D. h · · alç• 
ırayet anım, sesını . . }(O • 

mıştr. Bir sır tevdi eder gıb• 
nuşuyordu: 1<1İ -

- Gelmenizi dört gözle be ce -
yordum. Zira Nuh, dü~ ge~ui" • 
reyan edip le sizin ıahıt ol f'lıal' 
nuz hadiıeleri bana anlatl•· trııel< 
t .. l . • 1 . seyre . ıı a gece eyın gız enıp . 5;ıı 

taıavvurunuzu da ıöyled•· . d:; .. .,. 1 .. 

icin bir tehlike olabilecesırı qır) 
- .. . ? (De"aau 
şunmıyor musunuz · 



ııe 
r ekay 

a verılenl 
n·y mu 

n . 
l 
I 

• 
erı-

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

r kimler- 1 
Tefrika rto. 90 

Vahşi bilmiyormuş gibi bir ta
vır takınarak: 

- Bunu ben bilmem... Ba,ka 
bir emriniz varsa yapayım, dedi .. 

:················ 
iYazan: 

~Rıza 

nuz? - Bunu sen çok iyi bilirsin .. 
Söyle, nereye sakladılar? 

Vahşi söylememekte israr edi
yordu. Aslanlı hükümdar onun 
bu vurdum duymazlığı karşısında 
çileden çıkıyordu. 

- Söyle, diyorum, diye bağır
dı. Cevap vermezsen parçalana
caksın .. 

- O halde söylesem de, söyle
mesem de parçalanacağım .. 

- Niçin? 
- Reis bunun kimseye söylen-

memesini tenbih etti. Aksi hare
ke edersem cezam ölümdür. 

- O halde tercih et. Aslan 
parçalamasiyle mi, yoksa insan e
linde mi ölmek istiyorsun .. 

- Hiç biriyle .. 
- Bana yardım edersen, benim 

de sana yardımım dokunur. 
Vahşi aslanlı hükümdarın bu 

teminiyle biraz yumuşamıştı. 
- Söleyeyim, fakat benim 

de sizinle beraber gelmeme mü -
saade edin .. 

- Gel... Seni yanıma alırım. 
Vahşi başka bir kelime ilave et

meden yürüdii .. Aslanlı adam: 
- Dur biraz .. Aslanımı alayım .. 
- Ben korkarım .. 

- Sana bir zararı dokunmaz .. 
Aslanlı hükiimdar, büyük ka

pıyı açar açmaz, Fatma, büyük bir 
sevinçle art ayakları üzerinde 
doğrularak ön ayaklarını efendi-

. . 
~ Şekip 
·---········-·· 

sinin omuzlarına dayadı ve yüzü. 
nü türpüye benziyen büyük di -
liyle yaladı. Aslanlı hükümdar 
sevincine iştirak ederek iri elleri 
ile kulaklarından tutarak sarstı ve 
sonra kocaman başını, yanında 

ufacık kalan başına yaklaşbraralr 
sarıldı .. 

F atına Efendisinden gördüğü 

bu iltifat karşısında çileden çık • 
mış, kırıtmaya, yaltaklanmıya ha~ 

lamışh. Aslanlı hükümdar: 

- Haydi, dedi ... Sonra dalla 
çok oynaşırız .. Şimdi işimiz var .. 
Beni takip et .. 

Köy içinde on he§ dakika süren 
bir yürüyüşten sonra bir kulübe-
önünde durmuşlardı. Bunun ha -
riçten kapısı yoktu. Dört bir tarafı 
ağaçlarla örtülmüştü. Vahşi, kulü
benin .soluna doğru ilerliyerek 
yerde yığılı ağaç kütükleri yanın
da durdu .. 

- Kapısı bu ağaç yığının altm· 
dadır. Bunları atmak lazım. 

Bu ağaç yığınları içinde bir in
sanın değil, belki yirmi adam kuv
vetinin müşkülatla yerinden oyria· 
tabileceği parçalar vardı. Aslan -
lı hükümdar burada da filinin 
yardımından istifade 
akıl etti ve onu çağırdı. 

etmeyi 

(Devamı var) 

Bugün TüRK Sinemasında 
Bütün gailelerinizi unutturacak fevkalade film 

Hovarda Bahriyeli 
JOE BROVN-THELMA TOD D· JEAN MUIR 

i ki saat mütt!madi kahkaha - Emsalsiz . bir komedi 
ilaveten: (Ben Bir Pranga Aşıkı~nm) 2 k1S1mhk komik. 
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iflas eden siyaset 
ı .uu~ ıuıuıı ı ıncule) ı larına mukabil onlar da Çinde ha

aç olduğu ve bunlardan 2.000.000 liı Manceıter çeliğinden tabonca 
f<i§İnin açlıktan öldüğü bildirili - ve tüfek, bir vuruşta bir adamın 
yordu. 

Japonlar dünyanın hakiki ve en 
ite yarar politikasını öğrendiler. 

Zirhlılarını Sarı Çin limanlarına 
yanaıtırdıkları zaman ne kadar as
ker çıkardılarsa, okadar çuval da 
pirinç çıkardılar. Çini fethetmek 
için bu pirinçler çok işe yaradı. O 
kadar ki beher pirinç tanesi bir 
kurtundan daha fazla İ§ gördü de
nilebilir. Japon empreyalistlerinin 
bir avüç pirinçini yiyen Çinliler 
onların kölesi oldular. Halbuki 
bu hakikati ne Amerikalılar, ne 
de İngilizler anlıyabilmi§lerdi. 

Onlar Çini zapt ve teshir et -
mek için misyoner papaslarmdan 
ibaret bir ordunun kafi geleceğini 
zannetmişlerdi. Aç insanın kafa -
sına bir 4ey girmiyeceğini düşün -
memiılerdi. 

Amerikalı iktisat kafaları fi · 
atları düşürmemek hırsiyle mil -
yonlarGa ton buğday ve pırınci 
dağlar gibi tutuıturup yakarlar • 
ken Japon evlerinde babalar karı 
ve çocuklarına: 

- Ekmeklerinizi yarım yiyin .. 
Pilavınızın üçte ikisini ayırın. di -
yorlardı. 

Bu yanm ekmekler ve pirinç -
ler Çine gönderildi. 

Bunun için değil midir ki Ja -
ponlar bir atmaca gibi Çinin başı 
olan Şanghaya bundan üç sene 
evvel hücum ettikleri zaman Çin -
liler !kendilerine mukabele etme -
diler. Bu esnada Amerikalılar ve 
1 ngil izler Çinlilere: 

- Gelin, bizden olun, aize ai -
li'ıh ve cephane verelim. Mukad • 
les Çin ülkelerini bu zalim Ja -
lonlara karşı el birliği ile müda • 
" a edelim. Ailahın en uğursuz 
dalarına layik olan bu doymak 

bilmez emperyalistleri Çinden a -
tahm ! Bu suretle Çinde yerlet • 
.... lerine mani o1alım ! diyorlardı. 
• 1:3.t Çinliler mideleri boş ol -

c! • ~u halde kendilerine ekmek 
rrine tüfek, pirinç yerine kur -

şu;:-;;;,en bu adamlara yaklaş .. 
madılar. Öte yanda hiç bir mu • 
kaddes gaye ( !) vadetmiyen, yal -
nız gelenlere birer avuç pırınç 

veren Japonlara ynl:laıtılar. 
Ve Japonya Çinde muvaffak 

oldu. Büyük bir müstemleke.1i 
sayılan koca Mançuko hükUmeti -
ni kurdu. Pek yakın bir istikbal -
de Çinin diğer iilkclerini de bu -
na ilave etmemesi için hiç bir se -
hep yoktur. 

Diğer taraftan Japonların bu 
muvaffakiyeti gerek Amerikalı -
farı, gerek lngiltereyi, gerek Rus
yayı büyük bir endiıcye düıürdü. 

Amerikalıların hakkı vardı. 
Çünkü şimdiye kadar bu yarım 
milyarlık ülkede Amerikan mar -
ka bez, sarı dudak boyaıı, uzun 

saçları taramak için kauçuk ta -
rak ve bilhassa petrol satmak su • 
retiyle milyarlar kazanmıftı. A .. 
merikanın binlerce fabrikasında 
imal edilip te modası geçtiğinden 
dolayı satılmıyan çürük, rengi 

ka;mıt ve battal şeylerin en bü • 
yük pazarı Çindi. Bunun netice • 
si olarak tek gözlüklü ve silindir 
şapkalı Amerikalı ihtiyar milyo • 
nerler Parisli genç metreslerine 
yüz bin dolarlık otomobil, iki yüz 
bin franklık mücevherat alamıya -
calrtı. Bundan büyük felaket o • 
lur mu! 

İngilizlerin de hakkı vardı. A • 
!llerikahl1trın Çinde petrol satma -

karnını boydan boya yaracah ka -
biliyette hançerler, London marka 
kuma§lar ıatıyorlardı. 

Aınerikada içki memnu iken 
bir çok Amerika §ehirlerinde Çin
O<'n verilen ıiparişler üzerine 90 
derece zehir gibi ispirtolu içkiler 
yapılırken çifte putlu İngiliz bay
raklarını taşıyan vapurlar da bir 
~tkişte bir insanı 18 saat uyutan 
af yon sandıklarını Çin limanları
\'la ta,ıyorlardı. 

Amerikan ve İngiliz bankala -
rının Şanghay §uheleri çok büyük 
re çok kalın duvarlı binalardır. 

Buraya girip çıkanlar kapıda dik 
bakışlı ve silahlı nöbetçilerin ö • 
nLinden geçerler. Kasanın üstün -
de soldan sağa gavurca ve yuka -
mlan aşağıya çince yaldızlı harf • 
ler1e şu ibare yazılıdır: 

"Tahsilat gümüş ve altın para 
ile, tediyat kağıt para iledir.,, 

Buraya gelen uzun saçlı ve 
seyrek sakallı Çin tüccarları ki -
şeye altın ve gümüş verirler. Bu 
madeni paralar hı~kırarak kasa -
ya dökülürken kendilerine renga -
renk, eskimi~, resimli ve istikbali 
mevhum kağıt paralar verilir .. 

Rusların da hakkı var. Çünkü 
onlar da pek yakın bir istikbalde 
Japonların, Çinlilerin ellerinden 
afyon çubuklarını alarak yerine 
tüf ek vereceğini ve onları Çin 
seddine doğru süreceğinden emin
dir. 

Japonya daha bu işi bir müddet 
tehir ediyor. Döğüş işinde Ameri -
~cı ve İngilizlerin Ruslardan da • 
lıa çekingen olduğunu bildiği i · 
ç_in evvela kozunu bu iki iktisat 
rakibiyle paylaşmak istiyor. Sa -
tamadıkları buğdaylarını yakan 
ve ı e.tamadıkları cephanelerle A -
vus1uralya civarında manevra ya -
._... bu adamlarla Çinin alakası -
nı tamamen kesmek istiyor. Aç 
kl-imadıkları için hiç bir zaman aç 
ı : milleti idare edebilmek kabi -

liyetini gösteremiyen bu aç insan -
)arla çarpışmak Japon cmperya -
lislicrine daha kolay ve daha lü -
zumlu göründü. 

Ve katiyen vakit kaybetmeden 
ilk adımı dlı. 

Londrada toplanacak olan de
niz konferansının ihzari konuşma
larından şimdiye kadar 5 - 5 - 3 
nisbetinde olan İngiltere - Ame· 
rika - Japonya bahri kuvvetle -
rinde tnm ve bilaitiraz bir müsa -
,·at istedi. 

V c gene vakit kaybetmeden i • 
kinci dnha büyük adımını attı: 

Çin limanları bundan sonra A -
.ın.•1 ika ve İngiliz harp gemileri 
i:;in açık kapı - selbest liman -
olınıyacaklar. Yani şimdiye ka -

dar olduğu gibi İngiliz ve Ame • 
r:k&n harp gemileri bu limanlara 
istedikleri vakit ve istedikleri şe • 
kilde giremiyecekler. 

Japon emperyalist kafaları boş 
durmuyordu. Bir taraftan bu tek
lifleri ileri sürerlerken diğer la -
raftan bir Amerikan kumpanyası 
tarafından eıki kumandanlara ve
rilen bir kaç bin dolar rÜfVct sa -
yesindc zaptedilen fak at menfa -
atleri icabı olarak işletilmiyen ve 
bir kaç milyar dolar kıymetinde -
ki Mançuko petrollerini zaptetti. 
Memurlarını ıarki Çin demiryol -
larındaki Ruı mühendislerine ve 
memurlarına yaptığı gibi kapı dı
!&rı etti. Ve resmen Mançuko 
Petrol kumpanyasını kurdu. Bu 

kumpanyanın tekmil aksiyonları
nın Japonların elinde olduğunu 

yazmağa hacet yoktur. 
Bu üçüncü hadise Amerikada 

dchtetli bir velvele kopardı. Mat
buatın da hadimi olan ve senede 
bunlara yüz binlerce dolar teberrü 
eden petrol kralı Con Rokfellerin 
lutfuna ve in'amına maruz kalmak 
bahtiyarlığına uğrıyan gazeteler 
bu meselede her nedense pek faz
la. hassasiyet gösterdiler. Bu kum· 
panya Amerikanın daha doğrusu 
Con Rokfellerin en esaslı pazarla
rından biri olan uzak,ark pazarını 
kendisine ebediyen kapıyordu. 

Şaka değil, Amerikanın, daha 
doğrusu milyarder Mister Con 
Rokfellerin menfaatine set çeki -
yor. 

Karısını ipek çeyizliklerini, de
desinden kalan ve mukaddes mu
munu yaktığı gümüş şamdanmı 

vererek karanlık ıarı gecelerinde 
uözlerine bir damla nur almak i -
çin petrol satın alan yarım milyar 
insanın paraları artık Amerikanın 
daha doğrusu Mister Con Rokfcl
lerin kasasına akmıyacaktı. Müt
hiş şey ... 

Derhal mukabil taarruza geçil
di: Amerika en büyük düımanı 
olan Ruslara elini uzattı. Deniz 
kongrelerinde müsavatı şiddetle 
reddetti. Çine yeniden iki bin 
misyoner gönderdi ve bahriye na· 
zırı meclise 35 bin tondan yukarı 
olmak üzere yarım düzine dritnot 
inşasının zaruri olduğunu söyli • 
yerek bir proje tevdi etti. Daha 
doğrusu Con Rokfeller Japonya • 
ya karşı petrolle müteharrik mu • 
azzam deniz kuvvetlerini çoğalt -
mayı münasip gördü. 

Diğer taraftan Sovyet Rusya 
mlitemadiyen şimal denizinde ku
tupların altından şarktan garba 
geçecek bir geçit arıyor. Fırlak 
gözlii Jnpon casusları şifreli tel • 
graflnrı Tokyoya yağmur gibi yağ
dırdılar: 

- Ruslar Viladivcstok müstem· 
leke limanına kara yoliyle ve tren
le parça parça sevkedilmek üzere 
55' tane tahtelbahir getirmişler • 
dir. 

Japonya acaba bu müşterek hü
cumlara karşı koyabilecek mi? ih
timal verilmez. Ve Japonya çok 
yakın bir istikbalde Amerika ve 
Ruslarla lmybcdeceği bir harbi ya
pacaktır. Daha doğrusu Japon 
emperyalizmi Amerikan ve İngiliz 
emperyalizmiyle muhakkak suret· 
le çarpışacak ve bu çarpıtmada 
mağlup olacaktır. 

Rus ameleleri de eski bir inli -
kam ve müstakbel bir tehditten 
kurtulmak için Amerika ve İngiliz 
emperyalizmalariyle ayni derece -
de omuz omuza çarpışacaktır. Bu 
mukadderdir. Sosyalist Rus ame
lesi için ne garip cilve? 

Japonlar da istibakli anlıyorlar 
ve buna mani olmak, kendisine 
kendisi için ölecek adam bulmak 
icin Çini uyandırmağa çalışıyor -
lar. Fakat asırlarca afyon yuta 

yuta uyuşmut olım bu bedbaht ırk 
tahminin fevkinde ağır bir uyku .. 
dadır. Amerikalı miayonerlerin 

kurdukları kiliselerin çanlan ken
clilerini uyandıramadığı gibi Ja
ponların tekme, yumruk ve tokat
lan da uyandıramıyor. 

O 1'1\ldc ne olacak? Japonlar 
bunlardan daha evvel vazgeçecek
ler m=? Hiç bir vakit .. Dünyanın 
en iradeli bir milleti olan Japon -
lar karar verdikleri ıeyi ıonuna 

lar karar verdikleri feyi ıonuna 

iifnf!I ettin ~ 

;k~;!-;;;;'Bi·~ erkeğin zihniyetiJ 

- Ah benim saf kızım ... Şimdi 
söylediklc:-imin manasını anlıya -
bildin mi: Kocanı kendine bağla -
mak için mutlaka kıskandırmalı -
sın ... Erkek şuna kail olmalı: "Bu 
kadın, cıva gibidir .. Benim elim • 
den kaçabilir ... ,, İşte o zaman sa -
na bağlanır, kızım ... Y ol:sa halin 
yamandır. Nasıl aldatıldığını, na
sıl terkedilip, nasıl ahldığını gö
rüyorsun ... 

Bunun sebebi, hep, kocana em
niyet telkin etmendir... Anlıyor 

musun? Onu kıskandıracaksın .. 
Hatta hiyanet ettiğine kanaat ge
tirteceksin ... O zaman zafer senin
dir ... Yoksa, işte gördün ... Gözle
rinle gördün, kulağınla işittin ... 
Kocan mavi gözlü kadının peşin
de ... 

Daha evvel bir ye~i) gözlünün 
arka'Sında dolafıyordu. Daha son
ra bir siyah gözlünün dolaşacak • 
tır ... Sende bu yumu§ak ba§lılık 

varken baskn netice tasavvur edi-
' -

!emez. Bu mukadderdir. Olon ol-
mu§lur, olacaktır. Eğer onu sevi • 
yorsan, eğer tekrar eline geçirmek 
istiyorsan söylediğimi yap ... 

Bir sol el, bir beyaz kô.ğıdın Ü· 

zerinde dolaııyor. Pek acemi bir 
hatla §U yazıları yazıyor: 

41Beyefendi ! 
"Siz, Rükiyeyi saf, pak, adeta 

melek gibi lekesiz bir mahluk sa
nırsınJz, el eğil mi? Aldanıyorsu

nuz ... Hem de nasıl aldanmak ... 
Rükiye sizi aldatıyor ... Eğer inan-

d'. e bel· 
haddini bildiririm ... Şiın 1 15 

ki kurtulursun ... Aç, aç .. . 
Tekmeler iniyordu ... . 
- .... 
- • • • • Ce"•P 
Jçerden &es çıkmıyordu. ,, 

b. klanııı 
gelmiyordı.. Yalnız, ır sa dil· 
bir telaş alameti hissolunuyor ılı' 

Dolap kapıları kapanıyor, aÇ 

yordu. 

Erkek, dayanamadı. hı.t"' 
Bir tekme ... Bir tekme da 

Kapının kanadını kırdı. 

Biı· yıldırım uibi içeri gireli· bit 
Rükiyeyi yatakta, yabancı sı· 

cl'keğin koynunda bulacağıll' ·ıe 
d ~il 1 

nıyordu. Fakat, biç te um u., 
11
• 

kar§ılatmadı.<Rükiye, her zıını• ft 
ki masum kıy af ette oturuyordıJd•' 
belki de gülümsiyordu. O }ta 
sakindi. 

tı' Kocası, bütün dolaplara ba~ ' 
- Nerede?.. ~· 
- Kim nerede? ... Aldığın ıııe 

tupta bahsedilen mi? 
e' 

- Evet ... Fakat sen onu nef 
den biliyorsun? 

N. · b'I · · ? O rfle~ - ıçın ı mıycyım .... 
·ır' tubu ben yazdım... Kocacıg tf 

Kocacığım... Demek banıı it• 
lakayt değilmişsin ... Benim hi>:~ 
netim fieni bu derece sinirlend1 

bilirmiş ... Artık her şeyi unutalı~ 
Her şeyi... , 

Erkek karısına aarılmı~ken °~ 
da11 ayrılıp yüzün.e baktı: , 

- Sen bu işi mahsus yaptın h' 

mazsaıı.ız, pazar günü, mutat ge- K ' l i"'o 
- ocan gene eve ge m ı 

zintinizi yapmıyarak, eve uygun- .. . 1 d i'' 
1
. R"k' . oy le mı .... Ah, aptal ka ıncl' 

suz bir saatte ge ın.. u ıycn:n 1 . j' 
· k d l'W' b" dı' zıh ah ... Ben sana demedım ııı 
a!ı ı, srçan e ıgı 1r paraya - A ,Jıi 

k k kt F k t k Onu kıskandırman lazımdı ... rr 
yece ' asaca ır... a a ' ur - . o~ 

naz davranın, kaçırtmayın ... Eğer bukı, sen, to~ k?zun~ da oyna 
1101 

yatak odasında onları kıstırabilir- tan sonra, dızgınlerı onun e .. 
seniz, itte:> zaman, bütün hakika- tamamiyle verdin .. Bundan b~~ 
ti, fccaatiyle öğreneceksiniz ... ,, felah yoktur ... Ne yapsan nafıl 

• O, sepi asla kıskanmıyacaktıt"' 
Perdesi bozulmuş çatal çatal bir Kıskanmaymca da sevmiyec~ 

su haykırıyor: tir .... Sen, daha bu erkek ruhi!' 
- Rükiyc ... Rükiye ... Aç ... Yok- tım anlamaktan çok uzak•'~ 

sa, kapıyı kıracağım. .. Vallahi, çok.. tJ 
vallahi ... İşte o zaman senin de Hikaye/ 

••'1J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yır 

kadar yaparlar. Amerika aleyhi- ı le.hm insanlara verdiği en bii 1 
ne nümayış yapmak iç ~n Tokyo- zevki koca ve çocuk zevkini 11 

nun Amerikan sefareti önünde madan ölmeğe mahkUm olııı"t 
kendi kendilerini öldüren bu a • lardır. pi 
tlamlar Allah tanıdıkları impara • Umumi harp için sarfediJeıı ~ 
tor Mikadonun büyük arzusu için ramn mecmuu 10 Bilyon fraıı.~ 
ölmekten tereddüt etmiyecekler Yani Türkiye bütçesinin takt' 
ve öleceklerdir. on milyar misli.. ,1 

Harp.: Harp ... Bu muhakkaktır. Eğer umumi harpte ölen l'd 'fi' 
Cephe~erın, sarı ı~sa~~arın kırmızı lar bir resmi geçit yapsalardı· ~·· 
kanlarıyle dolacagı gunler yaklaş- bii yürüyüşle bu gec=şle ne ' 
mı§tır. Ve bu mukadderdir. dar zaman sürerdi .. Biliyor rııt>' 

Harp nedir? Bunu bugün iyice nuz? 
bilmiyen gençliğe anlatmak için 
gene rakamlara müracaat ediya-
rum: 

Bundan tam yirmi sene evvel 
patlak veren ve üç buçuk sene sü
ren umumi harbin fecaat plançosu 
şudur: 

10.000.000 genç, ateşli, kudret
li insan ölmü~, 10.000.000 ocak 
sönmüş, 10.000.000 aile perişnn 

olmuştur. 

19.000.000 insan yaralanmış, 
bunlardan 7.000.000 kişi kör, to -
pal, çolak, ıağır kalmış, 7.000.000 
aile ebediyen saadetini kaybetmiş 
ve 7.000.000 insan dünyanın en 
muazazm ıstıraplarını çelce çeke 
ölümlerini dört gözle beklemekte
dirler. 

15.000.000 ktı.dın kocasıı: kal • 
mı~tır. Milyonlarca ihtiyar baki • 
reler dünyanın en feci acılarını 

duya duya yaıamaktadırlar. Al -

Tam 81 giin ve 81 gece··· 

işte harp buna derler. . ,ııet 
h . k pıt • 

Ve uzak şarkta arıs a J.'"'· 
.... d . . vvel ..ttt' yuzun en yırmı sene e . ,.,. 

. d' . bıt • pada oynanan tra3e mın re 
oynanmak üzeredir. Metıı:ı ,ır 
.... 1 " fi'" l betba o( Jısor er ve su or er, ti1 

··~re 
törlere ölüm ro~llerini 0 jll'I 

Murat sel - vı Ihsan YA V ·si 
k t ,,ı Kadın ve erke e da ıi· 

Bütün tıklar hep ora e tıe' 
yinirler. Her keseY~ . " 0,-1' 

b . ızı • arzuya uygun el ısen 

orada yaphrab:lirsinİZ· e "''' 
lstanbul Yenipo5tahal1 ı,.e~· 

uıd• §ıaın.da Foto Nur yan J 
fet hanında. / 

• 
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Romanın güzelli 
Neden kafası kes· 
lerek öldürüldü? 

• • • 
ıncıs Bea ıs 

~~e Roma! 1 geçen faciaları saklamak, yahut 
laklı .. oneııans devrinin bütün par- ailesine uzanması muhtemel olan 

Ç •• ''kgını ve onunla beraber bütün yardım ellerini kıamak için onları 
Uru lü""· .. k l 1 r gunu, es i mparator a- zindan içinde yaıatıyordu. Buna t en kötüsünü, en alçağını yeni- rağmen bu aile, bilhaııaa ailenin 

Jtı~~ bir takım şahıslarda yaşatan güzel kızı Beatris fırsat buldukça 
U~eıern fakat mütereddi Roma! Papaya müracaat ediyor ve bo§ ye 

Jtı 0ınada F rancesko Cenci na - re merhamet dileniyordu. 
z nıd~ bir canavar bulunuyordu. Çok geçmeden Beatriı'in ablası 
1• :ngın 1?İ idi, zengindi! Çocuk - evlendi ve yakayı kurtarmağa mu
"t:1Undan beri kepazeliğin, ahlak vaffak oldu. Papanın tazyiki bu 
ıı ... 

•cın her türlüsüne alı§mııtı. O- kızı babasının elinden çekip çı • 
''U l ' 
d na uzaktan, yakından alaka- kardı. Fakat Francesko bir daha 
ar olanların hepsi mülevves ve böyle müdahaleye uğramamak i -

lef il . l o . h k . .. .. ınsan ardı. ıtelık er esın çin, Papanm nüfuzundan uzakta 
k?ıunü o kadar yıldırmııtı ki bir bulunan bir şatosuna göçmeğe ka· 
lJllıe de onun kötülüğünden bah- rar verdi. Ve karısı ile kızını at 

•edemiyordu. En kabadayılar bile sırtına alarak Petrello !•tosuna gö 
0.na. kartı gelmektense onun §er • türdü. 
~•ilden sakınmayı daha doğru hu· Şato büyük bir anfiteatrın orta
Utorlardı. Zengiliği yüzünden sında, tepelerle çevrelenmi! bir 
.etrafında bir aürü kadife elbiseli k&tane idi. Fakat buraaı gene bir 
dalkavuk, daha doğrusu, bir çete zindan vazifesi görecekti. Üveyi 
l~Planrnıştır. Sevdiklerine bile e • ana ile kız buraya tıkıldılar ve ay
tıyet etrnek, en yakınlarının da ni azap ve i§kence hayatına bura -
~an1nı yakmaktan zevk alırdı. O da da kavu,tular. 
adar ki karısına ve çocuklarına Şatonun muhafızı, yafı kırka 
~ehennem hayatı yaşatır, onların varmı9, uzun boylu, sağlam yapılı, 
11tırap içinde kıvranmaları ona yakıtıklı bir aıker olan Olimpio 
ferah verirdi. idi. Efendisine son derece sadık 
t Bu yüzden oğullarının üçünü olduğu için onun emirlerini kör 
3
Panya mekteplerinde be9 para • bir itaatle tatbik ediyordu. 
tı bırakarak tahsilden mahrum Franceskonun kendisi kah bu
l~i. karısı ve çocukları bir odada rada kalıyor, kah Romaya gidi .. 
'illerce haftalarca kapalı kal- yor, orada aylar geçirdikten son -

~'.\llrı v~ bir zindan hayatı geçir- ra geri dönüyordu. Onun bütün 
ı\t\erj halde evinin içinde bin bir derdi, karısı ile kızının elinden 

ıefa.h,t macerası, tarife sığmıya - kurtulmalarına çare bırakmamak
~ derecede çirkin ve müstehcen tı. 
it fekilde geçerdi. Bir aralık Beatris, §&tonun hiz

metçilerinden birini kandırarak 

Romaya bir mektup göndermek 
istemi§, fakat hizmetçi yakalana -
rak hapise atıldıktan ba§ka Bcat • 
ris babasının elinden müthiş bir 
dayak yemişti. Francesko, kızcağı 
zı zerre kadar merhamet duyma -
dan kırbaçlıyordu. Bir aralık kır· 
baç kızın küçük parmağına isabet 
etmiş, parmağının etini ve tırnağı
nı çizip atmı!tı. 

Ara aıra adalet ona doğru de-
111ir pençelerini uzattıkça, altmla
ı bu pençeleri törpüler, o da ko • 
vlıkla kurtulurdu. 

Nasılsa bir kere altın hakimler-
1en birinin gözünü kama§lırmadı-
1 için bu korkunç haydut ele geç

'-liş ve hapse atılmıs, ailesi bu fır· 
~tan istifade eder~k Papn Seki • 
~ı~ .. · Ki .. t • -.ı emana muracaat e mı~, o· 
:ıın himayesi sayesinde zulüm
'lt~ işkenceden kurtulmayı um • 
~ "•tu. Papa, bu zavallıları hima -
tt edeceğine canavarın kefesini 
çlllıı ve onu salıvermişti! 

' 
F ra.nce$ko Cendnin cccukları 

t ~ 

''1nd b' .. ll"k · · · b' k· a ır guze ı mcısı, ır ze-
v" elması vardı ki adı Beatris'ti. 
t~u sırada on beş yaşında idi. 
be, ~ o znmanm ltnlyasrnda on 
tte '' Şındaki bir kız yeti§mİş bir 
lla..j ~ayılırdı. Omm gözler.i~de.ki 
~ ' ·lık, altın saçlarındnkı ıhtı • 
,~onıanın diline destan ol-

JP . 
~\t F ran~esko, evinin iç.inde 

Kızın bütün kabahati bu inden 
kurtulmak, evlenmek veya bir 
manastıra kapanmak istemekti. 
Francesko buna imkan bırakmı -
yordu. 

insan ruhu, zulme, tazyika, se
falete karşı isyan eder ve bu isya
nını ifade i~in muhakkak bir 
çare buJur. Beatriı te bu çareyı 
buldu. 

Saray muhafızı Olimpio gerçi 
evli idi, fakat Beatris'i canlı ve a • 
lakah gözlerle takip ediyordu. Be· 
atris karar verdi, bu adamın ala • 
kasını ilerletecek, sonra onu istis-

mar edecekti. Çok geçmeden va -
ziyet deği§tİ. Olimpio herkesin gö 
zünden kaçarak Beatris'in odasına 
yaklaşıyor, gene bir kimseye sez· 

dinneden onun pençeresine asıla
rak içeri giriyor ve gözlerden ni -
han oluyordu. 

Beatrisin gÜ?.:elliği bu adamın i
radesine hakim olmuftu. 

lkisi Franceskoya kar§ı bir su
ikast hazırlamağa başladılar ve 
hazırladılar. 

Bir gece Olimpio, sadık bir ar· 
kada§ı olan Marzio ile birlikte Be
atris'in odasında toplandılar. Son· 
ra oradan kalktılar ve hafif bir ha
reketle Franceskonun karısı Luk -
resyaya işaret verdiler. Lukre&ya 
kapıyı yavatça açtı. Olimpio elin-

Zavallı kıza miitlıiş işkc11ce yapılıyordu. 

deki balta ile ilerledi. Ve Frances· hissolunan şüpheler büsbütün kuv- kaddes bir sıfat verilmez. Co
konun tepesine bir kaç darbe in - vetlendi. Kafadaki yara, yalnız ka cuklarma karşı her eziyeti, her 
dird\. Francesko bir tel< çığhk ko- za yarası değildi. 2ulmü, ve her ahlaksızlığı reva gö-

Hayatları daimi bir işkence idi 

parabildi. Sonra ortalığı sükut 
kapladı. 

iş tamamdı. 
Olimpio ile arkadaşı etrafı gö -

zetledikten ve bir kimsenin bulun
madığım anladıktan sonra odanın 
balkonuna geçerek zeminde bir 
delik açtılar. Sonra Franceskoyu 
taşıyarak buradan aşnğı yuvarla .. 
dılar. Katil fiili bu şekilde saklan
mış, Francesko bu delikten düşe· 
rek ölmü~ olacaktı. 

Zavallı mazlumlar kurtulmuş -
lar, esirler serbestiye kavuşmu§ -
lardı. 

Ertesi gün Franceskonun dütilp 
öldüğü şayi oldu ve etraftan her • 
kes ko11uştu. Haberin doğru olup 
olmadığını anlamak istedi. 

Franceskonun öldüğünde şüp -
he yoktu. Fakat bu adam bir kaza· 
ya mı kurban "itmişti, yoksa öl
dür'ilmüş müydü? 
Romanın güzellik incisi 3 
Cesedin kiliseye nakli üzerine 

Franceskonun katledildiğine dair 

Çok geçmeden, bu şüpheler Ro· ren bir adam, baba değil, insan 
maya vardı ve mahkemeler faali - sayılamaz. Bu adam kendini bu 

1 

yete geçmek lüzumunu hissetti. 1-ıaktan mahrum ettiği için bu va· 
Bütün aile tarassut altına alınmış, ziyeti kabul etmek lazımchr. 

1 
vak'a yerinde tetkikat yapılmış, Fakat bu müdafaa kar etmedi 
şatonun etrafında ikamet eden ve müthiş bir hüküm verildi. 
1500 kişi ile birlikte France konun Franceskonun katlinde methal• 
bütün oğulları, ve ailesi efradı dar görülen oğlu Giakomo &tya -
tevkif edilmiş, bilhassa Papa Seki- setgaha götürülerek vücudu kız -
zinci Kleman Francesko ailesinin gın makaslatla parçalandıktan 
tevkifi için emir vermişti. sonra cellat bir demir parçasını ka 

Bütün mevkuflar, işkenceye uğ- fasına indirecek ve onu öldüre
rahlarak itirafa sevkedilecekler • cekti. 
d . Beatris ile Lukresyamn kelle-ı. 

leri, omuzlarının üzerinden vuru • 
lacaktı. 

Franceskonun küçük Bernardosu 
bu hükümlerin icrasını gördükten 

\ 

sonra hapise atılacak ve daha son-
ra müebbet küreğe sevkolunacak-

Beatris'in kolları, tavandan sar
kan bir iple arkasından bağlana -
rak engizisyonun karşısına sevko· 
lundu. Fakat bu işkenceye rağmen 
metanet gösterdi ve kendisinden 
itiraf etmesi istendiği zaman her-

tı. 
şeyi itiraf edeceğini söyledi. O za- Hükümler böylece icra olundu. 
man ip biraz gevşetildi, o da, her· 
§eyi ba~ından sonuna kadar anlat
tı. 

Hakim, Guerra cürmün bütün 
saiklerini anladığı için (Beatris) e 
yardım etmek istedi. Böyle bir yar 

dımı yapabilmek, herşeyden evvel, 
Olimpio'nun vücudunu kaldırma· 
ğa bağlı idi. Öyle de oldu. Çünkü 

bir kaç gün sonra bu adam maktul 
bulundu. Olimpio cürüm arkadaşı 
kacmı~ ve bir izi bulunmamıştı. 

Müdafaa vekilleri de herhalde 
davayı tahlil ederek hakimleri 

ıuçluların daha fazla lehinde ha
rekete ıevkedeceklerdi. Fakat Pa
pa, yalnız bir avukatın müdafaa 
yapmasına müsaade verdi ve bu 

müdafaayı o devrin en meşhur hu
kukçusu Jarinaccio yaptı: 

Sözlerinin özü şu idi: 
"Beatris ile Francesko ailesini 

İ: aba katili diye tarife imkan yok
tur.Çünkü çocuklarına karşı rikkat 
ve §efkat, nezih bir muhabbet duy 1 

mıyan bir adama babalık gibi mu-

ldam olunanların vücudu bir müd .. 
Jet teşhir edildi. 

Roma halkı bu vahşeti çekeme
diğini, idam olunanların cesedi 
üzerine çiçekler atarak gösterdi. 

Papa Sekizinci Klemanın mak

sadı başka idi. Mahkumların bü -

tün mallaı·ım müsadere ederek 
kasasını doldurmaktı. 

Dilediği de oldu. 
ömer Rıza 

Petrcllo §alosu 
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Leh kömürü 
1ngiliz kömürüne rekabet 

ediyor 
Varşovadan bildirildiğine gö

re üç günden beri İngiliz - Lehis
tan kömür maadenleri sahipleri 
büyük bir hararetle toplantılarına 
devam ediyor. 

Jngiltereden, on tane mürahhas 
Varşovaya gitmiştir. 

Dünya kömür pazarlarında 

durmaksızın yapılmakta olan mü
cadele ve fiyat indirme cereyan
ları üzerinde anlaşmak cmel:nde
dirler. 

Lehlerin gene evvelki gibi, mü
savi hakka malik olmak ittedikleri 
anlaşılıyor. Ve bu gün ihrac ettik
lı ~ · kömürün miktarım azaltmak 
taraftarı değildirler. 

Son zamanlarda Leh maaden
cileri yeni yeni satış sahaları elde 
etmek icin büyük gayret sarfet
mişler, hatta Singapur'n, Avus
tralyaya kadar kömür dolusu ge
miler g<.;ndcrmişlerdir. 

İngilizleri~ Lehlerin kömür sa
tış mücadelesi rr.i:himd!r. 

İngiliz kömürüncn bazı pazar
larda galebe çalınas.ndan mütees
sir olan Leh kömürcüleri başka 

pazarlar aramışlar ve bu suretle 
ihracat miktarı çoğalm1~hr. 

İngilterenin çok ehemmiyet ver
diği Leh kö:r.lir ihracatı, bu sene
nin ilk on ayında geçen senekin
den yüzde 9,3 nisbetinde yukarı

dır. 

Toptan kömür ihracatı 
7,655,000 tondan 8,381 ,000 tona 
çıkmıştır. 

Bu çoğalma, İngiliz kömürüne 
reltabetle Leh kömiirünün cenubi 
ve orta Avrupa, ve bir çok deniz 
aşırı yerlere kadar girebilmesidir. 

Fakat bu ihracatın çoğalmasına 
rağmen, kömür üzerinden varidat 
gene aynidir. İngilizler, bunu ma
nidar bulmakta ve anlaşma ıçm 

sebep addetmektedirler. 

Almanya lngi tere
yi korkutuyor 

M. Çorçil heyecan uyan
dıran bir nutuk söyledi 

Lonclra 17 (A.A.) Havas: M. 
Vinston Çorçil radyoda söylediği 
b:r nutukta Alman tehlikesinin ço· 
ğalmakta ve yaklaşmakta. olduğu
nu bildirerek, Büyük Britanyanm 
Avrupamn en kuvvetli hava dev· 
leti olması icap ettiğini söylemiş 
ve: 

"- Ya teslim olmah, yahut 
hazırlanmalıyız.,, demiştir. 

Eczacı kalfası 
tatil istiyor 

Eczahane kalfaları cemiyeti 
yaptığı bir toplantıda eczacı kal -
falarının haftada bir kere tadil 
yapmalarının temini meselesini 
görüşmüşlerdir. 

Eczahaneler cuma günleri de 
açık bulundukları için kalfalar i -
zin yapamamnktadırlar. Bu hal 
kafların şikayetini mucip olmak -
tadn-. Eczahane kalfaları cemiye
ti, kalfaların haklı olan bu dilek -
!erinin temini için eczacılar cemi
y ... ti ile ve eczahane sahiplerile te· 
masa geçecektir. 

Dr. Hafız Cemal 
• Dahiliye mütehassısı 
C'umadan başka günlerde saat 

(~,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

l\f uayenehane ve CY telefonu: 
2~398. Yazlık ikametgah tclefo-

'"' 
nu: Kand~lli 38, Beylerbeyi 48. 

> 

Vatandaşlıktan 
çıkarılanlar 

( Başlamlı 1 inci de) 

oğlu Davit Sofiynn, Selilnikli Ha

tiABER - Akşam Postası -·-----
Atinada kanlı çar
pışmalar oldu 

Milliyet çil erle ko-
ron kızı Cemile Arden, Kırşe - mÜnİstler boğuştu 
hirli Agop Babikiyan Kosta oğlu Nihayet poliste ·· d _ 
oğlu Şehnaz Babikiyan, Amasya- • mu a 
h Korfor Sünbüliyan oğlu Usanna hale ettı 
Çebişiyan, Eskişehirli Serkis oğlu Yirmi kişi yaralanmıştır 
Aksa bet Elizabet Bal oğlu, Kocae- Atina, 17 (Hususi} - Dün ak-
lili Agop Arabiyan kızı Anadni A- şam Mi11iyetperveı-1erle Komü -
rabiyan, Kocaelili Agop Uzun Bar nistler arasında şiddetli bir çarpış 
seh oğlu Haritiyan Artin ve ltarısı ma olmuştur. 
Hermine Akknbak, Sivrihisarlı Milliyetperverlerin, M. Merkü
Baron Zibrar oğlu Fişe] Zibrar, . risin reisliği altında toplandıkları
Çanakkaleli Hayim Gormezano - nı öğrenen Komünistler, toplantı 
oğlu Avram Gormezano, Ankaralı yerine giderek şiddetli yaygara ile 
Kirkor demirci oğlu TP.koş demir- milliyetçileri dağılmak istemişler
ci oğlu, Bilecikli Bogos Berberi - dir. Bunun üzerine Milliyetçiler, 
yan oğlu Horen Berberiyan, Yoz- Komünistlerin ı•ğrağı olan Rizos
gatlı Mığırdıç Külliyan oğlu pastis gazetesi idarehanesine git

han Ohan Gülliiyan, Bursalı Marn- lişler izahat istemişler fakat kcmü 
pre oğlu Zadik Çulluyan, Sungur- nistlerin küfürleri ile karşılaşmış
lu Agop oğlu Harik Arslanlı oğ _ lar, taşlanmışlardır. Komünistler," 
lu, ve oğlu Arşadir ve Karabet, ka- hadiseye karışmak istemiyen za -
rısı Kalips, Bursalı Hayim oğlu bitaya da saldırmışlar ve polisler 
Budn, Adanalı Kirkor oğlu Ho - silahlarını kullanmağa mecbur 
ren Dedeyan karısı Siranos Miran kalmışlardır. Çarpışma iki saat 
Şahiniyan Sivrihisarlı Serkis ka- sürmüş, iki taraftan yirmi kişi ya-

l l ralanmıştır. 
rısı Elizabet Aksabet Ba oğ u, ------------
Bergamalı Mişon oğlu Cako Ya -

ko Rafael, Kırklarelili Mişon Levi Gizli anlaşma 
oğlu Saöl Levi, Vanlı Kirkor oğlu (Haş tarafı 1 iııcic/e) 
Manok, Çanakkaleli Karabet Yıl- tıkları söylenen noktalar şunlar -
dıziyan oğlu Kegork, İstanbullu 

· Danyel oğlu Y :ısef Levi, İstanbul
lu Karabet Mchziyan kızı Znrohi, 

İstanbullu Mişel Ripel kızı lrma 
Ripel, İstanbullu lstiyan oğlu Ma
nok Zangoç oğlu, İstanbullu 1-
sak Bahar kızı Angelina, lstanbul
lu Oriycl oğlu Y asef Aşkozide, İs-

tanbullu Bar oğlu Emil Sibler Da-

dır: 

1) Deniz konuşmaları ile başa 

baş giden bir de gizli İngiliz-Ja
pon siyasi ve iktısadi anlaşması, 

2) Mançuku ve Japon petrolle
ri ü;ıerinde Japonyanın İngiltereye 
reye gizli bir teklifi, 

3) Japonyayla Jngiltere arasın
da bir mensucat snnayii anlaşma-
sı, 

den, Eroh Levi oğlu tlya Levi, Ar- Bu mesele hakkmda lngilte -
tin Haçator oğlu Hambarsom, Ko- re Başvekilinin lngilterenin 
kas oğlu Zerek Zara Copuriyan, vaziyetini izah yollu beyanatı da 
Finik berber oğlu Agop, Leon Ya- intişar etmektedir. 
kobson oğlu Roza Si biryan, Ko • lngiltere Başvekili diyor ki: 

harik oğlu Bogohes Kegorkiyan, 

Kirkor oğlu Y ervant Sirpohanes, 

Samoel oğlu Yuhanan Şapira, Ha
yim oğlu 1lya Veisit. 

Feci bir kaza 
( llaş tarnfı 1 inddt') 

lanmış, kamyon devrilmİ!, istifçi 

Kadri de odunların altında kal -

mıştır. 

Ra~i tağanın yarası ağırdır. Ka-

fasından, bacaklarından ağır su • 
retle yaralanmış belkemiği kırıl -

mıştır. Raşit ağa hemen Beyoğlu 
hutahanesine kaldırılmıştır. Ra -.. 
şit Ağa hemen Beyoğlu hastaha-
nesine kaldırılmıştır. 

İşe zabıta ve adliye el koymuş
tur. 

Beyİe tezkereleri 
Ankara, 17 (Hususi) - inhi

sarlar Başmüdürlüğü 8 Birjnci 

kanunda müskirat beyiye tezkere 
}erinin değiştirilmesini kararlaş -

tırmıştır. Ellerinde, miiddeti 2 in
ci teşrinde bitecek beyiye tezke -
resi olanlar. bunları değiştirecek
lerdir. 

l\1alftllere otöbüslerde 
ten.zil at 

Otobüslerde askeri ma1ullere 
tenzilat yapılmc-.dığı belediyeye şi
kayet edilmiştir. Belediye bu hu -
susta tetkikat yapmaktadır. Bun -

dan başka Şehir meclisinde de Ya
l ova azası Kemal Bey reisliğe bu 

hususta bir takrir vermişti. Diğer 
nakil vasıtalarında olduğu gibi o
tobüslerde de askeri malullere ko
laylık gösterilmesi temin edilecek
tir. 

"Japon mümessillerile aramız -
da ne geçiyorsa bundan muhak -
kak surette Amerikayı haberdar 
ediyoruz .. Ayni şekilde, Japonya 
da, Amerikayla aralarında cere
yan eden mevzulardan bizi haber 
dar etmektedir. llcimiz de ayni 
tarzda hareket ediyoruz. 

"iktisadi ve siyasi sahada giz -
lice Japonlarla anlaştığımız şayi
ası kat'iyyen asılsızdır. 

"Matbuatta etrafile tafsilatı 

çıkan ve münakaşası yapılan, Ja -
pon ve Man.çuku petrolleri mese -
lesine gelince, ne gizHce, ne de 
herhangi şekilde Japonlar tara -
f ından bir anlasma teklifi karşı -
sında bulunmadık .. 

Mensucat iı;i üzerindeki vazi -
yetimizse bellidir. Bir kac aydır 
bu mesele ikimiz arasında asılı 

duruyor ... ,, 
İngiliz Başvekilinin bu beya -

natı, Londradaki Amerika deniz 
murahhasları mehnfilinde, "ga -
yet ümit verici., mahiyette sayıl -
mış ve Amer:han resmi memurla
rından bi:-i, Royter Ajansı:ıa şöy -
le demiştir: 

"Mister Makdonalrhn in.hah 
büviik bir dedikodu havasını or • 
tadan kaldırmıştır .. , 

Kaçak tiitünler ve ka
çak esrar 

Uyuşturucu maddele!' takip bii
rosu memurları tarafından Kara -
mürselde Yaşdeğirmen mevkiinde 
hoşnak İbrahim ağanın üzerinde 
araştırma yapılmış, 185 kilo kaçak 
lnyılmış tütünle beş buçuk kilo ya
pılmış esrar bulunmuştur. 

İbrahim ağa yakalanmış. doku
zuncu ihtisas mahkemesine veril
miştir. 

19_ ikinci !eşrin 1 ~34-----

reııs JorJ 
(!Jaş larnfl l incide) <İtt;denberi kendİtiİ için çl\lı~ırlr.r-

Prenses Marina, tüvaletlerini, mış. içlerinden ikisi, üniformal.a~·1 kadın şıklığının merkezi olan Pa - 1 •• , D' ~ J •• ~"' r;JVI ( a muteı1assıs... ıger erı ı ...... , 
riste yaptırırken, İngiliz kralının elbiseler yapıyor ... 
küçük oğlu da, elbiselerini, erkek Jorj, bilhassa, bnhriye elbis~. • 
modasının payıtahtı olan Londra- B"tıır1 s.r,i kendine pek yaraştırır. u 
dan temin ediyor. .. O· mf!rasimde bu kılıkla görünur. 

Esrar ",....., 
L~ k' L d d l . l · na, bütün hanedan içinde ı;.•• 

a m on ra a, prens erm e - . . . 
b. ) · · ·ı · · · l . oahrıyelı,, derler. 
ıse erını yapan lerzı erın ısım en •f r· 

C'h . . d .. b h . c Ül11 o 
faşedilmcsi adet değildir. Saray 1 a7. ıçın e uç a rıy . . fi-
an'anesi bunu tamamiyle yasak ması bulunacaktır. Behcrınırı 

' , d r 
etmiş~·ir. Halk, bir kraliyet pren· atı 650 - 700 Türk lirası ka 8 

sinin üzerindeki elbiseyi hangi dır. 
artistin yaptığını katiyen bilme - Prensin dört yeni frakı, üç si· 
melidir. Londrada hiçkimse kralın mokini, iki jaket a tay'ı (bonjıJ • 
ve oğullarının terzisini tanımaz.. ru) dikilmektedir. 
Eğer asılzadelerden birinden buna Bunlardan maada, bir çok ko9 • 
dair tafsilat isterseniz, soğuk bir tümleri, seyahat ve spor elbisele' 
tavur takınarak: 

- Bu, onların hususi işidir! ce
vabını verir. 

Eğer terziler, kendilerine rek -
lam olsun diye ağız açacak olur -
larsa, sarav kapılarını ebediyen 
yüzlerine kapalı bulurlar. Geve -
zeliklerinin cezasını pek pahalı 
ödemiş olurlar. 

Meşhur ıterzilerden Poal yahut 
Meyere, Mortimer veya Grantha -
ma ve erkek modasının diğer kral
larına istediğiniz ka<;lar kurnazca 
sualler sorun: 

- Hanedan bizim miişterimiz 

dei!ildir ! cevabını alırsınız. · 
Binaenaleyh, evlenen prensin 

giyim, kuşamma dair havadisi, 
başka menbadan, yani saray me -
rasimine pak o kadar riayetkar ol
mıyan hususi dostlarından almak 
lazım gelmiştir. 

Kurnaz gazeteciler, aşağıdaki 
malumatı bu ~ayede edinmişler -
dir. 

En şık erkek 
Bu yoldan öğrenildiğine göre, 

Prens Jorj, bilhassa nişanlanma 
meselesinden sonra, terzilerin ila
hi haline gelmiştir. Zira, onlara 
nazaran, bu delikanlıya elbise ya
kıştırmak, diğer prenslere kıyasla 
pek daha kolaymış. 

Uzun boylu, kibar. miltenasip 
olan prens, mükemmel bir müşte· 
ri imiş. Endamı, zarafet için, biçil
miş bir mankenmİ§ ... 

Bundan maada 32 yaşında bu
lunan Prens Jorj, klasik denilen 
ve eski usullere uygun olan giyiniş 
tarzma rağbet ediyormuş. Ağabe
yi olan Veliaht Prens dö Gal, giy
diği elbiselerle, bir çok terzileri 
ümitsizliğe ve bir çok ressamları 
ümide düşürmüşken. o, büyük 

kardeşi gibi, gömleklerini çığırt -
gan renkli, pantalonlarım koca -
man murabbalı, örme yeleklerini 
fütürist çeşitli, çoraplarını alaca 
olarak seçmiyormuş .... Böyle aca
iplikler, Prens Jorjun gardro~unn 
asla girmemiş ... 

Şimdi gençlerde gördiiğümi.iz 

"modern,, çeşit rengarenk ve bi -
çim biç;m clb;seler, ln~iliz Veli • 
ahtmın yadigarıdır. Her halde, 
zevkler üzerinde, şimdi, Prens 
JQrj hakim oluyor ... 

Bir hakikat yav"ş yavaş orta -
ya çıkıyor: "En şık erkek,, tahtına, 
Prens Jorj, namzettir! Güzel gi -
yinmiş olmak hevesine cliişen er -
keklerin gözleri ona çevrilmekte -

clir. 
Binaenaleyh. kralın küçiilc oğ • 

h•nun izdivac gardrobu hem ciddi, 
hem klasik olacaktır. 

1n~iHz kadınları. ona, daha 
şimdiden. "Büviik Britanyanın en 
zcırif erkeği .. lakabını takmı~lar -
dır. 

Prensi Londrtt.nın _yedi terzisi 
teçhiz etmektedir. Bunlar, zaten 

rı ... 
" Mar;na ,, kumaşı 

Prens, göze az çarpan de!ell' 
leri olan gri elbiselerden hoşlart • 
maktadır. Balayı seyahati içiıı. 
kül rengi zemin üzerinde J111l'

1 

tonlu hususi bir kumaş yapmışlar' 

dır. Fakat bu kumaştan yalrt1~ 
bir elbiıelik yapılmıştır. Çeşid1 

dünyada hiç kimseye satılmıya ' 
caktır. Böyle bir lüks, ancak bir 

bit prense nasip olabilir! Zira, 

kostüm 600 liraya gelmektedir· 
Lakin asıl müşteri, hiç bir erkegİl1 
kendisi gibi giyinmediğini düşü' 

nerek memnun olacaktır. 

Hususi bir mavilikte diğer bit 
kumat ta gene kendisi için dokufl' 
muştur. Bunun da adı, nişanları· 
dıkları yerden kinaye olarak Salı' 
burg konulmuştur. 

Kumaşın mübdii, "bunun me.~İ 
ışıltısı Prenses Marinanın gözleri' 
nin rengine benziyor!,, demiştir· 

Genç giiveyin gardrobund~ 
başkaca, bir çok lacivert, ma,'1 

çok koyu ve siyah elbiseler vardıt 
Lakin hiç kahve rengi yokt\Jr 
Prens, bundan hoşlanmaz. Elbise' 
lerin hepsi kruajedin .. 

60000 Llralrk elbise 
Prensin cihazı, takriben alt1111~ 

bin Türk lirası kadar tutacaJ<tıf· 
Şimdiye kadar kendi!iinin seneli~ 
bütçesi 80.000 T. liralık olduğuf11 

nazaran, tuvalete az para sarfct' 

miyor demektir. Fakat, evlendi1" 
ten sonra, - Hanedan nizamı ı1'\J' , 
cibince - senede 240.000 lira 3 

lacaktrr. Ayda bizim pare.)'1' 
~ı.ı 

20.000 lira tutuyor. llk çocı.J~e 
doğunca, onun için de sene • 
48.000 Türk lirası karşılığı alıt
caktır. 

Y.. lb' el ·• kk 01ş11 
uz e ıse en mure ep ·r 

bl 
bu gardrobun muhafozasiyle l" 
uşak ve iki memur meşgul olıı'' 
tır diyorlar. 1 

•e' 
İzdivaçtan bir kaç gün e~ e' 

Prens, eski elbiselerini gözdeil g • 
· k d d · ·· l · b 1 n bııı1 çırece , a e ı yuz erı u a , 

lan da tasfiye edecektir. Mıı""ıı· 
fık gördüklerini eski muhtaÇ "

1 
, 

1ce11 
hari·plere, emektarlarına ve içİı1 

disinden muavenet istemek dl.l, 
meklupln müracaat edenlere 
ğrtacaktır. 

~----!------------------
1. . G H F reisi ., 
zmır . . . 

1 
..... ı 

t.ıı· 

Ankara, 17 (Hususi) - i 8· 
Fırka Reisi Doğnn oğlu A~~J"• 
yarın lzrnire hareket edece 

Yaprak tü~ü: rJiiil'· 
Ankara, 17 (Hususı) b'rı lift\ 

Gönen kazalarında ~~ f
1

~brt • 
'"turı sarfile birer yaprak tu 

kası yapılacaktır. 

l 
1 
1 
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Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
cö.<memek 

f at 

HABER - Ak9am 

ark alt u 

9 
ıa ırnbı dıı. 1 e.:rübe 
cdılnı ş en çok ra ~be t 

görmüş b r 1la ;tır. 

t"ul!amnız. Sütünu ü 
arttırır. Cocultlann 
kem klerinı kuu· 

vetlendirir . .43461 

Sıhhatini Sevenlere 

MüJDE 
--Kimyager --1 

Hüsameddin il 
Tam idrar .tahlili 100 kuruş • 

tur. Bilı1ınuın tahlilat, Eminö • 
nü, Emlak ve Eytam Bankası 
karşısında İzzet Bey Ham 

BH~v ~i~ ağrda 1 

Souk alginhğı • Romatizmaya 

Afyonkarabisar Madenıuyunun hnimıizliğe, 
karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına kartı 
şifaihassalarından istifade edenlerin adedı gün 

geçtikçe artmaktadır. 

Afyonkarahisar Madensuyunu 
içenlere kolaylık olmak üzere ıu kamyonetle 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte Te 
ayrıca on şişelik kasalarla da su verilmektedir. 

\ Umumi Satış Yeri; Yenipoıtane cinrıoda 

l(sarayJıfar hanın-:la Hililial:ımer satış mağazasıdır. Telefon:20062 

·------------- (4501 1 ....... 

ZAYi 
Sıra numarası 8334, kayıt numa 

rıuı 8979, muvakkat senet numa • 
rası 834. 

1 Kn .. elik kutu 
1 O 11 turplede 

Hakikikaşe 

ı~ A . 

~vlet Demir yolları ilanları 

Yukarıki numaralar ile Salihli 
Esnaf ve Ahali Bankasından almıf 
olduğum muvakkat 100 liralık se- ı 
nedi zayi ettim. Yen isini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Gördüslü T opalağa zade: KA T 
Mehmet Nuri 

15 ı b"l' · ı · · 
lsmine dikkat ediniz - Her eczanP.de hu unu 

Acele satlık ~rsa l'e, llıi • l • 934 tarihinden itibaren ı umum ıstasyon arımız ıçın 
1tlt ~dlcJrab'Jen eşya teslim ve tesellu.·_·m c. dilmek_ üzere lstanbulda 

Ş d b b ı Haydarpaıa Mahepesinde ı\f ark dcmiryolları rıhtımı uzeran e ır an ar açı mıştır. 
iı.l C~cut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aıağıdaki ücret· Çamlrk mevkiinde şimendifer is • 

1llacaktır. taıyonuna 5 dakika mesafede 1600 
l\ıtcsajeri için: artın, beher arşını 15 kuru§lan • 
S kilo parçalardan 5 Maltepe de Ayazma caddesinde 
~O ve 15 kiloluk parçalardan ıo binbaıı Nazmi B;ye müracaat • 

1 O Ve 25 kilolu~c parçalardan 15 1 L A N 
~') kilolult parçalardan 20 • 
) kiloluk parçalardan 25 Çatalcada Mustahkem mevki 
}'riscri icin: topçu hinbaıılarmdan müteveffa 
' . 

S ~r on kilo ve kesrinden 5 Haydar Beyin kızı, oğlu, ve da • 
Q ~ti hafif icin: madından birisinin Edirnekapı 

~ &"h~r elli kil~o ve kesrindcr~ 10 kuruıtur. haricinde Köydeğirmeni müsteciri 
~~".suretle nakledilecek c~yanın beher parçanın sıkleti 200 kilo· Kemal Beye müracaatları ilan olu. 
~1Yccektir. nur. (313) 

~af~ilii.t için istasyonlara müracaat edilmelidir. (7825) il :::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::ımii illf 1 H Emrazı zühreviye hastalıkları H 

~arlar U. Müdürlüğünden \l m~:~:;;"' il 

( J.,.,.. 
~ ~ ... 
~, 

J.J_,...._..., ........ , • ....,,.J\,._ 

ALGOPAR 
Cevat ~.,,,~;•bıet;f cb'alta (50. 60) ton çivi satın alınacaktır. Taliplerin ıl KEMAL OSMAN !! 

~t: c19 ~e Şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etme.k Ü· li . Karaköy Poğaçacı fırın sıra- !.!. 
~t'tl{! b l 1 - 934) Pazartesi günü saat (14) de yüzde ( 7 ,5) temınat· 1i ~unda. No. 34 :· 

1 adetlik 7,5 kuruştur. J Baş ve diş ağrıları, Romatizma 
ve siyatik sancıları için kullanı· 

f't:\bcr Cı'balı.de Levazım ve mübl\vaa ~ubesine müracaatları. it ....................................................... :! 
~ ~ .......................................................... . 

~ . 

~~~~tan bul Ziraat 
(7627) 

lan ilaçların en faydalı ve tesirlısidir. ı. 6· 12 lik orjinal madeni 
kutularda her eczaneden arayınız. 

ı 6C sı Semti · Mahallesi 

Bankası Satış Komisyonundan: 
16'\q 6 

Sokağı Cinsi Emlak Hisscıi Hisseye göre mu 

16 <l 7 Basta o cı 
16~ 8 
l Q~.9 

,, 
,, 

Bostancı 

ti 

il 

" 

Çatalçeşme ve Yozgat 
il 

,, Alipışa 
,, 6 6 

1510 lJ 
,, 

sküdar Tenbel Hacı Mehmet Sllmi Ali EF. 
1612 '' Selmanağa Karaca Ahmet 

~G89 l<uz 
~16~ Bu .~uncuk Kuzguncuk lsHrati kalfa 
2355 

1•ta11 b Yukçarşı Büyükçarşı Çadırcılar 
l( ul Mabınutpaşa Mahmutpaşa Kalcılar 

Uzgu k Dcu - Kuzguncuk Eski lstirati kalfa, yenti 

No. sı 
Arsa metresi 106 11·15 E. Mü. 37 harita Tamamı 

" ,, 103,50 11·15 E. Mü. 38 harita 
" ,, ,, 263 11-15E.Mü.70harita 
" ,, ,, J03,90 11-15 E. Mü. 65 harita 
" ., ,, 53,50 ';j 7 yeni 29 eıki 

Yarım kagir dükkan ve 22 
üslü oda ve sofa Ye bahçe 
A.bşap hane Ye babçe 
KAgir dükkan 
Kagir oda orta kat 
Arsa metni 64,50 

45 
19 
25 
49 

.. 
64 120 

28 144 
32· 1 tO 
Tamamı 

il 

bammen kıymeti 
106 T. L. 
104 
422 
186 
320 

2206 

156 
428 
::soo 

52 

" 
" 
" 
" 
" 
il 

" 
" 
•t 

letd \'Ü ," Tomruk ağ.ur 

~~tı~ll 16;:e. ~edibuçuk pev akçelcrilc ihale bedelleri nakten veya gayrımübadil bonosile ödenmek ihere yukarıda yazılı ~ayrımenkul
~llıı.u 1612 20B 6·1604.7 - 1604·8 • 1604·9-1606 • 1610 sıra numaralılar 12· 11·934 sahşınba müşteri bulamadığından 19·1 l-934 pazartesi 

11ilill 14 
21_66·2355 sıra numaralılar 13-11-934 satışında müşteri bulamadığından satışları b;r hafta uzatı'arak 20· t ı-934 salı 

lcdır. Alıcıların Galatada eski Kredi Lıyone Bankası binasındaki Satıı KomiıyoDuna müracaat.an. (7767) 

'HABER 
Akşam 

ldarehaneau 

Postası 

lSTANBUL ANu 
KARA CADDESi 

fel~rnı Adre.111: ISTANBUL BABEH 
l'elt'fıın 1·azı: 2887% idare: 2-11"0 

r,---------~ 
ABONE ŞERAiTi 

1 1 il 1% nynk 

l'Urklyeı 120 850 G60 12M) Krı· 

Ecnebi: 160 •4o 840 1610 

ILArt TARiFESi 
flrAret llllnlıımun e.nbn lJ,60 

IWsmı llllnlar 10 l:unıııtw. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RAStM 

Rnıııldı~ı yrr: (VAHiT) Mnlbaaaı 

ı 

.. 
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• W~Ei'k' i'&'nınr 
Okuyucularımıza bir hizmette bu· 
lunmak gayesiyle bir "Küçük 1tan
ar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

11atınna beş kuruş ücret alınacak

tır. Bir ay içinde gönderilen küçük 
ilanlar gazetemize parasız konula
caktır. 

Çocuklarınızı iştirak 

I
_, 1 

İŞTİRAK ŞARTLARI 
ı - Sıhhatli olmak. 
2- 5-10 yaşları arasında bulunmak. 

• 3 - Idarehanemize müracaatla i-
simlerini kaydettirmek ve 
Foto Süreyyada hesabımıza 
resim çektirmek. 

Mükafatlar: Kız ve erkek birin
cilere 50 şer, ikincilere 20 şer, 
'üçüncülere 10 ar lira nakden. 
Ayrıca 10 erkek · ve 10 kız 

1 
çocuğuna muhtelif kıymette 
hediyeler. 

Müsabakamıza iştirak e~len~ 
1 - 15 numara ile m·"sa aliarnııB 

iştirak eden Seylan Hanım • 
2 - 16 numara ne nı~·sa akamıı, 

iştirak eden Edi Bey. 
3 - Edi beyin Por res·. 
4 - 17 numara ile müsabakaınıı• 

iş~irak eden Erol bey. 
5 -- 18 nunıara i e müsabakanuı' 

·ştira.!c eden uran hanım. 

1
6 - 19 numara ile ınüsabakamııl 

iştirak eden Mete bey. 

4. 
tiler 
C:qk 

lttız 

liirı 
>or 
tCl 

.. 
1 

GüZel ve gürbüz çocuk 
n r:: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: : :: : : : :::::::::::::::::: ::::::: :: : : : ::: :::: :: :::m:: :: : : :: :::: ::: :m:::: 1 :: : :: : :: i: 
H " 
!I Yeni bir· icat il 
!: :ı 
.: :ı 

~i Süreyya çama- 11 
!~ ~ 

u şır Makinası H 
:: :: 
ii :: 
ii Kolaylık Iktısat Sür'at H .. .. .. .. .. .. 
H Hiç yorulmadan, elinizi ıslatmadan bir günde yıkanacak ji 
İi çamaşırınızı yarım saalta tertemiz yapar. Çamaşırı çitiden, ~i 
if ovalamaktan kurtardığından ömrünü arttırır. Bir kazan çama· i~ 
n şır üzeriode makinenin tulumbasını on dakika işletmek kafidir. ~i ... ı· 

i! T'!crübe için muhayyer verilir. Reklam için fiyatı 37 5 kuruştur. i~ 
Ü Deposu ve satış yeri: Galata Perşembepazar Yenicami cad· i~ 
1! cleıi Zincirli han üst kat No. ( l l) Süreyya. g 
!i Şubesi: Kadıköy Muvakkıthane caddesi Şekerci Hacı Bekir H 
ı. M d P .. :: yanında No. (lO ı o a azarı. · ti 
ii n:::::::::::::::::::::: :: : : : : : : : : : : : : : : ::: :: : : : :: :::ı ::::::::::: :: : :: :: :: :: : :: : :: : ::: :::::::: :: : ::: : :: : : : : :: : : :: : :::: :: 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı ~ünleri mcccanendir .. 

SÜREYYA OPERET! 

Bakırköy Miltiyadi tİyRfroaunda 

Bu akşam 20,30 da 

KIRK YILDA BiR 
Operet 3 perde, 1 tablo 

Salı llkşamı Şehzade başı F crah 
Tiyatrosunda 

KADINLARDAN BIKTJM 

o 
Mahalle Kahvesi 

Aile ocağı gibi imiş; 
Pek samimi imiş! 

KaC:ırköy - Kahveci Niyazi E
fendi diyor ki: 

Bizim mahalle kahveleri çok 
iyidir. Hele kış gecelri pek hoş 
olur. Adeta bir aile ocağı gibi -
dir. Akşamları yakın mahalleler • 
den gelenler olur. Gece geç va -
kit burada muhtelif meseleler hak· 
kında görüşmeler yapılır. Sazan 
münakaşalar bile olur ... 

Yalnız yazın sinek avlarız. 
Benim doğrusu hiç bir derdim 

yok.. Az çok kazanıyoruz. Aile • 
mizi de geçindiriyoruz. 

Gizli çalışan ecnebi 
sanatkarlar 

Kadıköy - ktınduracı kalfası 
Nuri Efendi diyor ki: 

Yalnız esnafı değil 
müşteriyi de yıkar · 
Dsküdru· - Bakkal Hakkı E-

fendi ne sövlüvor: " . 

Hazır Elbise 
Ismarlama yapaıı 
terzilere zarar rl11 

veriyor? 11cıı Uzuncaı:şı terzi llyas Ef c 
Benim bir derdim var. O da diyor: J ti'' 

otıl' . "'l "veresiye,, . Bu öyle bir illet ki, ça· Hayatımdan memnun fY , 
resi bulunacağını zannetmiyorum. !aşıyorum ve kazanıyorurtl· 

1
,, 

Baştan icat edilmemeli imiş bu.. çalıştığım nisbette iyi yat' 
Veresiye vermesek umumi ka· yorum. ·r"' 

idenin haricine çıkmış oluruz. A· ata I' JjJ' 
Halbuki, ben bu sall .., .... P , 

lış veriş derhal durur. Id gıJ•• _..lf 
ken onun daha iyi o ıı c;y• 

Veresiye versek, kazan cm ya· .. ~. d · H D·kateJ'l c)e I&Jf' ·· ı 1 1• d B şunuyor um. a11>1 V it o 
rısmı go~e a :na t azım ır. azan dir. Temiz melilektir· e 
sermaye de gıder. O da başımıza k d ktur. 4'' 

k ld. B"" .. b 1 w 1 sa, azancı a ço bet J ço gc ı. utun un ara ragmen l ki itı ,.ı"' 
gene defterler veresiye doludur. Fakat ne yapa bı~ de de 

ld w .b. ız 
Ne yapalım, bu kötü bir adet, n3.tla 0 ugu gı 1 l~'" 

fakat vazgeçilmesi çok güç ... Ve· mıştır · .. hesiı b" 1t• 
resiye yalnız esnafa değil, alanla- Hazır elbiseler ş~;, .. in ıt"1 J\ 

· · d h · · eldıgı ıÇ de ra da yıkımdır! ışıne a a ıyı g a1' e , 
- Sivil polislerin bütün sıkıştır· ------------ lama elbiseye pek 111e~jrı J<i"'~e 

h zcn11 ·ıe• 
ma ve araştırmalarına rağmen 

hala ecnebi kunduracılar evlerde 
gizli olarak çalışıyorlar. Ne kadar 

olsa işlerimize sekte vuruyorlar. 
Bunların ta~amiyle çalışamama· 

lan için bir çare yok mu? 

yok ..• OJsa da da a 1, tcrı
1 

··kse ~ 
seler ki, onlar da yu 
giderler. 


