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Askerliğe çağrılanlar !•:•••••••••••- Nlfantafında Kerakol karşısında - • 

Emlnönü As. ıubesinden: istenilmektedir. Kadıköy askerlik şu- Leyll - Nehari ışı K "Fe~~
1

ye,, LiSESi 1 - L inci teşrin 935 celp ve sev- besinde kayıtlı bulunan harp malulü Kız ve Erkek 
kinde hangi smıfJardan hangi doğum subaylar ile eratın ve şehit yetimle -
!arına kadar çağırılacağr ve bu sınıf- rinin birinciteşrinin beşinci gününe Ana, ilk, orta ve lise kısımları fen ve edebiyat bölükleri vardır. Türkiye :1in en eski hususi lisesidir.Framuzca 
lardan bedel vereceklerin hangi tari- kadar gelmeleri gerektir. Gelmiyenle- :ngilizce ve almanca lisanlarından biri sini iyice öğretmek için esaslı ve ciddi tedbirler alınmıştır. 
he kadar bedellerinin kabul edileceği ~i? def~erler gönderileceği vsebebiy!c ~ ilk sın~flardan itibar!n ecnebi lisa nı okut?lmak.tadır. ~a~eb~ yaz!l~ak için hergün müracaat edilebilir. 
sırasile aşağıya yazılmıştrr. Dikkatle ısımlerı deftere :razılmıracagmdaıt za I lı 30 Eylulde derslere başlanacaktır. Mektebın tarıfnamesını ısteyınız. Telefon: 44039 
okunarak şubeye müracaat etmeleri rar göreceklerdir. Tek sayılı günler
,.e bedel vermiyeceklerin de toplanma de subay ile erat çift sayılı günlerde 
günlerinde şubede bulunmaları la - şehit yetimleri )azıJacaktır. Şubeye 
zımdır. herkes resmi senet maaş ve nüfus cüz-

A - Deniz sınıflarına ayrılmış e- danlarını birlikte getireceklerdir. 

ratlardan 329 bakayasile 330 Dğ. lu - ._ ..... ·-·-··· ... - .. s=-----· ... .. ............... -................................. , ......... " .... . 
I~r 10 '~.inci teşrin 935 günü sevke - ;~ Adem·ı ı·ktı·dar H 
dılmek uzere şubede toplanacaklar - !: H 

Türkiye 
MERKEZ 

21/9/1935 
AKTiF 

Cümhuriyet 
BANi< ASI 

vaziyeti 
PASiF dır. Bu sınıf tan bedel vereceklerin be- :: V E i! 

dellerl 9 1. inci teşrin 93;) akşamına Hser gevşekliğine~i Kas ... 
kadar kabul olunacaktır. ~~ H b. n ı 'llıın . sau kilogram 16.376,424

1 

L. 23.034 799. 60 

Lire 

Sermaye ·····················-···································· 

Llte 

ı s.000.000.-
1 026. 7 56.67 B - Jandarma sınıfına ayrılmış <'· H 0 r r110 1 n !: 13anknoı ..................................... .. 

,. • u ı 
" ı 5 386.664. - Ibtiyat akçesi ........................................................ .. 

ratlardan 329 bakayasile 330 Dğ. lu- :: TafsllAt: Galata posta :: ı Ufaklı~ ...................................... . .. ·~ " 
678.274. 93 39099738 53 

1 edavUldeki f enknotler: lar 15 I. inci tesrin 935 günü sevke • ii kutusu 1255 !: 
,, = ........................ .-.. = ............. =······· .. ::~······ D11hlldekl Muhabirler dilmek üzere şubede topJanacak1ar. • ........................ •'"•••·• .. 1• .. • ........... •••••• 

ı Oerub[e edilen evra ı, ı nıktiye l~ t 58.748.563.

Kanunun 6 ve 8 inci madde· Bu sınıftan bedel ,·ereceklerin bedel- 11111•••••••••••••••, l"ürk lırası ..... - ...................... M 

Jeri 14 ı. inci teşrin 93:> ı:ünü akşamı· Selami izzet: ~. 
na kadar kabul edilece~tir. ( 1 t- arlçtekl Muhabirler: 

L .476.05587 .476055.87 
leriııe revfi ~ an haıine tara· 
ftndan vaki tediyaı 10.640.380.-

C - 316, 327 bakayasıle 328 doğum- r• t s t 1 Altın Safi kilogram 4.'4-0J,297 
,'uJardan geri kalan piyadeler ,.e 316,328 ıya ro ana f ~lrına tahvili kabil Serbest dövizi 

dğ. lu iki senelik sınıfa ayrılmış 0 • Her kitapçıda bulunur 1 Hazine Tahvfllerı : 

l 6. 190. 789. 20 
e ı 1.722.105. 89 

Deruhte edilen evra .ı nıktiyt 
7 912 89509 baJuyesi ................................. _ 148.108183.-

)anların bakayarile 329 Dğ. !ular 24 ı. ı)eruhre edilen evrakı nıktiye 
d Fiatı: 75 kuruı arşJlı~ı L.158.748.563.-

Kar şı1ı~ı ramamen altın olarak 
tedavüle ilAveten vazedilen ~L 10.000.000.- 158.108.183.,; 

inci teşrin 93:> e şubede toplanacak- Kanunun 0 ve 8 incı mad-
lardır. Bunlardan bedel ,·ereceklerin ••••••••••••••• delerine revfikan Hazine tua-

______ , 
TUrk Llraaı Mevduatı : 

bedelleri 23 I. inci teşrin 93ii akşa - tından vaki redivaı 1 

mı~a ~a~:~~;~b~~ e;1~1:::~~~~ şubeye Ihsan Yavuz ~a~i~:~!!ıa~~~~~~~ ... ; ...... . 
. 10.640.380. - 148.108.183- ~::::iz =:::::::::::::::::::::::::::: J __ ı 6_._ı s_4_2_s_s_.5_7, 16.ı 84.255 51 

Döviz Mevduatı: 
müracaat etmeyenler hakkında as - ficarl senetler ...................... . 

L. 1.soo.000. -
.. 14.00J.16402 ı 5.50 ı.ı 64.0'l:! 

Vadesiz 
Vadeli ::::::::::::::~:::::::::::::: ı 12.965554.14 

.488.3820S kerlik mlikellef iye ti kanununun ceza Ş 1 K Esham ve Tahvilat C 
maddesi ahkamı tatbik edilecektir. ( O h dil ı. 

Uzdanı ~ 
Muhtelif 

13.453.93619 

629~84001 Jt. ~ "' glylnenferfn . eru. te e · en evrııu na.k-
A \ uy,~ın ka.rşılığ~ esham •e 

tıhvılh ! 1tibarı kıymetle] 

--·-·-················-................................... . 
~ 31.512.701.41 

tlsküdar askerlik şubesi başkanlı -
ğından: 

(316 dan 329 dahil) denir. sınıfından 
bakaya olupta henüz sevkedilmiyen -
lerle 330 doğumlu bu sınıfa ayrılmış 
erler 10 - 1 Teş - 93!'i gününde. 

(316 ile 328 dahil) doğumlulardan 
Jandarma sınıfına ayrılmış bakaya • 
lar ile 329 doğumlu hu sınıfa ayrılm1ş 
erler H - l. Teş - 9:l5 gününde. 

(316 ile 328 dahil) doğumlu bakaya
Jar ile 329 doğumlu topçu, süva~i, nak
Uye, mür.ika ve ham srnrflarrn~ ayrcl
mış bal,ayalar ile 329 doğumlu hu sı -
nıflara a.rrıhnrş erler 21 - 1 Teş - 935 
perşembe günü şubeye geleceklerdir. 

<Deniz sınıfınclan olan ulerin be -
drlleri) 9- 1. Teş-!>:J!'i akşamına kadar. 

(Jandarma snufmdan olanların U-
t. Te!i-:>:l:J akşamına kadar, diğerleri -
nin 23- l. Teş-93:> akşamına kadar be
delleri kabul edilir. Bugünlerden şon
ra bedel kabul crlilmiyecektir. 

:{. ::,. ~ 

TERZiSi 

Her ay!n 
modelini 

orada 
bulablllrsf nlz 

lSTANBUL 

Yenipostahan~ 

kar§ıaında 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

ı:r.ın:=:::::::cm:::::=r::::::::::ı:::.::f:::::::muı: 

~~ KiMYAGER H 
~~H ü sa me ddin~~ 
H Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.jl 
g Bilumum tahlilat Eminönü, Emlak:! 
!~Ye Eytam bankası karşrsında lzzet. Ü 

Kadıköy askerlik şubesinden: g br-y hanı. lj. 
H mallulü ·ı h't ti ı · · '•• = arp ı e şe 1 ye m erınıı1 j :: ..................................... "··ı········-········= "defterleri yeniden tekaiit ı;:uhesinden •• .,. .......................................................... . 

TL.J Q K i'YE 

l 1 Q~LiT 
BANKA51 

R) Serbest Esham ve Tıb'f"lltt .. 4.SS0.659. 75 36.063.86 ı. ı 6 

.'ı ltın .,.e döviz üzerine ıvtns 
rahviT!t üzerine avans 

.. 30.599.73 .. 3.62<1.058.79 3654658 52 
Hissedarlar ......................... . ............................. 4500000·-
muhte§lf ıı 379 915 25 

YekQn 266.695.971.44 YekQn 266.695.971.46 

2 Mart 19SS tarihinden itibaren: 
fskonto haddi yüzde 5 1·2 - Altın üzerine avana yU2de 4 1·2 

Her genç kızın ı 
bilmesi lazım 

B ·r 
Annenin 
nasihatı 

"Meyüs olma I Bu, bir çok genç kız· 
farın ba.şma gelir. Yaprlnw!ı 18.zımge
Jen şeyleri yaptıkları için daha ziyade 
f enalaştmyorlar,, diyordu. 

Biliyor ki mahcubiyetinin sırrını keş 
fettim. Münbesit mesamatr, siyah ka
barcıkları ' 'e sararmış bir ten onu 
korkutuyordu. Ona dedim: "Tenin 
gayri saf maddelerinden tamamen 
kurtulmak, cildini beyazlatmak ve gü
zeJleştirmek için ya}nn: ba~it Ye az 
masraflı bir çare vardır: 

Hemen bugünden beyaz renginde-

iKTiDARSIZLIK 
VIAKiTSiZ iHTiYARLIK 
B i T K i N L i K ... 
i STE KSiZ Li K 

~BELGEVSEXLiGi 
..... -..yQRGUNLU~ 

r:> 

~fl~ 
~ULUNDUGU 

_ YERE OGRAYAMAZ 

IHii ~ \fM~r: e & ; &Wlia ?M4ii 
Edirne Jandarma Efrad OkuiU 
Komutanhğından: 

Un tartnameaindeki evaaf değ işmeıinden ötürü (2490) ıayıh ka· 
nunun (12) inci maddesine göre evvelce yapılan kapalı zarf eluilt
mesi hükümsüz kalmışdır. Bu un un tekrar kapalı zarfla ekıilt:ııseıi 
14/ 10/ 935 Pazartesi günü saat ( 9) da Edirne Merkez Malmüdür • 

lüiünde yapdacakdır. Teminat tutarı ve unun mikdarı &§ağıda yazı· 
lrdn·. İstekliler teminat ınektublar ı ile birlikde Komisyona ıelmeli -
dirler. Zarflar ıaat (9) dan (10) na kadar kabul olunur. Huıusi 
fartlan öğrenmek isteyenler Oku 1 Komutanlığma müracaat edebi • 
lirler. (5885) 

ki (yağsız) bir tüp veya bir vazo To - teminat 
kalon kremi satın al, her sabah pud - Cinıi Kilo Tutarı 3 7,5 Şekli Gün 
ralanmaıdan evvel tatbik et. Terkibin Un 200 000 . 23000 1725 Kapalı zarf 14/ 10/935 
deki saflandrran, beyaz:Jatan ,.c kuv- Pazarteıi. 
vcUendiren kıymetli ~vherleri ~ye- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~inde en çirkin ten ve ciltler üzerinde lstanbul A•liye 6 net Hukuk r,_ _____________ _ 

şayanı hayret bir surette icrayı tesir Mahkemeıinden: Karyola somyası 
edeı:. Y:!_~u: 3 ~ün _:r.arfınd.ıki mem - Ayşe tarafından Fatih Zeyrek yapanlara 
nunıyet ş net ıcesıt"d<'n memnun ka. k b 

6 
d 

Jacaksın.,, yo ll!U aşı numara a oturan (Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 
Bu pek basit tedbir sayesinde bir l~ıan aleyhine açılan boşanma da. icat etmis olduğum imtiyazlı yeni tip 

~ok genç kızlar saadete kavuşmu§ • vasmın yapılan ilanen tebliğat ve somyalarımı bu kere piyasaya çıkar
lardır. gıyabi muhakemesinde: dığımdan ileride ihtil!fa mahal 

J
ıınııcıııııııınıııuıııııınınıııııııııııınnııııııııııııımııııııııııı111ııtııınıflllll 11 ..._.,,,. 

~işli Etfal hastanesinde 
Göz mütaha.ssısa doktor 

Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk Ftrkası srnsmda ktz il· 

~t·sl karŞTsmda 32 numarada. Mua
yımP c:ıaatleri ~aat 1:; ft>n 1R P kadnr(j 

:;ıınımıınuaııuı1ıııııııııııı1111ıHm11ıııwıı~11ıın11wıııııırıııı1wuıntnıııııı.1ıuııııırnıı111, 

iki tarafın botanmalarına müd. Kalmamak üzere meılektatlamnm 
d~aaleyhin bir sene müddetle baı- heni taklitten çekinmelerini dilerim. 
kasiy]e evlenmemesine ve ınahke· Zeynelabidin 
ıne masraflarınıl"' müddeaa.Jeyhe "--------------: 
Y ..lkletilmesine temyizi kabil ol • 
m~k üzere 19 - 12 - 934 tari -
hinde birlikte karar verilmit ve 
ilamın bir sureti mahkeme divan -
hanesine talik edilmit olmakla on 

bet rün zarfında temyizi dava e • 
dilmediği takdirde kanuni mua • 
mtlenin yapılacağı tebliğ mı:!n • 
m•na kaim olmak üzere ilin olu • 
nur. (14834). 



X: 9 Kara 
Maske Ardında 

Poll• hafly••I (X:9) un 

a ncl torma•ı 
•••••• çıkb 

Se,..erller yata{lı 
Ye 

Ragastanın oğlu 
Serseriler Yatağı ve Rap.stannı ot· 

lu romanlan dltlenmiştir. 29 ey161 cu. 
maı1esl akşamına kadar alınması rica 
olunur. 

=:= 5 kuruş - Telefon: 23872 2 7 E yl Q 1 1935 CUMA Sene: 4 • Sayı: 13.38 

Habeş kargaşalığını Cocuklann sünne·~ı 
doğurduğu neticeler: e~IJmesi aleyhinde 
1-Almanya, Macaristan ve Lehls- 001r10~~~din~~,~~!,~~~p~,:'~. 1.,İ)G•· 
tan blrleşlp bilhassa Sovyetlere EskiŞehreminiOperatö .. Generaı CemilJeJiyorlti: 

karŞI Cephe alıyorlar. "Binde bir kişide rastlanan hastahklar 
Bir Alman gazetesi: "Habeş meseıesı için bütün ~qsıoman çocuklarının 
bu gOnOn biricik tehllkesı deQlldir ı ,, · - mühim bir uzuvlannı hayatıan baha-

diye ilan ediyor. (Yam 4 üncütleJ sına kestirmekte mana nedir?,. 

. 
"'Ao avlamak,, halaanesiy le bir araya toplanan Jif)iomatlar: Hitler, Göring ve Gö,;.bö, 

2- lnglltere, sulhQ koruyacağı
nı söyliyerek, Vaşington deniz 
sllAhları anlaşmasını bozuyor. 

Snemll bir donanma yapaca{lını resmen blldlrecP.k 
3~ Pransa hava kuvvetlerini 

1-tmak çarelerini arıyor! Ya••• 
Habae kablneai 4 unca• 

'llir taran.. Jlaallnl kablnnlnl top larken,öte yandan da Habeş kabineai 
ile böyle içtima ediyor 

4 - BIZzat Habeş İŞİ 
ise, lnkişafta devam 
ediyor: . 
Türklyenın de glrdi{ll 13 ıer komitesi 
kuruldu. ltalyaya tavsiyelerde bulu
nulacak, ltaıya sevkıyata devam 
ediyor, Afrika işleri için yeniden 48 
milyon inglllz lirası ayırdi. Mısır kralı 
ınglllz tayyare filosunu ziyaret etti. 

(Yazısı 2 ncl sayt'amızda) 

Dün dil b'J•;ran:ı /, ui/u:<••;mı : t l r, l>ll rıa drrfr !la:•ıwz ( 9 ncu SalJf adadır.) 
r.o:mimi;; ibralı ·m Ncrmiui ,.a lrşırl:crı cc .ıvmı Sırl"lyı sü; ıöylirken 

oaıtınvar. 

Olgun ful 
1 mtlhanlarında 

Bir dersten 
1 muvaffak 
olamıyan talebe 
Mağdur vaziyete 

dilştft 
Haber aldığımıza göre bu aene 

liıe İmtihanlarını verip olgunlukta 
bir deraten muva.ffak olamamıı 50 
kadar talebe vardır. Bu talebeler 

liaeyi bitirmit olduklarından tek
rar liaeye devam edememekte, fa· 
kat olgunluk imlihanlarmı da vere 

m~miı olduklarından üniveraiteye 
de kabul edilmemektediı ler. Bina

enaleyh tamamiyle ortada kalmıt 
bir vaziyettedirler. 

Kültür Bakanlığından bu genç
lerin olgunluk imtihanlarını Ha· 
ziranda vermek tartiyle üniverai
teye kabul edilmelerini dileriz. 

Kültür iılerimizi alakadar eden 
Murat Sertoilunun bir yazııı da 
üçüncü aayfamızdadır. 

itfaiyenin yıldUnUmO 
28 eylül cumarteai ıunü yapı

lacağı ilin edilen lıtanbu1 itf•iye 
ıinin 13 üncü yıldönümü töreni 
bavannı yaimurlu olmuından do-

layı tehir edilmittir. Törenin ya· 
pılacağı gün ayrıca ilan edile
cektir. 

Fransız komftnlst 
ve sosyallstlerl 

Berlin 27 - Fransız Sosyalist ve 
komünist partileri bugiin bir trttma 
yapıp sosyalist • komüni~t .. birle~ik 
cephesinin tuttuiu yolu karal"laştıra -
cak.lardır. 

Tıp Encüme · · · ı tün müılüman çocuklarının mü • 
ni ıon zaman - ı him bir uzuvlarını hayatları pa • 
larda yeniden 1 hasına kestirmekte mana nedir? 
ortaya atılan," v~ Bence ileride vukua gelmeıi muh· • 
etrafında mü na· temel arızalar için sünnet ettir -
kafalar çıkan mek, apandiaite düçar olmamaları 
sünnet meıelf! • için bütün çocuklarımıun apan . 
sini tetkike b~t. diıitlerini çıkratmayı tavaiye et .. 

· lamııtır. Asıl mekten farklı delildir.,, 
tetkik edilmek . Tıp Konı .... ı 

Ankara, .26 , - 7 birinci tqrİn· te olan mes~le Operatör 
ıünnetin yapılıp General Cemil 
yapılmamuı de· 
ğil, doktorlukla alakadar olm1 . 

de Ankarada Türkiye tı~ konıre· 
ıİ) le birlikte ayni zamanda •erıı 
evi ıalonlannda da bir •Y sürecek 
bir ıerıi açılmaıına karar. veril 

yan ve ıünnetçi denilen bir ıını . mittir. 

fın bir operasyon MY.ılan hu İ§İ - ----------
yapıp yapmamaııdır. 

Bunların a"a11nda ~ratör 

General Cemilin çıkardığı bir ri· 
ıale de incelenmektedir~ Opera -
t?r Cemil fenni bir ıurette yapıl • 
mıyan ıünnetler neticeıinde bir -
çok kangren. tetanos Takalarına 
t,esadüf .edndiiini, ,,.. neij 
faycla.1S ol...._ itldia ...... 
tedir. · 

Risalesinin bir yerinde de fu 
cümleler vardır: 

"Güya sünnetin temizlik bakı 
mından fayduı vannıı, sünnet • 
ıizlik yüzünden hastalıklar olu . 
yormuı. Pekala, bunu kabul ede -
lim. Lakin bfode bir kitide teaa • 
düf olunan bu haıtalıl<lar için bü-

Altı ayhk 

Türk- Yunan 
1,eclm anlaşması 
Atina, 27 <A.A.) - Altı aylık Türk 

- Yunan tecim anlaşması, dün saat 
18 de UJ111al ekonomi bakanlığı tefi 
B. Stef.-opaloa tarafından KUllilla' 

Bir kayıkçının hel 
kemtğl kırıldl 

Dün lıtanbu1 !imanında bir ka 
za olmuf, ve bir kayıkçJ vinçlerı 
kurtulan bir denle altınd" kalarak 
ağır ıurette varalanmt,hr. Yapı· 
lan muayenede Mehmeclin belke· 
miiinin kırılmıt olduğu anla· 
tı.mıtbr. 

Bir Türk Kızını 
Amerjkaya nasal kaçırdılar 

1 A'K ve POLiS ROMANI 1 YAZAN: 1 S HAK FE 11 D ı 

··-Nev1orkıa verilen bir baloda Nec • 
Jinm konqtuğıı banker, tiril bir Ttirk 

zabıta memurundan başka bir kimse detfldt-

Aşk, Heyecan, Entrika ve 
Macera tlolu yeni romanımıza 

çok .IJakında başlıyacağız. 
.,.,,:' 'ı ' ':. ":· ı.: ,:• 1 ,: .... : 1 ' ııı lı 'ı, iıı"ııııı ,j·ıll' ' 11 ·' 1 ' ' " ' .. : ' 
.ı ı• '. 1 ' ı l 1 ı '1 ıl ' ' ı ı ·' ' 

' ' .,j' il•' ,ı 'ı \ 1 '' ' ' 
l ' "' . 1 

1 



3 HABER - 'Akşam Po~tası 

Türk~en~~~g~d~~.~1~3~~~r~K~o~m~ı~~ 

kuruldu. Italyaya tavsiyelerde bulu ul c 

27EYLOL-1935 

Türkiye itiraz ediyor 
Bir tayelya komitesi kurulmaeı 

kabul edlldl 
Dün Uluslar Kurumunun ıerek 

gizli gerek açık toplant~larında 
İtalyan delegeleri bulunmamıştır. 

Uluılar Kurumu Konseyi top • 
lanhsına Arjantin delegesi Dina • 
zo riyaset etmiı ve bir söylev vo • 
rerek demiktir ki: 

"- Betler Komitesinin çalıı • 
malarmdan müspet bir netice çık· 

mamıı olmakla beraber, uzlaıma 
yolunun tamamen kapandığı ka • 
naatinde değilim. Belki de yeni 

· ibir uzlatma teıebbüıü yapmak im 
kanı hasıl olacaktır. 

"Bununla beraber Uluslar Ku . 

rumu paktmm 15 inci nıaddeıinin 
4 üncü f ıkraaı mucibince ltalyan
Habeı anlaımulrlı haldmıda 'bir 
rapor hazırlanmuını ve bu rapo • 
ru hazırlryacak olan komitenin 
derhal ıeçilmeıini teklif ederim. 
Yukarıda iıimlerini zilaettiiim 
maddelere göre paktm hükümle -
rİ1\e göre komiteye İtalyan Te 

Habeı delegelerinden bafka kon
ıeye iştirak eden devletlerin bütün 
delegeleri iştirak edeceklerdir. 

"Uluılıt.r Kurumu paktınm 15 
inci maddesi eylulün dördünden • 
beri mevkii tatbikta bulunduğun
dan komite derhal iıe başlamalı -
dır.,, 

lnsiltere, Fransa, bu teklife mü. 
Za.heret etmiı; Türkiye, Sovyet 
Ruaya, Danimarka delegeleri aynı 
tekilde hareket ettikten eonra kon 
ıey batkanının teklifi müttefikan 
ka:bul edilmiıtir. 

Yeni komite bu ıabah İ§e baı • 
1amııtır. Diğer taraftan uzlaıma i
şi de devam edecektir. Fakat Ha· 
betlerin ltalyan ithamlarına. ve -
receği cevap henüz gelmediğin -
den, komitenin işi onbeı gün ka· 
dar uzayacak gibi görülüyor. 

• • • 
Cenevre, Z1 (A.A.) - Konseyin dün 

kil kararından anlamldığrna göre, 15 
nci maddede tasarlanan usul çerçeve
si içinde "harekete geçiJmfı bulunul • 
maktadır. Fakat konsey son kararla -
nnı verm~dikçe, bu maddenin tatbiki 
askıda knltt~ktır. 

nn Uc:•r komitesi 
Uluslar Kul"tgnu asamblesi ça • 

lıfmalarını bitirmittir. icap ettiii 
takdirde yeniden toplantıya çağı· 
rılmak üzere yeni komitenin ra • 
porunun hazD"lanma.aına kadar 
daiılmıthr. 

Yeni komite on ile tiyelidir. O . 
yeler ııraıiyle §Öyledir: Türkiye, 
lngiltere, Fransa, Sovyet Ruıya, 
Arjantin, l~panya, Portekiz, A • 
vustralya, Lehistan, DanimaTka, 
Ekvator, Romanya ve Şili. 

Süvey§ kanalından bir görllnllf 

Kralın bu ziyareti siyasi duru • , tutulmakla beraber harp vukuun
mun bu tehlikeli inmda lngiliz da Franıamn gafil avlanmaması 
ıiyaaatma Mısırın her zamankin· için tedbirler konuıulduğu tahmin 

A vrupada taarruz of uraa 
lng!ltere ne Yapac3ğ1n1 

Frensaya bUdlrd~ 

Londra, 27 (A. A.) - Avrupa. 
da bir taarruz yapıldığı tal:clirde 
lngilterenin takınacağı C:urum 
hakkında Frarua tarafı r.dan tite • 
nilen izahata kar§ı lng'b:ren:n 
verdiği cevap diln öğleden ııtmra 
Fransa Büyük Elçis:ne tevdi ediJ. 
mittir. 

Cevabın metni gelecek hafla 
batlanııcında yayılacaktır. 
Matın gazetesi "kimse ı arbe 

m•nl olamazı,, diyor 
Matin diyor ki: 
"Muvaffakiyetaizliği örtmek i

çin yalancı bir cephe yuatılmak
tadır. BarıtÇıl bir çözge imkanı
na artık hiç kimse İnanmıyor. 
Bundan sonra hiç kimse ltalyan 
kuvvetlerini Adoua bozgun~nun 
intikamını almaktan menede· 
mez.,, 

Eden ile Laval ayrıldı 
Berlin Z1 - lngilfz murahhası Lord 

Eden, ve Fransız Ba bakanı 1\1, LAval 
bugün Ceneneyi terketmişlerdir. 

Bakanlar gelecek haf ta gene gele • 
ccklerJnl bildirmişlerdir. 

flllftıımıttııımıı ıırıııınımmıııııııııııııvııınıııııııııuııııııııııııııının 

SON DAKiKA 

Türkiye itiraz 
ediyor 

den daha fazla bağlı olduğu fek • edHmektedir. Cen~vre, 27 .(A. A.) - Röyter 
Jinde tefeir edilmektedir. lnglltere ve Rusya Uluelar Ajan11, konteyin huauat içtim~nı· 
lnglllz • ltaıyan ıntlllfı d•lll Kurumuna naon dıauatrarını 1"' t- da l\omıı.uya, TUrkı1 "' .-c ~uv ycı 

ltalyan • Uluslar Kurumu lhtlUHI ~ tekrar ettiler 1 • .. .a. Rwyanm Betler Komitesi öner • 
Londra, 27 - lngilterenin ta. Londra, 27 - Uluslar kurumu gelerine kartı itİTaz kayıtları ileri 

nmmıt siyasi simalarından olan konseyinde verdiği söylevde Eden ıürmtif olduklarını bildinnekte -
Sir Winston Churchill dün önem- kat'i bir lisanla, İngilterenin tim- dir. 
1i bir diyevde bulunmuttur. Ha- <liye kadar takip ettiii ıiyasadan ...... ., .................. ... 

bet anlaımazlığının bir İtalyan . kntiyen vazgeçmiyeceğini bildir • 
İngiliz ihtilafı olmayıp bunun bir mİ§tir. Yeni seçilen komitenin 
İtalyan • Uluslar kurumu ihtilafı raporunu geciktirmeden vemıeaini 
olduğunu söylemittir. rica etmİ§tİr. 

Sömürgelerin taksimi meselesi. M. Edenden sonra Sovyet dıı· 

Japon 

Tayfun 
Yeni bir Uçlar komlteal lhtlmall 

Yeni bir Kçler konfera1111 ya . 
pılma11 ihtimalini münakaıa eden 
bir Fransız gaz:etesi §unu yazıyor: 

ne gelince, Churchill bunu kati- bakanı M. Litvinof da konuımuı
yen doğru bulmamakta, ve lngil tur. Sovyetlerin uluslar kurumu 
terenin hiç bir zsman sömürgele- taahhütlerine katiyetle bajlı ol· Tokio, 27 (A.A.) - Dört Ja• 
rini taksime razı olamıyacağın1 duklarını • bildirmiıtir. ''Konıe · ııo~ destroyeri bi rtayfuna tutul· 
ıöylamektcdir. yin aldıcı kararlara Sovyetler da· mut, bu arada 41 nefer dalgalar 

ima sadık kalacaktır,, diye ilave ta-fından su" rükl' 8 ....... "ı•tı"r... Bun· 

Kazası 

Rearııi.ııtU, ti ört H abq kadınını 
glJt:terlyor. En üstte bulunan Hararı 
kadın tipi, bütün Habeıler arann• 
'da gbellifiyle ıöhret kazanmıı.tır, 

"Fran1a. • ltalya . fngihe~e a • 
rasmda bir toplantı ihtimali de 
yok de~ildir. 

Fransız ke Jnes!nln toplantısı t • t' ·- .-... ıı; 
t" mı§ ır. ı d b" • l Londra, 27 - Fransız hava bıı· · dan batka tayfa ar an ırı ö müf, 

k 1 " ki! dU b' . t' ltalya Afrlka lşlerl lç1n 48mllyon 1 O u yaralanmııtır. Destroverler-
an 1

t1
1 er anı n ır ıç ıma yap· lngll 7. Urası daha tahsis etti " 

"Ba2ıları Laval, Baldvin ve 
MuşoHni'nin, lsviçreye yakın bir 
ltalyan ~hrinde bulu§up görüt • 

mı~lardır. Alınan kararlar gizli l elen 2 ai önenıli bir şekilde hasa 
t· !ar Afrika için harcadı- ı:ğramııtır. 

melerini fikrini ortaya atıyorlar. Ya rt ş 1 arın 
Bununla beraber, Fransa ile ln. birincileri 
ri!tereni!1 em~klerinin. ~fa ~it. FORD Otomobil ve 
nııyecefıne daır Muıolınaden ınan 

c~ almadrkça yanaJmıyace.kları ZAFER lastikleri 
böyle bir ihtimalin cidcPyetl~ gö
zönUnde tutulduğu:lu ıannettire -
cek bi!' iz yoktw.,, 

V nı ••vktrat 
ltalyanlar doiu Afrikasma M· 

ker ve mühimmat göndermekte 
devam etmektedir. Nant>liden 9 
vapurla 9000 asker dah~ gönde . 
rilmittir. 

Deyli telgrafın Mısır aytarının 
aldığı bir habere göre, Libya mın
takası geniş bir süel kamp haline 
aelmiştir. Biniazide mühim ha\ra 
kuvvetleri bulunmaktadır. 

Mıstr Krah lngfllz tayyare 
flloaunu a:ly•ret etti 

Berlin, 27 - Mısır Kralı Fuat, 
dün lakenderiyede bulunan bir 
İngiliz ta.yare filoıunu ziyaret et • 
nıiftir. ----- . . 

lstanbulda yapılan oüyük oto· 
mobil yarıtlarında (FORD) oto
mobili ile yerli malı l ZAFER) 
lastiklerini kutlanan Ziya, Türki· 
Y• rekorunu kırdı ve hirinciliğ: 
kazandı. Bu ulusal endüstri için 
de bilyük bir zafer olmuştur. 

ğ: paranın çol<tuğunu gösteren bir ------------------
haber, bugünkü "Dey!i Herald., Bir ani manevra 
ıazetesinde okunmak~adır. 

Bu gazete, 48 milyon sterlinlik kararı 
yeni bir tahsisat daha ayrıldığını 
yaı:ıyor. 

"Müatemlekelerdeki it ve fev· 
kalade ahval için,, ayrılan bu pa· 
ranın 32 milyon ıterlini ordu, do· 
nanmt\ ve hava kuvvetine harca
nacaktır. 

Habe, ordusu ve lnglllzler 

Adisababadan lngiliz ııazete • 
lerine gelen haberlere aröre, lnıi • 
liz zabitlerinden hi~biriıi Habet 

San Pedro - Kalifomiya • 27 
(A.A.) - Harp filosu bat komu· 
tanı Amiral Reeves, pazartesi baş
lıyarak dört gün sürecek olan bir 
tabiye ınenavraıma hazırlanma
larını bütün gemilere emretmiştir. 

Manevraların nerede yapılac • 
iı itaret edilmemittir. 

Subaylar, bu ini karar hakkm-
1..la fikir yürütmekten çekinmi~ 
ferdir. 

orduıuna girememek vaziyetin • =============== 
dedirler. 

Adisababadaki İngiliz Elçiliii 
bu çefit bir te,ebbüste bulunmak 
isteyen lngilizlerin pasaportlannı 
iptal edeceğini ıöyl~mittir. 

İmparator, ordusunda, daha zi· 
yade İngilizleri kullanmak istedi· 
~i halde, İngilterenin arzusuna 
karşı gelmemek istediği için bun· 
dan vazgeç.mittir. 

Kirahk daire 
Kabatafta, Sedüıtünde Çürül{-

sulu Mahmud Paıa aparhmanında 

aayet güzel manzarah büyük 
bet oda bir sofalı, mükellef ha· 
mamh bir daire kiralıktır. 

Tramvay istasyonunun hemen 

y nındadu. Taksime de ycıl.mdır. 
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•• 
Universitemiz yılda' 
300genç yetiştiriyor 

Bu rakamı 3000 adedine 
yükseltmek için ne yapmah? 

Buiüne bugün 18 milyonluk 
bir kitleyiz. Bu 18 milyon kitle • 
nin en az 5 miJyonu genç ve yeni 

' yetişen nesildir. 

Yarınki Türkiyeyi, yarınki bü
yük adamları te~kil edecek olan 

·.bu gençleri çok iyi yetiştirmeğe, 
ve Üzerlerine titrmeğe mecburuz. 

Bunun başında tahsil gelir. 
Okumu§, hem de iyi okumuş, çok, 
pek çok gence ihtiyacımız var. 
Bu9-Ün üniversitelerimizden sene -

'"" 
de topu topu 300 gencin mezun ol-
ması çok ufak bir rakamdır. Biı· in 
sanın tabii ömrü 60 sene olduğu -
na göre memleketimizde ancak 
300X60 = 18000 gibi pek küçük 
bir münevver tabaka var demek -
tir. Bu da nüfosumuzun binde bi
ri eder. Kaldı ki hiı· in~an ancak 
20 yaşından scııra Fniversite me -
zunu olabilir. 

Haihnki gayemiz nüfusumuzl'n 
bin-J~ biri değli, hi~ olmazsa onda · 
birinin üniversite mezunu olmaST 1 
olmalıdır. 

Hunun için ne yapr.ıalı? 

Bence yapılacak işledn en ba -
tında, üniversitenin hapılarmı 
timdiye kadar kapalı clduğu ve 
yan münevver bir halde kalmağa 
mahkUın olan başka kitlelere 'kar~ 
şı açmaktır. 

düz,: hayatım kazanm=.k için ça · 
lışmakla geçiren büyük bir genç 
lik kitlesine gece tahsil!er:ni iler
letmek için üniversiteler açmalı • 
dır. Avrupanın ve Amerikanın 

pek ç.ok yerlerinde böyle gece ü • 
niversiteleri vardır. Ve b:rçok bü
yük adamlar böyle gece üniversi
telerin de okumak suretiyle yük -
selmişlerdir. Mesela bunlardan bi
ri de Mak Donald'dır. Bu büyük 
f ngiliz devlet adamı gençliğinde 
tahsili geri bir işçiydi. Tah~ilini 

sn·f gece me!ctepler:nde ve üni -
versite1erinde ilerletti. Ve yavaş 

yav~ yükselerek fnc:riltere gibi 
bir yerde başbakan oldu. 

BEN iDDiA EDlY(;RUM Kl: 

Eğe!' bizde de bir gece üniver -
1 

ı::itrsi açılacak olursa, bu üniYersi. 
ten in talebesi, gündüz üniversite
si fa.le beı::inin en az 

IKt MiSLi FAZLA OLACAK
TIR! 

Profesörlerimiz yok! bahane • 
sine de şu cevabı veriyorum: 

Biz demokrat bir milletiz. Çok
luğun yıı.nında azhğa kıymet ver -
meyiz. Bu takdirde üniversiteler
deki g ü.ndüz tedrisa'ını k:ıldırmz. 
Sınıflar ufak gelecek oluna elek
trik asrındayız; a3'DI deYsİ opar -
lörlar1e bid<aç. sınıfa birden din • 
Jetebiliriz. 

Sonra yalnız gece i1niversitesi 
deiiil . hiç olmazsa bir de gece li -
sesi tesis etmeliyiz. Göreceksiniz 
o zaman ne sönmeğe mahkum ze
kalar, n~ körlenmeğe mecbur is -
tidatlar f ı~kıracak, üniversitemiz 
senede 300 yerine ~~ mezun ver 
me~e haşlıyacaık, ve biz, gayemize 
doğru daha hız'ı olarak ilerleme· 
ğe başlıyacağız. 

Şimdilik bu kadar! 

M!!rat SERTOCLU 

Bunların başında eski mua:lim 
me!ttebi mezunları gelir. Bunlar 
sırf 11 sene yerine 10 sene oku -
dukları için üniversi•eye girmek 
hakkından mahrum brrakılmı~ -
!ardır. Gece gündüz vatan çocuk • 
larım yetiştirmek, onlara bilgi a · 
ş ılam.-.ldan ba§k~ bir gayeleri ol • 
mıyan ha fedakar kitle niçin daha 
fazla olgunb~maktan, daha fazla 
tennevvür e~ilmekten rn:-h!'um hr
rakrlıyor? EHei itibariyle daha 
yüksek bi:- m!1allim çoc .. klan da- 1 
ha büyük bir itina ve claha iyi o'a· 
rak yetişt irmez mi? 

Balon yarışında H~yatla çarpı~tı!~ları ve hayatı 
daha yakından görüp tanıdıkları 
için bunlar birçok Ese mezunla • 
rrndan daha olgun ve daha malu . 
matlı kimselerdir. 

ikinci kitle, liselerin son sın:f -
larından olup iki yıldanberi kal . 
drkları bakalorya grupundan im -
tihanlannı veremiyen genç1erdir. 
Çoğu yalruz bir gruptan kalan ve 
bunun için bir senelerini daha çü -
rütmeğe ve mahvetmeğe mahkum 
olan bu gen~ler de iki yıJ önce ya
pıldığı gibi lise imtihanlarını ha • 
ziranda vermek şartiyJe üniversi
teye kabul edilmelidirler. 

Bunlardan ne kaybederiz? Hiç! 

Lehliler muvaffak 
oldu 

Varıova, 26 - - Arsıulusal Gor
don Bennet balon yarıtı bitmiştir . 

Birinciliği Lehistanlı yüzba§ı Bur~ 

zinski ile teğmen Vayski'nin bin· 
miş oldukları lıalon kazanmıştır. 

Bu balon saatte vasati 28 kilomet
re aüratle 1650 kilometre katet
miştir. 

ikinciliği 1567 kilometre ile ge. 
ne iki Lehli, üçüncülüğü Belçika-

h, dördüncülüğü Alman, betin
ciliği gene Leh, altıncılığı Ho· 

landalı, yedinciliği Fransız, ıeki

~- --~.--~==...--=~~~ 
Göçmenler 

yerleştiriliyor 
1 Nüfus sayımının öğleye 

Trakya vilayetlerin
de göçmenlere evler 

yapılıyor 
Trakyada yeniden yapılacak 1 

göçmen evlerine ait her türlü mal- ' 
zeme süratle tedarik edilmİ§ ve 'ı 
bütün Trakya vilayetlerinde hum 
malı bir inşaat faaliyeti batlamış
tır. Vilayet iskan direktörlükle -
rine bu hususta talimat verilmiş
tir. 

Göçmen evleri her vilayette 
bizzat göçmenlerin yardımiyle 
yapılmaktadır. Bu evler her yer
de ihtiyaca göre ve aynı modelde 
kurulmaktadır. Yalnız kapı ve 
pencereler için kerestesi gene vi · 
!ayetler iskan idareleri tarafın · 
dan verilmek üzere işçi tutulmak
tadır. 

Tekirdağ vilayeti, göçmen ev • 
lerinin kurulması işinde çok sü • 
ratli hareket etmiş ve bu evler i · 
çin lüzum görülen 9000 geçme 
kapı ile 12000 pencere çerçevesini 
yaptırmak özere münakasaya 
koymuştur. 

Bütün Trakyada göçmen evleri 
İnşaatı en çok birincite§rin sonu
na kadar bitmiş olacak ve kış gel 

kada.r bitirileceği 
umuluyor 

Bu maksat~•l sayım memurları 
geçen sefer~cinden fazla ayrlldı 

Birinciteşrinin yirmisinde bü -
tün Türkiyede yapılacak &~mel 
nüfus sayımı için hazırlıklar ~;eh • 
rimizde de tamamlanmak üzeı-e -
dir. Her nahiyede sayım i§iyle 
meşgul olacak muvakkat memur -

' lar ve kontrolörler seçilmiştir. 
Bu memurlar ve kontrolörler ö

nümüzdeki hafta içinde her y_er • 
de nahiye müdürlerinin başkanlı
ğı altında toplanacak ve umumi 
direktif alacaklardır. Vilayet sa · 
yım bürosu tarafından her me · 
mura tahsis edilen levazmı, nahi
yelere gönderilmiıtir. Bir büyük 
zarfın içinde toplanan bu malze -
me bir kalem, bir sayun defteri, 
bir de sayım talimatnamesinden 
ibarettir. \ 

1935 nüfus sayımı 927 yı)mda 
yapılandan ç.ok farklı olacaktır. 

Bu defa sayım defterlerinde her 
fert için bir yaprak ayrılmıttır. 

Bu ferdin hastalığına kadar bütün 
hususiyetleri bu yaprakta ayrılan 
hanelere yazılacaktır. Hatbuki ge
çen sayımda her aile için bir yap
rak bulunmaktaydı. 

Sayım itinin o gün erken biti • 
rilebilmesi için memur adedi ge • 

çen def akinden çok daha geni§ tu
tulmuı ve her mahalleye bir me

mur Clefil, lher sokağa bir memur 
verilmi§tİr. Her naıhiyede ta.kri .. 

ben 200 - 300 memur bulwuna'IC • 
tadrr. -- · 

20 teırintevvel pazar gO.nU aa • 

yım.m nihayet öğle üzeri bitmit O. 
lacağ'ı muhakKarlc görülmektedir. 
28 teşrinievvel 927 sayımı gece • 

b ~ a r •-• yarı~ı itmişti. - 7 ı 

meden göçmenler evlerine yerle§• D kto 1 r gelecek CU• tirilmiş olacalctır. Göçmenler şim- 0 ..., r a 
d~ kendileri~e verilen arazide e- ma günü toplanıyorlar 
kım hazırlıgına başlamış bulun . 
maktadırlar. \ 
---------------
Şehrimizde olduğu 
gibi yurdun hlr çok 

yerlerlnde 
Yağmurla; 

v 

yagıyor 
Dündenberi ~ehrimizde yağ • 

murlar yağmaktadır. 

Ziraat bakanlığı meteoroloji 
enstitüsünden bildirildiğine göre, 
son 24 saat zarfında Ege bölf;".esi 
tamamen ve kesif bir surette, orta 
Anadolunun Kastamonu, Bolu, 
Eskişehir çevreleriyle Uşak yağış

Önümüzdeki cuma günü İstan
bul mıntakası "Etibba Odası,, nm 

idare heyeti ve haysiyet divanı 
seçimi yapılacaktır. 

iki yıldrr Dr. Niyazi ismet Göz· 
cü'nün ba§kanlığı altı~da c;alr§an 

Oda idare heyeti oldukça mühim 
işler yapmıştır. Bu iki yıl içinde 
geçen yıl Oda için alınan bina tıa· 
mir edilmiş, içi döşenmi§, bir kon· 
f erans salonu vE\ bir kütüphane 
vücuda getirilmiş, Odanın geçen 
yıldan kalan 5819 liralık borcu 
ödenmiş ve yeniden 6000 lira sar· 
fedilmiştir. Odanın şimdi "Etib a. 

ba Muıb:adenet Cemiyeti,, ne 1020 
ve Tıp Encümenine de 1400 lira 
b'orcu bulunmaktadır. Oda bu ~ -
rada doktorların meslekt enfa • 
atletine dokunan birçok teşeb • 
büslerde de bulunmuı ve muvaf -
fak olmuştur. 

Bu yıl Etibba Odasmm en mü -
him i~i kazanç vergisi nisbetlerini 
t ayin etmek olmuştur ki, işte bu 
vazife Oda idare heyeti üzerine 
birçok hücumlar celbetmiştir. 

Oda bir yılda malw doktor. dit· 
çi ve eczacılarla vefat edenlerin 
vereselerine 2316 liralıK yardım 
yapmıştır. l 

lı g~miıtir. Ö~ülen miktarlar ~-~--~-------~~---~~~~~~~~-~ 
metre murabbaına Manisada 59, 
Turgutluda 48, Kuıadasında 42, 
Somada 29, Duraunbeyde 25, Keb. 
~ud'da lS, TosyadC\ ı:;, Alaça
tıde 11, Uşakta 9, Emed'de 7, 
Bursa ve Edremitte 3, Bigada 2, 
Bolu, Kastamonu ve Eskişehirde 
bir kilogram kadardır. 

Soma ve Bigada bir 'is tabaka
n şehrin her tarafını kaplamıştır. 
Ankarada dün sa:at 13,30 da ba!
lıyan yağmur, vakit vakit şidde
tini arttırarak saat 15,35 e kadar 
devam etmiı ve metre murabbaı
na dört kilogram bırakacak su 
vermiştir. 

Meydanlara kürsüler kurulacak 
Her lstlyen yurtdaş lnkılAbıo, istiklalin 

büyilkltiğiinü buradan anlata bilecek 
Önümüzdeki Cümhurıyet bay-ı 18 yafından yukarı her yurtda1 

ramından itibaren memleketimi· cümhuriyetin, inkılabın, ~stiklalin 

zin her larafuıda halk kürsüleri- büyüklüğünü !zah için söylevler 
nin açılması için hazırlıkkar yapıl
maktadır. Halk kürsüleri gelip 
geçmeğe engel olacak yollar üze · 

rinde yapılmayıp, halkm toplan
masına müsait meydaniarda tesh 
edilecektir. 

verebileceklerdir. 

Kürsüleri halk partisi üyelerin
den teşekkül edecek üç kişilik ko· 

miteler idare edecektir ve kür
~ünün üstünde "Ciimhuriyet Halk 

Partisi Halk Kürsüsü,, levhası ola. 
c~ktır. 

Ne kazanırız? Yılda en az yüz mü 
nevver genç! 

Buralarda bayram günlerinde 
ı.inciliği gene Fransız, dokuzun- -----------------------------------------"'-"-

ikinci olarak gece üniversite • 
leri açıtıalryız. Bugünkü fena ha • 
yat tartlan birçok gençleri yük • 
sek tahsillerini daha bitirmeden 
hayatlarını kazanmağa mecbur e
diyor. Zengin bir millet değiliz. 
Çiftçi, eanaf, memur ve İtçi insan
lanz. Oğullarını, kızlannı ıs sene 
okutacak, ve onlarİn gittikçe ar • 
tan okuma masraflarım karşılı • 
yacak ana ba'ba çok azdır. Ben 
ıahsan çocuklarını 0<kutmak için 
bağını, bahçesini satan, iflas edip 
.f~ıum !fa.patan ve gene para 
yettıtirem1yen birçok ana baba 
tanITmı. 

Bunlar göziSnilne aJmmalı, gün-

culuğu Belçikalı, onunculuğu ls
\'İçreli, on bir ve on ikinciliği ge
ne Alman baloncuları kazanmı'
lardır. 

--o-
Kaçakçılıkla maznun 

kadın terzileri 
Gümrük sekizinci ihtisas mah· 

kemesi müddeiumumiliği, bundan 

bir müddet evvel ipekli kumaı ka · 
çakçılığı yapmak zanniyle hakkın
da tahkikat yap>Jan terzi F eğara. 
kaçakçılık mahiyeti görmediğin-
' . . . . . aen gerı çenrını~ur. 

Ayni suçtan zan altında bulu· 
nan diğer tanınmış kadın terzisi· 
nin de evrakı tetkik edilmektedir. 

( ŞEHRİN 
--
Bu işlere dikkat ıazım ! 

Ortaköyde oturan okurlarımızdan Nureddin di
yor ki: 

- 17 eylül günü akşamı Aksaray Kızılay kurumu 
tarafından J(üçiik Çiftlik parkında verilen müsamere
ge gitmeğe, bu suretle hem eğlenmeğe, hem de Kızılay 
kurumuna yardım etmiş olmağa karar verdim. Elimde 
altında "bir aüeı;e mahsus ve parasız,, ibaresi yazılı 
bir davetiye vardı ve saat bire kadar da lıer hatta tram 
vay temin edildiği kaydedilmişti. 

Fakat maalesef oraya giltiğim zaman bu şartların 
lıiçbirine riayet edilmediğinl gördüm. Bir defa dave • 
tlyelerdc içeri girmenin parasız olduğu yazılmış oldu .. 
ğu. halde kapıdan girenlerden para almıyor. üstelik i· 

çeride de mecburi olan bir kaht'e, ı·c bir çay gibi ufak 
şeyler mukabilinde 50 lmruş gibi biiyük bir para iste • 
niyordu. 

Bu müşkülat karşısında pek çok k imseler içeri gir
mekten de vazget;erck ters yüzü geri döndüler. Bu fena 
organizasyon Iü::rlay için bir kayıp değil midir :' 

Okurumuzun çok hakkı Ya r. l\faalescf yardım edil
mesi ç<>k lüzumlu olan bazı mü~~selcrimiz mü~amerc 

Yerirlerken fena organizasyon yüzünden hem ziyan 
ediyorlar, hem de halkın kendilerine J,arşı ~österdiği 

sempatiyi kayb~diyorlar. Bunun önüne ge~m2k Ye böy
le işleri, iyi organize edebilecek ellere Yermek, r e bu 
elleri sec;erkcn çok dfüka t e tmek Iazırn clır. 
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Japonyanın feshettiği 

Vaşington deniz 
muahedesini 

ngiltere de bozuyor 
Donanmasını öoemll bir şekilde kuvvet
lendirmek niyetinde olduğunu bildirecek 

Londra, 27 ( A.A.) - "Daily tespit edilmİ§ donanma kuvveti- 1 

Ekspresıu gazetesine göre, f ngil· ni henüz tamamlamam.§ olduğu 
tere hükumeti haf ta sonunda Ame- için - kendisine gösterilen dere
rikaya bir nota göndererek, lngil- ceyi a§mamak üzere - birkaç ıe· 
terenin harp gemileri yapısı için mi daha yapmağı istiyordu .. 
hareket özgürlüğ\inü istediğini ve lngilterenin iıe, aon zamanlar
donanmaaını önemli bir tekilde da, aulhu muhafaıa için daha si
kuvvetlendimıek niyetinde oldu- 18.hh ve aağlam olmak siyaaaıma 
ğunu bildirecektir. saptığını biliyoruz .. 

Bu nota., evvelce Japon)·a ta. Deniz kuvvetleri meıelesi önü· 
rafından reddedilen Vatington de müzdeki yıl al&kadar devletler a

niz andlaşmasınm f ngihere tara· rasında yeniden görü,iilecekti, bu 
"f ından da hükümsüz addedilmesi itin tenıelleri ıimdiden atılıyor VP. 

demek olacaktır. silahlanma alametleri daha genif 
HABER - Va~ington deniz ölçüde sörünüyor demektir. 

andla~masını imzalamı ı olan dev.. ··•···········-.. •••·•·•••·••••··••··· .. •·· ............ ! 
Iet!erin donanmaları her birinin Fransada suel i 
ihtiyacına göre tahdit edilmitti. faaliyet, tayyare .. ; 
Son defa Londrada Japonlar ve ter artacak i 
J\merikalılar da dahil olduğu hal- • 
"de yapılan görü~melerde Japon· Parİ!, 27 (A. A.) - Dün~ 
yanın, bir muahedenin tadilin' Gener~l Donain'in toplantıya! 
i teyip İngiltere ve Amerika ile çağırdığı hava ordusu tefleri 
bir s-eviyeye çıkmak arzusunu gös. konferansı, teknik me!elelerin 
lerdiği mallımdur. incelenmesi ve bilhassa uçuf • 

Nihayet uzlaşma olamayınca, larda güvenliğin arttırılması 1 kendi tarafından hu muahedeyi çarelerinin aranılma11 ergesinii 
feshedip çekilmiçti. kovalamak~ydı. i 

Amerika, bu muahetleye göre, 1 ................. - ... ·-·························· .. ···i 

Veni bir rekor --------
4 saat 33 

~"' 't9ınsrdakika - .,. 
Baş aşağı uçan 

tayyareci 
:COndra, 27 - Bir Arjantinli 

tayyareci yeni bir ha.va rekoru 
yapmıştır. Bunun pek de ileridt
kırılmıyacak mahiyette olduiu 
zannedilmektedir. Arjantinli, tam 
~ saat 33 dakika başafağı uçmuş· 
tur. 

--o-

iki sahte Habe 
Japonyada neler 

yaptı ••• 
Tok"yodan "Niyus Kronikl,, gazetesi 

ne bildirildiğine göre, kendilerine Ha
beş süsli nren iki kişi Japon za '. 
bıta5ınca te\~kif edilmiştir. 
Bunlardan birinin, yüzilnU ınahsus 

1 
boyamıs olan bir Japon kolej tnlebesi, 
diğeri be hakikaten boyasız fakat Ha. 
beş olmadığı anlnşılmıştır. 

~ Bu siyah adam, hem bir milyoner 
olduğunu ileri sürürordu. 

1 Ilunlann her ikisi de, Habeşlerin 
ltalyanlarla olan ihtilılfı üzerinde Ja. 
ponlann Habeşlere karşı sempatisini 
uyandırmak için ~alışmakta idiler. 

Du sahtekilr iki kişi, - ayni gazete
nin bildirdiğine göre - Jnponyadıı 
kızlarm alakn ını da ~ekmeğe muvaf • 
fak olmuşlardır. Bu suretltt, bir Ha -

beş prensi için bir 
nrldığı rh·ayct eden 

Jnpon kızı ara • 
masalı ağt:z; -

<:!an a~ıza dolasmağa b:ışlamıştır. 
Bu SJ1'8.da hakiki bir Habeş olnn Te 

kendisinin Hnb harp akademi i mil· 
dürü olduğu ÖJ Jenen doktor Biru is
mindeki zat, bir çok vatansever grup
lar tarafından hüsnii kabul görmek -
tcdir. 

-o-

Limanımızda bir 
çarpışma 

Dün aktam üreri lzmire gitmek 
üıere Karaköyden hareket eden 
Sakarya vapuru manevra yapar • 

1 

ken Karadeniz vapurunun ön ta · ı 
rafma çarpmıf ve h~ara uğratmıı 
mııtır. Tahkikat Y.&P.ıhyor. 

Bir mantık
sızhğa mani 
olunuyor! 

Tramvaya boş · yere 

verdiğimiz paraları 
artık vermiyeceğlz ! 

Tramvay sosyetesiyle Bayındır. 
h!: Bakanlığı araıında Sirkeci ve 

Eminönü durak yerlerinin birleı· 
tirilmesi meselesi etrafında müza· 

kereler cereyan etmektedir. Ba· 
yındırlrk Bakanlığı bilhassa Emi· 
nönü ile Hidayet camii durak yer· 

leri arasındaki 80 metrelik mesa · 
f e için tam bilet kesilmaıine §id

detle itiraz etmektedir. Tramvay 
sosyetesi de bunun beiediyenin 
tasdikiyle yapıldığını ileri süre -
rek vaziyeti değittirmeğe yana§ . 
mamaktadtr. 

HABER: 

Ali Çetinkaya'nın azmı uye · 
~inde, memleket ölçüaündekj bü
yük işlerden ıehirlerdeki küçük iş
lere kadar birçok mütküllerin hat. 
ledileceği anla§ıhyor. 

Yukarda verdiğimiz haber de, 
lıtanbul halkının her gün bot ye
re verdiği fazla paraları artık ver
miyeceiine dair bir müjdedir. 

Gazetemiz, bu münasebetaiz 
nizamı eskiden heri tenkit etmit
ti .. 

20 ilkteşrin 
Pazar .. Genel 
nüfus sayımı ... 
Sayımın bütün yurtta bir günde ba

şarılması soysal birlik ve çalışmanın 

en güzel bir eğlencesi olacaktır. 
Bu büyük günde devletin buyruk · 

!arına hepimiz uymalıyız ... 

Baıoekôlet 
Statistik Umum Jlüdürlüğü 

G··r·ng'en Bir sanatkAr "av 
" 

daveti 
Aslan pençe-

sine düştü Al an .. acar Leh 
anlaşması 

Clharle• Blcktord 

Holivut ıinema aktörlerinden 
Çarlı Bikford timdiye kadar "A
zılı erkek,, rolünü oynamaktaydı. 
Her filmde kolu budu kuvvetli, 
haıin insanlar rolünü aiırdr. Soıı 
filmini çevirirken, üzerin~ 

bir aslanın atlamaıı icap ediyor -
du. Fakat, aılan, terbiyeli olma • 
ıına rağmen, vaktinden evvel at -
lamıf ve Bikford'u haberıiz ya -
kalamıtlır. 

Aslan, kuvvetli sine artistinin 
kafasını pençelemiş, enseaini ve 
sırtını uırmı§br. 

Bunun üzerine aslan terbiyeci· 
si hemen ııçrıyarak bu f elaketze· 
de ıanat adamını vahti hayvanın 
pençelerinden kurtarmı§sa da, 
timdi sanatkar hastanede yatmak
tadır. 

Berlitz mektebi 
Her yıl Pariste bir 

Türk talebe okutacak 
Her sene memleketmi2den Av

rupaya tahsil için bir TUrk talebe
göndermeğe, ve bunun üç sene ;. 

çin bütün masrafını üzerine alma· 
ğa karar veren Berlitz mektebi
nin direktörü dün gazetecilere de· 
mittir ki: 

Macar Bnşbakanr General Gömbö:. 
birdenbire tayyareyle Berline gitti. 

Bunu dün bildirmiştik: Kendisinin 
Hitleri de göreceği anlaşılıyordu. Gf· 
dişinin, ı::on defa Bitlerin Nüremberg 

teki nutkunda da işaret ettiği l\lemel 

meselesiyle ilgili (alakadar) olduğu 

anılıyor ,.e dolayısiyle T.ehistan, A 1. 
manya, l\lacaristnn arac;;ında bir pakt 

bile iınıa edilmesi ihtimalini Heri sil -
rüyorlar. 

Ilugün gelen bir teJ,graf enteresan 

bir "a\' hik{ıyesi,, nakletmektedir .• 

Romen, 
ta)~)'O relerl 
sehrinıizde 
.'I 

Dün Romanyadan gelmesi bek
lenen Romen hava filosu saat 
9,30 da Y efilköye varmıf, büyük 
törenle karJılanmıflır. 

Dost Romen filosu 7 tayyar~ • 
den mürekkeptir. Ve yarbay Neg
reaco Cheorghen'in baıkanhğı al
tındadır. 

Proaram muçJbin~ ta~reci • 
ler §ehrimizde bir iki saat kaldık
tan sonra Eskiıehir yoluyla An • 
karaya gideceklerdi. Fakat hava· 
nın fena olmuı seyahatlerini te • 
hir ettimıeğe aebep olmu§tur. 

Misafirlerimiz Perapalasta mi· 
aafir edilmişler, öğle üzeri Yeşil
köy palasta ve akta.m üzeri de 
Perapalasta §ereflerine birer zi • 
yafet verilmiştir. 

Hava iyile§irse tayyareciler ya· 
rm Ankaraya gideceklerdir. 

"ilerde bu talebenin miktannı 
ikiye ve belki daha yukarı çıkar
-.naiı düıünüyoruz: Şimdi yalnız 
Pariıe ıöndermek kararındayız. 
( akat ilerde ba!ka memleketlere -!-.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -... -.. -.--.. 
de göndermek mümkün olabilece· lska.A. n ı·şıer·ı 
ğini sanıyorum. llk Türk talebe-

sini önümüzdeki yılın eylülünde l ııılşlerlnden Sağlık 
göndereceğiz. ')' 

Avrupaya gitmek için yapıla· bakanlığına geçti 
cak imtihanın sualleri kapalı zarf· 

lar içinde Paristen gelecek ve gö· Jl1tJ f 0 fli da bir 
rülmek üzere gene Parite gidecek-

tir. Merkezimiz Pariıte bulunu· koızgre olacak 
yor. ldare heyetimizin bat kanı 

Bay Kollonj eski bir Türk dostu· Ankara, 27 (Telefonla) - ls-i 

dur.,, kin itlerinin lç.ifleri Bakanlığın·ı 
Bunları söyliyen Berlitz mekle_- dan Sağlık Bakanlığına veril-J 

1 
bi direktörü, Ti.irklere olan sev mesi kararlatmıştır. l 
gisinden bahsebniştir. Direktör, Sağlık Bakanı Dr. Refik,j 
litin harfleri kabul edildikten ıon Sağlık Müstetarı Husameddinf 
ra. "yabancılara türkçe öğretmek. , ile birlikte bu akşam Istanbula.! 

mıttır. Bu kitap Berlitz müesseıe. Muratlıda bütün Trakya va· 

Berlinı 27 (A.A.) - Hnl'3S ajansı 
ay tarı bildiriyor: 

B. Goering tarafından ge,>ik avına 
çağrılan B. Gömböş, dün yanında 
Macar siyasa adamları bulunduğu 
halde, Alman Lit\'anya sınırında bu • 
Junan l\femele gelmi~tir. 

I~ehistanın Berlin elr~f de, son 
zamanlarda, :\temelde de, D. Gocrlng 
,.e J~histan sübakanlığı yönetgerile 
birlikte avlanmıştır. 

Diğer taraft.ın B. Von Rihbentro, bi 
rincitcşrinde, Lchistanda a,·a çıkacak. 
tır. 

iş kanunu ve 
Endüstri birliği 

lıtanbul endüstri birliği İ§ ka· 
nunu layihaaı üzerindeki incele • 
mt-lerini bitirmiıtir. Endüıtri bir. 
Jiği ba§kanı Vaaıf, sanayiciler la· 
rafından ileri aürülmekte olan iti· 
raz)arı §Öylece ihtisar etmiştir: 

- Geceleri kadın itçilerin ça· 
lı~tırılmasını hükiimetin de ka· 
bul edeceğini omuyoruz. 13 y~ 
tından kUçük çocukların gece ça· 
lıttırılmamalarını muvafık görü· 
yoruz .. Ancak bu yafta.."l büyükle. 
re bu imkan verilmelidir. 

Meaai saati de 8 ile 11 araHn· 
da olmalı ve fazla mesai için faz
la para verilmelidir. 

Amele sigortasına taraftarız. 

Ye lnız fabrika sahipleri için ko
nulan cezaları çok ağır buluyoruz. 
Hapis cezası kaldınlmalı, 5.000 
lira olarak teapit edilen para ce· 
za11 da hafifletilmelidir. 

--o-

Altı defa evlenen ~lr 
aktör Uldtt 

Nevyorktan bildiriliyor: 
Amerikanrn en fazla evlenmiı 

olmakla tanmmıt aktörü Vilya.m. 
dö Volf Hopper, Kanzos teluinde 
77 yatında ölmfi!tür. 

Bu adam altı karı almıt· betini 

l>oJ&Dlıfh. Son defa 1924 aeneıin· 
de Kaliforniyada evlcnmifti. 

Evlenmeden kıaa bir zanıan ön 
ce demiıtir ki: 

"- Evlenmekten aaadet duy -
• dum. Aile hayatı iyi birfeydir. Fa 
kat ne yazık ki, bir aktör için da· 
ima evde kalmak mümkün olmu-

yor. Bu, hotnutauzluklara . sebep 

~ldu.,, 

Musa dağı 
filmini 

Protestomu etti ? 
Bugünkü "Alqam,, reliltimizd• 

okunmuıtur: 

Vaıinıtondan bildirildiiine gö. 

re, Türkiye elçisi, Musa daimda 

40 gün filminden dolayı Amerika 

hükumetini proteıto etmiıtir. üzere Berlitz tJsuli: bir kitap yaz. oradan da Trakyaya. gidecektir.il 

!İnin bütün dünyadaki 350 mekte lilerinin iştiıakiyle ve Sağlık~ -------------
bine dağıtılmıtlır. Bakanının reiıliğindE: bir kon·i 

--0- gre toplanacak ve muhecırların: ---· Şehzadeba•• 
GUmrllk memurları iskanı İ!İ görütülecektir. Kong-~ Turan Tiyatrosu 

için 1 h tlsas kursu .~=.~~-~.~.~ .. ~~=.:~.::~'.'.~:_ ... J tl 28 

~: .:~:~eaı 
Yakında Ankarada gümrük me· N 

murlarının ihtııaımı arttırmak i · .------... -----~ O : ~).. ~ 
çin bir kurt açılacaktır. Bu kurt ve arkadafları 
yüksek ihtısu mektebi mahiye • K U p O N BALKABAÖINI EVLENDiRELiM 
tinde olacağı için büyük ehemmi - 256 Vodvil 3 perde 
yet verilmektedir. Kura dokuz ay ı Yar1ete - Raks - duet - dana 
ıürecektir. lstanbuldan bu kursa 27·9·935 1 · Pazar günü gündüz 
gitmek üzere &ekiz gümrük me • .__. ____________ ! Büyük Müsamere 
muru seçilmiJtir. 
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BARBAROSTA Bir Türk kadın 

1 

• • 
INTIK 

Tefırlka numaraso: t7 Yazan: (Va- NQ) 

"insan eti her ne kadar lezetli ise de günah ... 
hatta yılanlı manastırın papası söylemedi mi : 

lezzetli olduğunu düşünmemeliyim bile ... ,, 
Geçen kısımların hUllaaaı ı 

Hızır Reisle a,ıkane bir gece 
geçirip gedi •eM IOllra bulllf • 1 
mak vadini aldlktan sonra, 
Pren&es Anita, dairesine dön;(. 
yor. Bahçeye bakınca, kızlara • 

ğası Ramaramanuı Hızıra talııis 
edUen daireyigözetlediğinl gö -
rüyor. Bu dairede ıu esnada 
Mü•liJmrın cari~ Zübeyde, Hı· 
zır ve küçük Baaan bulunmak· 
tadır. . . 

kaba zenci nereye bakıyor · 
du? Ne görmii!tü? Bu saatte kö • 
tebaıında ne diye beli~itti? 

Herhalde, baktıiı yer, Hızır 
Reise tahsis edilen dairelerin pen. 
cereleriydi. 

Daima kulaiı delik, daima u • 
yanık olan kızların bat beliıı Ra
marama, bu gece, o dairede bir 
fevkaladelik cereyan ettiğini hiı. 
ıetmitti. Zira, ona daha akıam ü-
zeri: 

- Zübeyde ortada yok! · diye 
haber verdiler. 

Sonra: . 
- Yatalı da bof ... ·diye de ye

tit tirdiler ... 
Bunun üzerine, Ramarama, bü-

yordu ... Bir müddet, öylece, ıafa · ı 
ğın kucağında yeni ıünün uyanı • 
·ını ıeyretti. 

Aneızın, yukarıdan doiru bir 
seı duydu. Nöbetçilerin cevap ver 
dikten sonra uzaklattıklarını da 
gördü. Hızır'ın, Anitayı odasına 
kolaylıkla yollamak için onlan 
nud eavdı~ını anla~tık. l,ıe, 
Ramarama'nın duyduğu emir 
buydu. 

Hem merak ettiji, hem de kor · 
ıanın dair~İni bu fırsattan iıtifa
de ederek ıözetlemek hweıine 
kapıldığı için, bahçeye çıktı. Kö
ıebaıına vardıfı vakit, Anita, bal
kona girmit bulunuyordu. Onun 
ıarmaııklı duvarda yüriidütünü 
farkedemedi. Ti uzakta bir i.n 
durup batını çeviren hıriıtiyan 
nöbetçi Yini'nin kendisine baktı
ima ehemmiyet yermedi. Zira, 
batka birtey nazarına çarptı: 

Hızıra tahıiı edilen dairenin 
bir pencereıid'aen, Zübeyde, bqı
m çıkarmıt, balkon tarafına doiru 
bakıyordu. Anlatılan, Tunuslu kız 
rakibesi ıaydığı prensesin konan
la bqbafa kalıp kalmadıimı an -
lamak istemiı, kulak kabartmıf, 

•:; ... .. ra,,,n icind,. fn· tlnn.lH •e a- ıonra da, nöbetçilere verilen ku · 
d&mlarıaı da dolqbrdı: mani:layı i•itmif, sabık hammmm 

Bir türlü bulamıyorlardı! bina dıtmdan siditini ~mit -
Zencinin içi içine sığmıyordu. ti. 

Dıtarıda, zenci, küplere bini -
yordu: 
"- Ne yapayım ben bu kıza, 

yarabbi? •.• ,, 
Kudurmut ıibi, hızlı hıslı yU • 

rümeie batladı. Bahçeyi, baiı ar
tmladı; eofalan, dehlizleri, oda • 
ları artmladı. Gene dıtarı çıkıp 
zeytinliii, dutluiu artınladı ... Bey. 
ninde hep bu fikir hakimdi: 
"- Şu kıza ne yapayım da bat

kuma naaip olmuın? •.• Bunca 
zamandır arkaıında kottum. Öbür 
kızların can attıkları bir hayatı 
kendisine temin edecektim... Be. 
ni reddetti ... Üzerine her nnınn
da, J.ıöteye kııtırılllllf bir kedi ıi· 
bi yıqüme atılıp beni tırmaladık· 
çaı ııınp, tokatlayıp benden kaç • 
bkça ibtiraımıı kamçıladı... Her 
aefer daha büyük bir arzu ile onu 
yakalamak iıtedim .•. Nihayet, da
yakla yıldınnın tandım... Ah, 
hundan dokuz ay evvel Hızıra 
kaçmak iıteyip de kendisini ya • 
kaladığım sabah, onu ne büyük 
bir zevkle kamçılıyordum ... Fa • 
kat, prenıeıin himayesine girdi .. . 
Gene de ümidim kmlmamı~tı .. . 
Tekrar bana teslim edileceğini U· 

muyordum ... Ve o zaman göstere· 
cektim... DaYe döve, parçalaya 
pa~alaya ona nhlp olacaktım ... 
Ah, o günlere eri11eydim ... ,, 

gazeteci ile mülAkat 
"Yeni Türkiye ile meşgul olmayan 

hiç bir münevver yoktur.,, 
13 yaıında İngilizceden kitap 

tercüme etmif, İngilizce tiirler 
yazmıı, bundan baıka almanca ve 
fransızcayı gayet iyi bilen, bir iki 
yıl kadar liıelerimizde dil öiret
menliği etmiı Türk kadın gazete· 
ciıi Eıma Zafer Y ılma~ıürk'le A · 
merika ve Anupa seyahatleri hak 
kında görüttüm. 

Eama Yılmaz Türk, bana aöy
lediğine göre, bugünkü Türk ka
dınının detitik ve ileri hayatım 
gösterecek bir ro-man da kaleme 
almqbr. Bu roman belki önümüz
deki yıl, inailizce v.e framızca o
larak çıkacakbr: 

"Kendimizi tamlacalt aerleri 
b'lfka dillerele ele yamalıyız, di~ 
yor. Dilnyanın her yerinele, yeni 
memleketimize kari' biiyük bir il
gi uycınm1Jhr. Her nereye gittim 
ve memleketim hakkınela nerede 
ıöz ıöylemefe sav~tınua, daima 
canlı bir makalnle görelüm. Yeni 
Türkiye ile mefgul olmayan hiç 
bir müneover yolt. Hrr y~rde bü
yüklerimizin adı geçiyor ve onlar 
hakkında izahat utiyorlar. Fırsat 
bulur•am, konlnanJarıma devam 
edeceğim .. ,, 

• • • 
~ 

Genç Türk kadın gazetecisi 
Esma Yılmaz Türk, 1932 decı 
1933 yılına k-ıdar Amerikada bir 
''Konferans seyahati,, yapmıt ol· 
duğunu söyledi. Buna "iConferanı 
seyahati,, diyorlar. Çünkü, belli 
batlı bir te!lcilit tar•fından tertip 
edilen bu konferanslar, Ameri -
kanın türlü yerlerinde tertip edili . 

yor. Konf er anı letkilib, bunua 
rekli.mını yapıyor, konferam ve· 
receğin iımini, aöyliyecefi mev • 
7Uu önemle bildiriJO!. Biletler 
Jağıtılıyor ve bağa aözlüklü, bü • 
yük çantalı, yayvan .ııyakkabh, 

rahat Amerikan kadınları: beyaz 
saçlı Amerikan İdealistleri, geny 
talebeler, toplanıyor ve dünya • 
nın her hangi yerinden aelmi~ o • 
lan konferansçıları seuizce r.lin • 
liyorlar ... Sonra 'ıra, onunla mü • 
nakaıa ctmeğe ~diyor. 

Esma Yılmaz T ür!c böyle bir 
çok, teıkilitlı halk tcplantıların~ 
İngilizce olarak hitap eL'11it ve bi: 
defa da davet üze-rir.e, Şikago rad. 
yoıunda bir söylev vermı!tir. 

Merakla ıordum: 
- Yabancı bir kütleye yabancı 

bir dille ıöz aöylemenin heyecanı
nı anlatır mıımız? 

"- Bir kadın olelufrım ~n. 
benden Türkiye kadınlarının tle
ğifikliklerini anlatmalılıfun uı .. 
nİyorclu. Bu iıe, beni zaten ken
dine bağlamıı olan bir manııelıır. 
Mevzuun atqi, •'iu bir feyİ Ji. 
fiindürmez. Bir yerde talnlmauı• 
nu:. SöyleJi~e, artan taWir, sİH 
caaret veriyor. Ve koni.,.... bit· 
tiği vakit, bu mevzua tlair sorp 
aoracakları, münak41GYa tlaoet • 
eliyorsunuz •.• Yalnız f11r111 aöyli7e
yim ki, Amerikalılar, maltpp 'Y• 
radıhşlıdırla~. Konferanalarrm
dan sonra beniml~~enlere laif 
ra.Jamadım, cliyebilirim •. ,, 

Korktuğu muhakkak batına gel . Merakmı tatmin eden Zübeyde 
mi~i. Zübeyde, Hızır'a tahıiı e • hatmı tam içeri ıokacağı ıırada 
dilen dairenin bir yerine saklan - haremağaıiyle g8z g6ze geldiler. 
mıı olacaktı! Ramarama, korktufuna ujradıiı· 

Vücudunun Afrika ate,iyle yan ========================= 
- Bu, mevzuunuzun kuvvetin

dendir .. 

"-Ah, ne demete ıündüz ora. nı artık kat'iyetle anladı. Yumruk. 
ımı aratıırmamalc ıaOetini ıöı • lannı ııkarak Zübeyde'ye ıalJadı. 
terdim? ... - diyerek kulakların . Fııddar ıibi, fakat nefes halinde 
daki iki kocaman gümüt halkayı haykıran bir ıeıle: • 
yanaklarına çarpa çarpa kafumı - Ne anyonun orada? ... in •· 
eıefle salladı ve ç1plal~ karnına ıaiı ! .•.. diye ıeılendi. 
bir iki tamar indirdi. - Bu kızın Genç kız, aynı fıaıldama tertibi 
Hızır'a göriinmek, ona derdini aç· haykırma ile mukabele etti: 
mak iıtedifi besbelliydi. Prenses - Sen karııamazım... Artık 
fımarrklıimdan uıanıın da ıene ~oçti ! ... Geçmit ola ... Ben ıizin 
bana yollaıın, bu ele avuca sığ . kumandanızdan çıktım ... 
maz kız artık benim olıun diye Zencinin, babaaı tutmut ıibi, 
beklerken, itte, kUfU büsbütün afzı köpürdü. GiSsleri kan çana • 
kafesten uçuruyorum ... Eyvah... irna döndü. Tepinerek: 
Hızrr'ın daireaine ıirerck Zübey • 
de'yi oradan alnuuım imkanı da 
olmıyacak ... ,, 

Deli gibi dolqı1orclu: 
"- Ben onıuz ne yapacaiım? .. 

O, benden batka birine mi naıip 
olacak?, ..• , 

lıte, havsalası bunu büabütün 
almıyordu: 

"-Tahammül edemem ... iki . 
ıini de öldürüriim .•. Hatti bir bat
ka erkeğin benden uzakta ona ıa
hip olmaıına meydan vermemeli
yim •.• Fakat nud? .. ,, 

Koridordan koridora, odadan 
odaya dolaıarak ıabahı etti. Ah 
çınarın üzerine sıkarak, Hızır Re
isin oclumı seyretmeyi ne kadar 
da İllerdi. Fakat, imllı&nı Jokta. 
N6betıçiler ODU rörilrlerdi. Sonra, 
vaziyeti pek fena ıanılırdı. 

Zemin kattaki oduının pence . 
relerinden &irinin önünde durdu. 
Şalak aölaneie batlamıflı. Ahwu 
J'armalcTılc çubufuna dayadı. Oh! 
,ebnemlerJe ıslanan demirin ao • 
pkluğu, batainıma ne i)j ıeli • 

- Sen görürsün... Görürsün ... 
Sana ıöıteririm .•• 

Zübeyde arıız araız dilini çıkar
dı. Yumruklarını "Oh, çatla!,, mi. 
nuında biribirine vurdu: 

- Zor gösterirsin... Birteycik 
bile yapamazıın .•. Elindeyae em -
ret bakalım ... Ne dersen aksini 
y..,acaiım ifte ... Amma, ne der . 
ıen, anlıyor muıun? ... 

Ve, ıonra, omuz silkti: 

- Hem ben huriin Jidiyorum ... 
s._ ialmadım İfte... Beni ele . 
1-Chwuedin. .. Hmmmh ... Serıem 
kara klffr ... 
Parmafı ile Hızırm tarafını i -

ıaret etti: 

- Beni ıltüriiyor .•. Onun ola . 
cağım .... 

Fakat, bir kulajı içeride olan 
Zübeyde, Türk kort.nırnn orta o
daya girdiğini farkederek baımr 
içeri ıoktu. Sokarken, bir kere da· 
ha açık avucunu burnunun üzeri· 
ne g3türerek "nanik,, 7apmaktan 
liendini alamadı. 

dığını hiuederek vahıi vahıi gü · 
lüyordu: 
"- Yamyam babalarımın kan 

emmek iıta.hını kendimde duyu -
yordum ..• ,, 

Fakat, iyi bir hıriıtiyandı. Ken
dini tGplayıp haç çıkardı: 
"- Günaha giriyorum ... Jnıan 

eti her ne bdar lezzetliyse de gü. 
nah ... Hatta, Yılanlı manastırın 
papazı söylemedi mi? ... Bunu dü
f ünmemeliyim biJe ... ,, 

Tekrar gözleri dönüverdi: 
"- Günaha girmek değil, ne O· 

lursa olıun onun baıkasına, hem 
de bir müılümana f itnıeıine razı 
olamam... Kıtır kıtır yerim onu ... 
Yarabbi J Şimdi, Hızırın pençesi· 
ne girdi ... Onu oradan kurt.ırabi -
lecek miyim? Bu. mümkün mü? ... 
Hmzır kız, bana nisbet de veri . 
yor .•. Niıbet verdikçe beni büı • 
bütün azdırıyor ... Şayet ıöylediği 
sibi mutlaka bugün buradan gİ • 

decebe onu ıağlam gönderme -
meıliyim. •• ,, 

Beyninde bu fikirle dolaştı, do· 
Jqtı ... Elindeki luunçıyı havada 
yılanlar tekfine getiriyor, ..ıakla . 
tıyor, taklatıyordu. Gözü bu yı1Bn 
fekillerinin ~zip kıvranıılarına 
dalıverdi: 

"-Ah, Yılanlı manastır ...• di. 
ye kafasını iki yan- sallıyordu .. 
Buıün fırsatını bulup kapağı ora
ya atabilsem ... Fakat kabil mi? ... 
Akıi küıya Hıriıtiyantiı izin ver
mez ..• Müaaade iıtiyecek o!uraam 
aöyliyeceğini daha timdiden bili . 
yorum: "Deli misin sen?... f ş ba
tımızdan aıkın ... Bu Türkler bu -
radayken k:ms'! ~uracıAa bile kı -
mrldıyamaz ... ,, diyecek. .. Ve, hı- , 
rakmamasmda da haklı doğnııu .•• 

Haklı amma, Y rlanh manutıra 
beı dakikacık olıun kapağı atabiJ. 
ıeydim, ben o Zübeyde'ye göste -
rirdim ... Benimle eğlenmek ne de
mekmit··· Beni yıllarca pe~inden 
kotturduktan ıonra, müılüman 
erkeklerine kaçmak ne demek -
mif ... O zaman görürdü ... ,, 
Güneı epeyce yükıelmitti. Kız. 

ları kontrol vazifeaini yapmadığı 
aklına gelerek zeytinliklerin orta. 
ıındaki fundaltk kıımmdan hızlı 
hızlı yürüyüp saraya dofru gel -
meğe hatladı. 

Bina, daha hayli uzaktaydı. 
Zihnindeki çapraıık dütünceler. 
onu, amma da münasebetaiz, çap

ra§ık yerlere getirmiıti. Şu çalı • 
lan atlaması, büyük yola çıkmuı 
lazımdı. 

" c·· d - oz en epeyce zaman u · 
zak kaldnn. Ya beni aradılar da 
bulamadılarsa ... ,, diye üzülüyor . 
du. 

Anaızm, çalılıklar arasından 
bir hıtırtı duydu ve kamçııının 
kabzasını .,11karak seslendi: 

- Kim o? ... 
-Tıas ... 
- Kim o diyorum ... 
- Bağırma Allahını ıeveraen ... 

Bizi ele vereceksin... Mahvolaca · 
ğız ..• 

Bir gözü kör, sakallı bir adamın 
baıı göründü. Yanında, tüysüz, 
ıüzel yüzlü genç bir hıriatiyan u
ker vardı. Caketinin Ye külotunun 
düğmelerini çömüttü: Soyunmak 
üzereyken öylece kalr..'<almıftı. 

Şaf!un bir halde. yanındaki 
kör sakallıya dlinerek: 

• • • 
Bayan Esma Yılmaz Türk. bq 

~ılın batında, lıtaııbu:da, dünya 
kadınlar birliğ i konferansı toplan. 
dıiı vakit, Pariıin " Ktöb dö Fo
bur,, unda Türk kadını hakkmda 
konferans vermeğe çağırılmıf •• 
"Parlamentoya giren Türk kadı
nı,, nı anlatmıf .. 

• • • 
Eıma Yılmaz Türk'iln Amerl· 

kan mecmualarında, lnıiliz •• 
F ran11z ıazetelerinde çılmut JUi• 
ları var .• Yazı yamıak laeveshda 
kendisinde naıd uyandıfmı, nanl 
gazeteci oldulunu sorclmn: 
"- Ba, benim yolma ...... 

elefil, eoirrule Je elaluı w ~lı
hn gaute plıarrnalılıfunla bar· 
lar, JeJi, evimJe, lienJi liendime 
taniim ettifim bir lıGfıt ~,_ 
varelı ki, hani bapnalıalai bile 
bulunuyordu. Bunu her ita/ta ha
zırlıyor - ve inanır m~ - 20 
paradan anneme .atıyordum. Kol
lejden çıktıktan ıonra, fehrimiz
ele çıkan türlıçe, lraruızca ııuete· 
lerelen bir lıumına ve mecmualara 
tütlü ytl%ılar yazdım. Amerüuula 
iken lelsJe ile birlikte ıaeteci· 
lik de okuclum.,, 

• • • 
Franıa, ltalyft, İngiltere Ye Şi· 

m~li Amerikayı tfolatmıt olan Ba
yan Eıma Zafer Yılmaz Türk, 
gençlerin içki içnıeıi al.,hiadt'Clir. 
Avrupada "yal.1ı:1. •Üt is.nlerin bi
le bulunduiunu,, ıövledi. . Ameri
ka için ise : "Senelerce devam e
d en içki y~ı;ai;ı, or.ları CHı gibi i p
tiladan o hc:dar uzak tutmuı ki, 
ıimr!i ıç!zi y::ı~a:ğ• kcıll:mlf olduğrı 

- Ş'm:Ji va::iv~!ir.- 'z n~ ola . 
cak? ..• Yaltalc.ndık iıte .... dedi. 

(Devan:a t•ar) ! haltlc içmiycr.ler ço.'ıtr..ır., diyor. 
Hikmet Mtlnlr 
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Sporcw doktor (hastanın nabzını 
sayarak) - UO ... 150.H fena de
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- Bak gördün nıü yaptığın işi! .. 
Bang<J musluğunu açık bırakmış am! 

- Sizi tanıdığıma çok memnun ol
dum bayan_ Güzel bir kız kardeşi 
olan koTnfumuz •izsiniz değil mi.? 

- Bayır! O, kız kardeşimdir/ 

Çaresi 
var 

- Öyle tuhaf bir talihsizliğim 
var ki ... Ne zaman bir ı~ya.hate 
çıkmağa niyetlensem tam bir gün 
evvel haıtalanıyonun. 

- Kolay! ... Niyet ettiğin gün . 
den bir gün evvel yola çık! 

nçkn içmezseniz 
Doktor, ha.tayı muayene etti 

ve: 

- Eğer, dedi, cigara ve içki 
kullanmazsanız yetmit yqma ka
dar yaıaraınız. 

Haıta teliılandı: 

• - Aman öyleyse pek geç kal -
dım ! Çünkü yetmiı bir yaıında . 
yım! 

Çoban 
Mehmedl 
yendim ı 

Kahvede bol keıeden atıp tu • 
tuyordu. Bir aralık: 

- Ben, dedi, Çoban Mehmedi 
bile yendim! 

Hayretle sordular: 
- Greko Romen gürefte mi, 

yokıa serbeıt güreıte mi? 

- Hayır! Tavlada! ..• 

Borçlu, aoacakOo 
Uçan kuta borcu olan bir adam. 

dı. Bir arkadatı haline acıdı: 
- Z..vallı dostum, dedi, desene 

ki alacaklılarından çekmediğin 
kalmıyor? 

Öteki omuz ıilkti: 
- Yok canım! dedi, alacaklda

rımı!"l bt-nden çekmediği kalmıyo,. 
de.en daha doğru ... 

.. 

Erkek - Yanına mayonu almaöı 

unattun galiba.. 

Katün - Bayır kocacığım, podralı

lımın lçlnd• 1-

PIAJın Vıl:.lızı 

Yanan kumlar içinde, 
Kalbe verdin ırzı kız! 
Gönliim •enin peıinde, 
MayOBu kımuzı kız! 

Karııdan BÜZÜyorBun 
Ne de hof l/Üzüyorıun 
Beni pek üzüyorıun 
Yapma bana bunu kız/ 

Aşk hercai bir kuıtur 
Artık olan ol""11fwr. 
Afk kalplere dol"Yfftur 
Süsle tıJkımı kız! 

Güzeller ender ama 
Bakışın sanki kama 
Sabnmı ettin gağm111 
Pldjın yıldızı kız! 

F. R. 

Taze 
balık 

- Dün ıizden aldığım balıklar 
taze değilmif ..• 

- Kabahat sizde, bir haftadır 
bunları alın diyordum almadımz. 

ilk g,iinü alaaydınız taze t11.zeydi. 

HapDar 
Küçücük bir çocuk eczahaneye 

ıeldi: 

- Bu haplann hepsini birer bi. 
rer tecrübe ettim, hiçbirisini yuta· 

madım. Onun için geri getiriyo • 
rum! 

Erkenden 
kalkmanın 

çaresi 
DOktor tenbih etti: 

- Her sabah aaat bette kalk -
malısınız ve ... 

Haıta itiraz etti: 

- lmkinı yok, doktor. Ben her 
aabah dokuzda kalkarım, bu aa. 
atten b,eı dakika e~el bile uyana
mam! 

Doktor biraz dütündükten ıon
ra ıordu: 

- Peki, her zamankinden bir 
saat geç kalkabilir misiniz? 

- Mükemmel öyleyse! Yirmi 

rün müddetle her sabah bir gün 
evvelkinden bir saat geç kalkınız. 

Yirminci ıünü aaat bette kalkmıt 

olacaksınız, ondan sonra da uya
nış saatinizi hiç değiıtirmeyiniz ! 

A::~=~e~:od~=~~u~ l IED nanı 
iki eli paketlerle dolu olduğu 

halde caddeden geçiyordu, yanına - Süheyla, kardetin neden ağ· 
lıyor? 

- Senin verdiğin çıkulatayı o· 
na vermiyorum da ondan ... 

- Onun çıkulataaı ne oldu? 
- Evveli onu yedim! 

bir müvezzi yaklaıarak bir ilin u
zattı. Adamcağız: 

- Peki oğlum amma, dedi, be. 

. nim ellerim dolu .. Sen o ilanı be
nim yerime buru§turup atıver! 

Niçin ''ana dlll,,? Tenznat DAzom<dlo 
Sınıfta muallim, talebeden bi . 

rine aordu: 

- Niçin "ana dili., derler de 
"baba dili,, demezler? 

Arkadatına dert yandı: 

- Şu bizim doktor da hiç ti -
caret temayüllerinden anlamıyor. 

- Neden anladın? 

- Amirale bir nwziblik yapalım: Topu ateıleyip pi. 
. posunu aöndürelinı! 

Çocuk hiç tereddüt etmekıizin 
cevap verdi: 

- Çünkü kadınlar daha çok 
konutur! 

- Vizite ücretinde bize tenzi . 
lit yapmaımı iıtemittim, kabul 
etmedi. Halbuki mahalleye ilk de· 
fa ıripi getiren karımdı! 

Güveye karşı / 
tedbir 

Hizmetçi, ilkbahar ıonu, kıtlık 
yün elbiseleri kaldırıyordu. Evin 
ıahibi bu elbiaelerin üzerine "ha . 
Hı pamuk,, yazılı levhalar koydu· 
ğunu görünce sordu: 

- Bunlar da ne? 
Saf hizmetçi cevap verdi: 
- Güveleri tatırtmak için! ... 

Malôm ya aüveler yalnız yün el • 
biıelere musallat olurlar! 

Baba ile çocuk 
Hayvanat bahçesinde: 
- Baba! Sen fu kafuteki aıla

na ne kadar çok benziyorsun? 

Pldjda nazik bir adam! 

- Neden böyle arka.ıında bir kun. 
dura ltıflgor1 

- Eıkklen otomobUi oordı, o .ramıma 
ihtiyat ldatik taııdığı için itigat • • 
dbunül 

- Bir de bana bu zencilerin vahıi ol duğunu iddia edip duruyordun. Baba· 
na ~zlar bize bango için ıu ha zırlı"orlar l 

- O aslan deiil oilum, yaban 
eıeiidri! 

- .ffcy l'c~t ata merak saldıktan 
nden iıtifaga mecbur edilmi~! 

sonra "lıayva11ları lıimayc cemiyeti,, 

ı 



Moskova - Prağ niaçı 
iki takını Moskovada 85 bin kişi 

önünde 3 - 3 berabere kaldı 
ı 

güçlükle kurtarıyor. 
Praghların mütekabil hücumunda 

l\loskova sağ beki topu havaya kal • 
dınyor. Silininin ayağına geçen sıkı 
bir şütle o esnada kalesinde bulunmı • 
yan Moskova kalecisini aldatıyor ve 
oyunun 20 nci dakikasında Prag böy
lece bir gol kazanıyor. 

Biraz sonra top ortada, l\foskovalı -
lar mütekabil hücuma geçiyorlar ,.e 
Prag kalesini sıkıştırıyorlar. 

Bugün nedense, Mosko,·a f o neti ka
le önünde çok pas yapıyor, b·u suretle 
birkaç fırsat heba oluyor. Bunların 
birisinde Tihinin pek güzel bir köşe 
kurtanşınr göriiyorur,. Dakikalarca al 
luşlanıyor. Hücuma geçen Mosko,·ah· 
lar <30) ncu dakikada ofsaydden bir 
gol atıyorlar, çekilen avut, Moskova 
sol açığını buluyor. Bu da santrfora 
,·eriyor.Tekrar kendisine geçen topu sı 
kı bir şütle kaleye yollıyor, bunu an-

( Devamı 9 ncuda) 

5 kilometre 
VOrOme dünya 
rekoru da kırıldı 1 

İngiliz Cooper 5 kilon.etrevi 21 
dakika 52 saniye 4/ 10 da yür.iye· 
rek yeni bir dünya rekom ka:ıan . 
mıştır. 

E.ki rekor İsviçreli Schw.:ıh'a 
ait bulunuyordu ve 21 dakika 59 
saniye ich. 

Tehli ,keli bir kurtarış 
Bu halta Jngilterede oynanan ve meşlıur Araenalın mağlubiyetiyle ne 

ticelenen maçta, Mançester takımı çok çetin blr oyun göıtermiıtir. Bülrassa 
takım kalecisinin ferkaldde güzel kur tariılariyle zafer ilstünde ne kadar 
miiessir old11ğunu anlamak için, bir Ar senal akınında, hayaunı tehlikeye ko • 
yarak muhakkak bir gole nasıl mtini olduğunu göıt~ren yukarlld reıme bak. 
mak yeter. 

Türkiye eskrim 
birinciliği 

Son zamanlarda federasyonun dik
katli çahşması sayesinde eskrim spo
ru etrafında faydalı bir faaliyet u -
yanmakta idi. 

Epey zamandır antrenman yap -
makta olan eskrimciler arasında, ya
rınki gün Türkiye birinciliği mil • 
sabakalan yapılacak -re yurdun en 
iyi eskrimcileri anlaşılacaktır. 

Müsabakaların programı 

.:\liisabakalar .28 eyli11 935 cumartesi 
~aat 16 da Taksim Dağcıhk kulübün
de yapılacaktır. 

.l - .Milli kılıç oyunumuz olan kıl!Ç 
,.e kalkanla mübareze Bursa mınta • 
kası sporcuları tarafından yapıla • 
caktır. 

2 - latanbul .... Ankara Mkrlmd. 
lerl tarafmdan kılı~ epe ve flöre mil· 
l!I& baka lan. 

3 - EBkıim mtla•bJan baktın 11· 
ğfnf kaymakam Botatla ve Romen at· 

letizm relel ~ Boereseu tarafın • 
dan tfa edllecekUr. 

4 - MUbarezelerin be.rnel~lel esk
rim federa.syonu nlzamnamesbım ah· 
k!mına harfiyen r.fyatt etmeleri ll • 
zımdır. 

5 - Daveiiye ile mtlabMa ealonu. 
na girlleeeffnden dlrdflılcü Vakıf 

han f ederaaycnlar merkezhtden fim -
diden daYetfyelerln alıamuı bildiri • 
lir. 

.Uaçta Praglıların büyük bir muvaffa kıycl gösteren sol i{i topu böyle BÜ· 
rüyordu. 

/Jl<Ml\ovadaki arkad04urrız Abdul ·' Dinamo stadının 120 bin kişi alması 
lalı Eremin dün dördüncü nıeldu ,_ j için ilıhe edilen tribünlerin ufak bir 
bunu aldık. kısmr hitmiş ,.e huna rağmen bütiin 

Gayri Federe 
Kulüplerin teftişi bitti 

m romoa.~ 
Küçük i.tilif 

"~ 
Abdullah Ercm bu mcktllbımda gc- yerler işgal edilmişti. 

çen lıafta lJloskouanın yeni Dinamo (85} binden "fazla seyirci önünde, 
stadında yapılan ve 3 - 3 beraberlik- mütekabil nutuk , .e bliket teatisinden 
le biten ıırag • Moskoı·a maçının tal • sonra tam saat (5,30) da J>raglılarm 
sUatını vermektedir ki, a§ağı yukarı, topa ,·urmasiyle oyun başladı. 
Çek • Rua milli takımlarının ' karşı • Topu hemen kapan l\tosko\·ahlar a· 
laşmcm olan böyle bir müsabaka, spor ni olarak Prag kalesine indiler, birin -
6leml. için hakikten me11aklı bir iştir: el dakikada P.raghlara avut oldu. 
Diğer taraftan, Rıu futbolcularının .Moskova santrfor ve sağ için güzel 

orta Avrupa kupasını daha geçenler- anlaşması ile Moskovalılar ilk dakika. 
de kazanan bir ulusun en iyi oyuncu- larda tehlikeli hücumlarda bulunu -
lariyle yaptık/an maç, önümüzdeki yorlar. Şimdi soldan inkişaf e'den bir 
ay içinde J.·endüerilc yapacağımız kar- Prag hücumunu Moskova kalecisl kur
§lla§malar yolunda iyi bir ölç.il olabi- tardı ve alkışlandı. 
leceğindcn, bizler için de bilyük bir Dakikalar geçiyor mütekabil hücum 
kıymeti varthr. Jarla geçiyor. 

Abdullalı Erem mektubunda, 8 nci dakika Silini (rrag} bir Cri-
bloskova Prag maçını şöyle an - kiki kafa ile a\·uta atıyor. 
!atıyor: 10 ncu dakikada Moskova sağ i~i 

Geçen birkaç gün Moskova futbol güzel bir fırsat peşinde koşuyor ,.e 
cularmın Çek profesyonelleri karşı - kalenin çok yakınına geldiği halde 
sında ne yapacaktan haftanın ycga - santrfora pas ,·eriyor ,.e o da kalenin 
ne mevzuu idi. Herkes bu maça gitme- pek yakınında oJmasma rağmen topu 
ğc hazırlanmış birkaç gün evvelisin - avuta atıyor. 
den biletler sablmış. Son günlerde Top şimdi Prag kalesi önünde do. 
bilet a]mak istiyenler buJamamışlar. Jaşı:ror, sağ açıktan bir pas alan sol 

O glin Dinamo stadına giden bütün İ!: bir falsolu ''uruşla a\·uta atıyor. 
yoJlar, kalabalıktan geçilmez bir hale l\loskova kalesine yapılan tehlikeli 
gelmişti. Yollarda pek sık duran sey- bir hücumu Moskorn kalecisi güçliikle 
rüsef er memurları tramYay, otomobil kurtarıyor. 
ve otobüs akınmı tanzime çalışıyor • (Yukuşin), (Smirno\·), <Pavlov), (Le. 
Jardı. Stadyum etrafında sUvari po - vli). 
Jislerin cemberi halkın buraya rahat Derhal bir Mosko\'a hücumu görii:ro 
Jrircbilm~ini temin ediyordu. ruz Tihi (Prag kalecisi} bunu pek 

Moskovaya giden Prag mulıtelit takımı 

T. 1. C. l. Genel Merkezinin istek ve 

buyruğu üzerine lstanbul bölgesi ta. 

devlet eri 
Arasında da bir 

rafmdan şehrimizde bulunan bütün turnuva d0şfto810yor 

lstanbul bölgesinin kıumetli sekreteri 
B. Halit Tiiccarbaııoğlu 

MAX 

gayri federe spor so!'lyetelerinin tefti· 

şine bölgenin kıymetli sekreteri '.Bay 

Halit Tüccarbaşı oflunun memur e
dild;ğini ve bu önemli iş için kendisi

nin büyük bir gayret sarfederek bü -

tün kulüpleri birer birer gezmekte 
olduğunu eneke iki defa yazmıştık. 

Çok uzun bir emek ,.e zaman sarfile 

yapılan bu inceleme sonunda Bay Ha
lit hazırladığı uzun bir rapor]a, al • 

dığr ~onucu Genel Merkeze bildiril • 

mek üzere İstanbul bölgesi başkanlığı 
na nnniştir. 

Duyduğumuza göre rapor otuz say
fadır. 

Bokstan vazgeçnıiyor 
LO.SDRA: 27 saat 11 (radyo) -

Dünya şampiyonluğunu kaybettikten 
sonra geçen gün de zenci boksör Joe 
l,ouise yenilen, l\lax Baer, bu mağlii• 
hiyetlere rağmen bokstan vazgeçmiye-
ceğini, lfaliforniadaki çiftliğinde 6-7 
ay çalıştıktan sonra tekrar boks ha • 
yatına avdet ederek mağlübiyetlerin, 
acı~ını çıkaracağını, dün gazetecilere 
söylemeiştir. 

IJABER: Bir kere kendi8ini Amerika~ 
nın sefilı hayatına kaptırmış olan 
.Uax IJaer'in, böyle aylarca hücra bir 

çiftlikte oturabileceğini hiç ummuyo

ruz. Sonra .Uax tanı bir şana ve or -
ganizasyonların gayreti ile dünya ~am 

1 piyonu olabilmişti. Şimdi hakikaten 

siiylediği gibi çok muntazam çalı~sa 

ve hazırlansa da mağlubiletlerinin a. 
cısını çıkarması çok uzak bir ihtimal 
olarak kabul etmek lazımdır. MAX BAER 

Merkez! Avrupa kupası maçları gibi 
küçük Uillf devletleri a.rasındada bir 
futbol turnuvası yapılması ve bunun 
galibine her sene bir kupa verilmesi 
dilşUnUlmektedir. 

Bu maçlar, tıpkı merkezi Anupa 
kupası f ormUlü dahilinde yapılacak • 
tır. 

Romanya futbol federasyonu Ue Yu 
goslav futbol federasyonu arasında 
şimdiden bu hususta mutabakat hast1 
olmuştur. 

Çekoslovakyanın da bu turnuraya 
iştirak etmesi için teşebbüsatta bu • 
hınulmaktadır. 

lsveç Norveçi 
yendi 

Osloda 36 bin seyircinin önünde oyna 
nan Jsveç . Norveç ulusal takımları 

futbol maçında lsveç iki sıfır galip 
gelmiştir. · 

Maçta Non·eç kralr Kronprinz de 
hazır bulunmuşlardır. 

' 

Birleşik 
kulüplerde 

Kaç idmancı var ••• 
Ölenler, spordan çekilenler, başka 

bölgelere nakledenler de içinde oldu
ğu halde kuruluşundan bugüne ka -
dar birleşik kulüpler adına T. J. C. f. 
İstanbul :Bölgesinde (6.'39::>) idmana 
kaydolunmu~tur. 

lstanbul'da 
Kaç spor k u IUbil var .. 

lstanbulda T. 1. C. 1. ltdanbul Bölge 
·ine bağlı 2-1 birleşik ,.e henüz ittifaka 
girmemiş üçü ecnebi olmak üıerc 1 
spor sosyetesi \'ardır. 
lstaııbul Bölgesinin çok kıymetle sek· 

retcri B. Halit Tüccarba§ıoğlu 

• 
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ŞUINJDAINJ !BUNDAN 

Odundan elbise 
yapmıya muvaffak 

oldular! 
lngilterenin en büyi k endüst

riyel kimya mütehaH(ılarından 
Dr. E. F. Arnustrovz t1.hta özün
den çıkardığı vizkoz denilen liya
f ı dokuyabilmektedir. 

Doktor gazetedlere verdiği di
yevde ıöyle demiıtir: 

"- Şimdiye kadar pamuk kul
lanmak vizkoz kullanmaktan daha 

Bu ıosyetenin batkanı olan 
Huıh Shayler: aazetecilere ıunları 
söylemittir: 
"- Kamplar lüzumlu ve elve

ritli bir biçimde idare edildikten 
sonra çıplakların polisten çekin · 
melerine hiç lüzum kalmaz 1 Poli
sin belli baılr amacı kimsenin ra · 
hatsız edilmemesidir. Bizim a 

ucuza mal oluyo1'du. Şimdi ise macımız da, açık havada ekzersi' 
vizkoz pamukla ekonomik biı ve oyunlar temın etmektir. Kamp· 
surette rekabet •debilecek bir ha- larımızda parli.mento azaları, dok 
ı 1 · t' torlar, mahalli memurlar ve pa· e ge mış ır.,, 

Bu ilyafr yapmak için Lang _ paslar bile vardır!,, 
~ayr'de yeni fabrjkalar kurulmak Elle 11apılan sahte 
tadır. Mütehassısların dedikteri- paraların acıklı hikaqesi 
ne baktlıraa, on tene içinde mil- Son ıünlecde Viyana piyasa
yonlarca kişi Şimali Avrupa ve sında bir ıürü ıahte yirmi ,ilin
Kanadanın odunlarından yapılmış Jikler dolaııyormuı. Fakat bu 
elbise ve çamaıır giyeceklerdir. sahte paralar, makinede buıl -

Kağıt ve sun'i ipek odundan 
yapılır da; kumaş neden yapılma
sın? ... 

Sarmısağın faydaları 
Sarmısak, damarlarımızı katt

lattıran kristalleri eritir ve damar 
tansiyonunu azaltır. Bundan do
layı "arteryoskloroz,, il~ "ipetan. 
aiyon,, u olanbr ıarmısa\. yemeli. 
dirler. 

Bundan bqka, aarnuaak kalp 
adaleleri üzerine dofnıtfan doğ . 
ruya yaptığı t~nbiye dolayısiyle 

l:anın aidip ı~t":leıin.i hızlandırıp 
ayarlar. Sannısıtk, ayn; zaman -
da, kanı temizleyici bir madde • 
dir. Bundan dolayı yaıhrı Her -
lemit olanlar~a, varis, basur me . 
mesi, romatizma gibi haıtalıklar . 
·da sarmısak yemek iyidir. 

mıı bildiiimiz kiiıt paralardan 
değildir. Her biri birer yü)uek 
ıanat eseridir ve ıulu boya ill 
yapılmııtır ! 

Viyana poliıi aylardan biri bu 
kalpazanlığın arkuında dolqtığ' 
halde bir türlü kalpazanı ele ıe
çirememittir. 

En sonra, birkaç defa canı yan · 
dığı için gözünü dört açan bir ka
sap, seçenlerde böyle bir kağıt 

parayı ıetiren elli betlik bir ka
dını polise haber vermittir. Poliı 
kadını arkıttırınca, İ§in çok acıklr 
olan içyüzü nıeydana çıkmııtir: 

JJARER - Akşıtm ro!=!tam 

Amerikahların 

Con 

27 EYLnL - 1935 

~ 
"1 Numaralı halk. düşmanı,, 

Dilinger 
~================ No.2 ========.,.l 

Bir seneden az bir zaman is.in- zerine ~evirmiş ve derhal ateşe baı bin mil ötede Ta.kon şehrinde 
de, meıum bir mahluk olmuştu. lamıştı. Öteki haydutlar da poli&e "Kongre oteli,

1 
itimli bir otel bir· 

Hapishaneden ç1kınca !ndiyana · alet ediyorlardı. den ateş aldı. İtfaiyeler yetitti. 
da bir bankayı soydu. Sonra anla§ıldığına göre, Dil - Hortumlarla ıular srkılmağa ba§-

Bu sıralarda kimaenin ölümü - linger kur§un ıeçmiyen bir yelek landı. 
ne ıebep olmamı~tı. Çünkü heniiz giyiyordu. Bu yüzden o kahraman itfaiye neferlerinden Bob ve 
çete kuruyordu. polisin kurıunu önu öldürmemi! -1 Pendir isminde ikiıi, ıayet telaıe 
Arkadqlarının çocu hapiaha • 

nedeki tanıdıklarıydı. 

Fakat hapishaneden çıkan bu 
damgalı tamdıkiar, cinayetlerine 
ortak olmağa kalkııtıkları Dillin- , 
ger'i bir daha adaletin pençeıin . 
de görüyorlar. Dillinger banka 1 

hrrsızhğı yüzünden Ohayt>da ge • 
ne hapıe.airmişti. 

Çetesinin diğer azılıları kendi -
sini hapiıhaneden kaçırmaic için 
ıirittikleri bir kanlı savaşta, bir 
kitinin ölümüne sebep oldular. Ve 
böylece Dillinger haininin çetesi 
ilk cinayeti iglemiı oldu. 

Bundan sonra muhtelif vaka -
larda biribiri ardınca daha on iki 
kitinin ölümüne Dillinger sebep o· 
larak ıösterilmittir. Bunların hep
sini Dillinger öldürmemiş olsa bi
le; cinayetler onun kumandasiyle 
ve onun gözü önünde yapılıyor -
du. 

Dillinger bir tlela ıerilıleriyle bir lilıte T alıon lıapi•laane.ine getiri/. 
J.iği •ırada.. •• (Soltlan itibaren Kla ılı, Makley, Piyerpon, Dillinın ve 

ilıi lıadın ıerilı) 

Dillinger bu sefer hapis.hane -
den çıktıldan sonra on ayarsızla 
birlikte, Amerikanın garp orta e • 
yaletlerini dehıet içinde brraktı. 
Hazan bu çetenin sayıar artıyor, 
silah ve cephane çalarak adeta 
meydan okuyorlardı. Ne miktar 

para çaldıklarını, yahut yapılan 
para hıraızhklarının ne kadarın . 
dan kendileı"i~ea'ul 'olduğunu, 

yahut ne kadar insanın canına 
kıydıklarını kimse kestiremiyor, 
Amerikada türeyen ve Dillinger'i 
taklit eden diğer haydutlann ci -
nayetleri de Dillinger'e atfedili . 

ti. Fakat polisin ke~diıinin ölme.i 
dolayııiyJe, Dilliııı'r çeteıinin 
artık, kana bürümnüt olan mahi -
yeti, bütün Amerika kamoyunu 
(efkarı umumiyeaini) yatıttırda -
maz bir hale getirdi ... 

Herkes Dillinger'e haklı bir kin 
besliyordu. 

dÜflllilt biriıiyle k&J'fılatblar. Bir 
otel miifteriıine benziyordu. 

Boyuna bafmyordu da: 

- Aman bavullarım ... Çanta.la· 
rım ! Odamda kaldı. Çabuk, onla • 
rıçıkanverin! -
· iki itfaiye neferi: 

- Peki, peki, dediler ... Fakat 
aen ıöyle açıkta dur. Ateı tehlike· 
ı .' ı. 

Bu soygunda DiUinger'ler hayli 
para kaldırmıılardır. Vaziyet hem 
vahim, hem ciddi bir hal alıyor -
du. Bu haydudu yakalıyaealdara Fakat bu yabancı adam, dur· 
hükumet, büyük mükafatlar vaa • .., Jnakaızm ın:u ediyor, bavulları • 
dına baıladı. nın çıkarılmaımr istiyordu. Niha· 

Sarmısakta bir takım kükürtH.i 
esanslar bulunduğunda!l boğaz . 
lan, ciğerleri ve nefea borularını 
,temizler. Bu sebeple bronıit, tık . 
nefeslik, amfizem ve hatta ve . 

1
remin bazı ıekillerinde ıarmısak 
venmclidir. 

Vaktile itleri yolunda giden 
bir aile, ıon yıllardaki buhran i
çinde kötU bir duruma yuvarlan· 
mıı. Bu ailenin yüksek tahsil gör
müt yirmi bet yatlarındaki kızı 
her yana batvurduğu halde, aç 
kalmıf .. Güzel resim yapan kız, 
iki fırça ile bir pertavıız bularak 
annesine hiç haber vermeden ıün
lerce utra!tıktan ıonra kuaurauz 
bir yirmi tilinlik kağıt para yap
mıf. Aç kaldıkları bir gün, anne· 
sini kandırmıf ve parayı piyuaya 
ıürmütlür. 

· yordu. 

Gazeteler, halkın, itleri batına yet itfaiyeciler bu adamın sözüne 
serbestçe gidebilmelerini temin i· uyarak, kendisine ıerçekten yar • 
çin bu ~rirlerin artık muhakkak dmı ettiler. Ve türlü tehlikelere 
elegeçmesi için tiddetli yazılar rağmen bavulları ahp yaya kal • 

Evlenme vergisi 
,, Avrupalılarla evlenecek olan 

1 
2engin Amerikarı kızlarının ser . 
\'etlerinden dörtte birini verıi o . 
larak almak için Amerikada bir 
kanun layihası yapılmaktadır. 

Bu kanuna göre serveti 625.000 
Türk liraıından fazla olan her A

, ınerikan kızı yabancı bir adamta 
1 
evlenirken hükumete bu servetin 

' 'dörtte birini verecektir. 

Kendine föyle bir çeki düzen 
(:Veren ve adının önüne de prenı 

r yahut baron gıbi bir ünvan takan 
1ier Avrupalı ve bilhassa beyaz 
~uslar Amerikar.ın en zengin mi· 
rasyedilerini almı~lar; kadınların 
paralarını çe~tiklen sonra sıvışıp 
gitmitlerdir. 

Bunların en aonuncwu da 25 
milyon Türk lirası mirasa konan 
Bahara Hutton ile prensi Alek
sis Hdiva.ni'nin evlenmesidir. 

lngiıizler ç1plakıaş1yor! 
lngilterede muhtelif çıplaklar 

cemiyet ve enstitülerin~ mensup 
üye sayısı 5000 kitidir. 

Ancak kaydedilmiş hıç bir ce
miyete mensup olmayı!> kendi a
ralarında kurdukları gayri resmi 
klüp ve kurumlara girmiı daha 
binlerce çıplak vardır. 

lngilleronin en büyük çıplak 
ıosyeteai "Ülusai güneş ve hava j 
•osyetet i,, olup 1500 üyesi vardır. 

1932 martındanberi Viyana pi
yasuına el ile ve suluboya ile ya
pılmıı olan bu kaiıt paradan 92 
tane yirmi ıilinlik çıkmıttır. 

Ame1ikanın en son 
esi1i öldü 

Afrikada doğup da Amerikada 
esirlik yapmıı olanların ve sonra 
kanunen hürriyetleri verilenlerin 
sonuncusu, Kudjo Leviz geçen 
hafta 105 yaıında ölmüıtür. 

.Bu adam otuz yatında iken 
Afrika sahillerinden dört yüz ki· 
lometre kadar içeride olan Kongo 
ülkesinde dolaşıp durmaktaydı. 
Adı Kozula idi ve çok çalıtkan 
ve barıısever Tarkar kabilesin
dendi. 

1859 yılında bir ıün yabani 
Dahamey kabilesinin savaıçıları 
Tarkarların üstilne çullandı. Ya
pılan katliamdan Yakuını her na
aılsa kurtaran Leviz ile birkaç de . 
likanlı sahilde Vhidah tehrine gö· 

Hapi•banedeki kanlı vakadan 
sonra, DiHinger çetesinin ikinci 
cinayeti eylôlün on d6rdünde ol • 

muıtu. Bu sefer, Şikago'nun feda -
kar bir polis komiseri kurban git
miı ve Dillinıer'in ıeriklerinden 
Hamilton bu cinayetin faili ola • 
rak tespit edilmitlir. ı 

• 
yazdılar. dmmmm üzerine attılar. 

Halkın sesi o· kadar yüluelmit· iki gün sonra Bob ve Pendir, 
ti ki, Dillinger kafileıi, bir müd • itfaiye k&Targi.hında kendi baıla
det için bir kö,eye çekilmeğe ka • 
rar ver~i. rına otunıp ıazet:e okumaktalar • 

Ortadan silindiler ... Bir zaman ken Bob birdenbire haykırdı: 
onları kimse bulamadı. Fakat son
ra birdenbire herkesi f&Jırtan bir 
hadise çıktı. 

Bir ıubat sabahı Şikagodan iki 

- Buraya bak PeıMler, bu, bi • 
ze KoJlll'e ·otelinden eıyalannı çı· 
karmakhğımızı istiyen adanı değil 
midir? 

T etriniaani 20 de lndiyanada 
bir poliı neferi aynı çete ~rafm · 
dan öldürüldü. Bu aralık Şavs is- =

1
.=n=
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minde bir haydut yakalandı, fa -
Gazeteyi arkadatmm gözüne 

tuttu. Ve orada baıılı c>lan bir fo -
toğrafı gösterdi. kat ötekiler kaçtılar. d • • ıt 

Ertesi günü Dillinger çetesin - 1 rı en 
den Klutas i&minde biri Şikago ci m a. kine 1 
varında bir köyde polisle müca • 
deleye giri§ti ve sonunda öldü. 

1934 seneıi kanunuaani 14 ün · 
de Dillinger çetesi Şikagoda bir 

bank!.yı basmıtlardı. iki memur, 
elinde kl~ük bir makineli tüfekle 

şeriklerini idare ederken gördül<
leri haydudun Dillinı;e::- o!duğunu 

söylüyorlardı. Fakat memurlar • 
dan Omalli isminde biri, Dillin · 
ger' e ate~ ettiği vakit, DiJJinger 
yere dü~eceği yerde bir:len döne· 
rek elindeki makineliyi polisin ü . 

Resmin üzerine !U meş'um keli· 
me yazılıydı: ·--- -

"ARANIYOR!,, 

Altında da Carlı Ma.kley diye 
bir iıim yazılıydı. Ve bu admın 

Con Dillinger çetesinin en azılı 
erkanından olduğu anlatılıyordu. 

Y akalıyana, yahut yakalanmasmı 
ko1aylaıtrrana büyük mükafatlar 
vadedilmekteydi. 

iki itfaiye neferi rami adama
kıllı tetkik ettiler. Ve vaziyeti ıi· 
dip Tukon poliıine anlattılar. 

tilrüldü. ==~-~·=~=· ~~!!!" ~··~h~-~,.~· ~~ 

Poliı, bunların hikiyeaini din • 
)edikten sonra derlıal faaliyete 

· İşte bu limanda beklemekte o
lan Klotila adlı aceminin kaptanı 
Billy F oster, eair pazarmda bil
hassa gözüne föıen 109 eıiri seçt-
rek satın aldı. Bunların arasında 
Leviz de vardı. 

Esirler anbarlara kapataldı ve 
yetmiı günlük bir yolculuktan son
ra Birleıik Amerikaya vardılar. 

Levizin yolculukta gündelik gıda
sı bir parça ekmekle bir tas çorba 
idi. 

Amerikaya varan Leviz bura
da eıir pazarlarında Alabawa'lı 
bir çiftçiye aatıldı. Biriefmit A
merikanm dahili haı=binden sonra 
bütün diğer eı!rlel' gibi azat edildi 
ve CSlünciye kadar Alabamadan 
ayrılmadı. · 

Londranın hastanelerinde:ı bi
rinde olan bu makine, kalpleı·i 
duran insanları yeniden diriltmek
tedir. Fotoğrafını ıördüfüniU bu 
r.-:;.kfn;, h~:&.: ::>!:!: el~ ke,. 
dar onun göğsünii germek ve bü%· 
mekle teneffüsünü iade etmekte
dir. 

ıeçti ve o yanıın ıecesinde yaya 
kaldırımından etY• alarak küçük 
bir köy evine ıitürmÜJ olan bir 
ıofiSrü buldu. 

Bunun üzerine poliıler, bu kn • 
çiilc kay eYİnİ derhal ıözahına a). 
drlar. Etrafa ıizlenmit oldulclan 
1ıa1de, birkaç ıaat beklediler. Ni· 
hayet içeriden bir adam çıktı. 

(Devamı var). 
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=Dünkü-dil bayramında 
.......... _. .......... ~~--------~~~~·-------"!'!mmr--

1 b rahim Necmi o;ımen'in 
radyodaki söylevi 

Dil bayramı dün y'1rdun her 
köşes·~nde büyak törenle kutlulan
mıflır. Bu münasebetle lstanbu1 

Halkevleri de biıyük b:r faaliyet 
göstermiş, hazırladıkları güzel ve 
istifadeli müsamereleri büyük bir 
halk kitle;;i dinlemiı ve 11eyretmiı· 
tir. 

Türk dili araştırma kurumu ge
nel sekreteri lbrahim Necmi Di!
men de radyoda saat 8 rJe bir kon-
ferans vermiıtir. 

Sayın yurddaşlar; 

icurumun ağzmdan bütün Türk 
yazarlarına, kalemlerini bu yola 
~evirmelerini rica ederim.,, 

Sözlerini ıöylemiıtir. 
Bundan sonra Yakut, Çovaş, 

Kırgız, Altay lehçelerinde yapı
lan son araıtırmal~rı, ve elde e
dilen büyük sonuçları söylemiı ve 
konferansını şu ~özlerle bitirmiş

tir: 

"Biri ötekini kontrola yarayan 
bu iki yol üzerindeki çalı~malar1ıı 
hiç ıüphe bırakmıyor ki, dilimiz 
verimi arasında görülen birlik. 
bugün Avrupayı, Asyayı, Afr\
kayı, Amerikayı ve bütün Okeanı 
haplıyan engin nisan grnplarınm 
dillerinin anasıdır. 

RAlrnH - Akşam Postası 

FRANSADA 
Bedava Okuma 
1936 Haziran ayında yapılaca!t 

müsabakaya hazırlanmak ıçın 

Berlitz okulaları bu sene Fransız· 

ca özel dersler ve yüksek kurlar 
açmıştır. Bu ırıüsabakanın so
nunda Fransada okuyacak talebe 
belli olacaktır. 

Bütün yolculuk (gidiş - geliş) 
ve üç sene zarfındaki masraflar 
Berlitz okulalcırı heyeti ıdaresi ta
rafından verilecektir. Kazanan 

talebe 1936 eylül ayında gönderi· 
lecektir. Yeni başlıyan ve ilerle· 
mit talebe için kurlar. Ayni za. 
manda müsabaka için de hazırlık 

dersleri açılmı:;-tır. Bundan baş
ka Berlitz okulalarında her dil İ· 
çin kurlar vardır. 

l•tanbul, istiklal caddesi 
Ankara, Konya caddesi 

Üç yıl önceydi Atatürk'ün yük 
sek bulu§ ve yar.ılış kaynağından 
yeni bir şimşek çakmrşt ;. Türk var
lığını, erkinliğini. egemenliğim 

soyıallığını bağı)layan yüce Ön· 
der, Türk dilini de aydın gözünün 
önü~ almıştı. Bu bakış•n ilk veri· 
mi, 26 Eylul 1932 de yurdun her 
yerinden gelmiş bu kad-:ır dilcinin 
Dolmabahce sarayında top!anma· 
ıı oldu. Birinci Türk d\~i kurulta · 
yı adiyle Türk nevrim tarihinde 
yer alan bu toplantının bugü~• 

üçüncü yıldönümünü kutluyoruz. 

Bu kutsal bayr:ım gününde, bü- -------------
tün yurldaılarıma bu inanı bildir-
mek kurumumuz için büyük bir uıır1111111ırrıımıır111111ıııı11111ıırı1111ııııırmrrıı1111ıııııımırııı:11111ııı:ııı 

!evinçtir. Bu sevinçten daha bü- Serseriler yatağı ve 
yük bir borç varsa, o da bütün Ragasfanın oğlu 
bu buluşların ve eri~lerin şerefi. romanlarırun cilt
kurumumuzu kuran ve koruyan, leri hepsi tamam
ona ufuk!ar açan, yollar göste· ıanmıştn· 

ren Ulu Önderimiz, Bijyük Türk 29 Eylül 935 cumar
Dahiıi Kamil Atatürk'~ ait o~du- t:esi günü akşamı
ğunu tükenmez taygı ve sevgıler - na kadar Vakit: kü-

8ayramınız mu!lu olsun! 

Sözlerile başlamıf ve: 
Türk dil kurumuna ôz bir kar

deş olarak kutsal elile kurduğu 
Türk tarih kurur.lu, yeryüzü tari· 
hmin ilk kültür ışıklar.mm Orta 
Aıyadaki Türk <ll'a yurdunda par
ladığını, orad:ın türlü göçme yol
lariyle Ural • idil boyu11a, Hint 
:Jlerine, İran yaylasına, Mezop<>~ 

:e söylemektir. t:üphanesine mu-
Yurtdaşlarım, racat ederek alln-
Dil bayramımızı içten kutlar, ması rica olunur. 

hepinize mutluluklar diler, bütün Bu tarihten sonra 
bu sevinçleri yaratan Büyük Ata- müracaatlar naza
türk'e uzun ve dnjma ışıklı ömür· rı itibare allnmı-
ler dilerim.,, yacakt:ır 

tamya ovalarına, On Asya ya, E- --T-E-, .-,E-, R_A_R_I_S_E-,H-lR_T_l_Y_A_T_R_O __ _ 
ge ve Akdeniz kıyılarınil, Vi:stül. .. f-:VNDA 

Rayn, Tuna havzalarına, Çine. '- I l.J' t 24-9-935 cuma 
A "k b··ru· Ok "'~"•ut ı ... ıqn t merı aya ve u n eana ya ~ L • m· tı ~Hnü akşamı saa 
yıldığını ortaya çıkardı. Soysa• eJfnll' Ugll l'OSU 21 c1e 

vaşamanın, bilginin, her tür~ü k~t -1 lllllllllmlll l\::;,~~n~t~v! ! . 
türün kaynağı böylece bellı edıl -

rafından. 
dikten sonra, yeniden dil üzeri 111 Balkan atletizm 
n~ dönülebilirdi. Tarihın verdiği ) unlarına iştirake-
yeni aydınlığa göre yeryüzü dil· 111 '"""'.... den konuklar şere -
leri üzerinde Tüı k dilinin bir kay- . lllfOllJ fi ne. Biletler gişe · 
nak gibi gözden geçirilmesine baş - de satılmaktadır. 
lamak, bunun içın de bir yandan ---------------
türkç:min en eski varlıklarına ka-
rlar c!erinletmek, bir yandan d:ı 
ba§ka dillerin etimolojilerini ara~
tırarak bunlarla dilimiı; arasında 

tarihin, belki de tarihten öncenin 
karanlıkları içmde unutulmuş o • 
lan bağlılıkları hulmağ:ı çalıı · 
mak ... 1ş1e yeni dil ~tılışının baş -
lıca amaçları bunlardı. 

Diyerek esas mevzua girmiş. 
Tüı,.,ı< dilinde mevcut fakat unutul
muş kelimeleri bujmak ıçin yapı
lan çalışmaları, tarama dergisin-

' 

den cep kılavuzuna kadaı geçilen As·p·N KENAN 
safhaları birer birer anlattıktan 1 1 
sonra Türk muharrirlerine hitap Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
ederek: soğuktan ,.e bütün ağrılardan korur. 

"Bu mutlu bl\yram gününde, ismine dikka't 

1111ııııııııı1111ıııııııııınııı1111111ııııııı"ıı"11111ııııııııııı1111111ııııııı1111ıı11 

ŞIK 
glylnenlerln 

TERZiSi 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulablllralnlz 

lSTANBUL 

Y enipoıtahane 
kart ısında 
Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

seıamı izzet 

Tiyatro Sanatı 
Her kitapçıda bulunur 

Fiatı: 75 kuruı 

___ ,~~~~==:::::-~~~~--------========-1 ...................... . 
• 'O' .. '\ " .. • . • ,,,,. . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm1ştir. 
19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

HABER 1 
AKSAM POSTASI ı 

IOARE EVi / 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : Jstanbul 214 

Telgraf adresı: ISt<lnbul HASER 
Yazı ışıerı teıotonu: 2ns;2 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 

(Bat tarafı 7 incide) 
cak Prag kale direği kurtarıyor. Şim
di top l\Iosko\'alılarm aJ aklarında ve 
Çek nısıf sahasına ulaşıyor. lakin gü· 
zel oynıyan Çek kalecisi gol yeme -
mekte ısrar ediyor, bu suı·ctle birinci 
haftaym (1 - O) Prag leh~ı:ıde bitiyor. 
İstirahatten sonra hücuıua 1\fosko -

vnlılar başlıyor ve hemen sıkı hli -
cumlarını görüyoruz. lşte da.ı'ın beş da 
kika geçmemişti ki bu güzel hücum -
ların birisinde l\foskova santr{oru sol 
açıktan aldığı bir pası güzel bir köşe 
vuruşuyla Mosko,·anın ilk sayısını 

yaptırdı. 'J'op ortada ve oyun çok hız
Ja::;mıştr, Moskornlılann tekrnı· hü -
cumlurmı görüyoruz. Birinci gol olalı 
claha iki dakika olmamıştı, bu S&fer 
ortadan pa~ alan !'ol açık birinci gol 
gibi sıkı bir şütıe ve sağ köşeden Mos
kornnın ikinci golünü yaptı. Bu gol -
den sonra daha çok açılan !\losko\'ah
lar, Prng nısıf !"ahasınd:ın ayrılmıyor· 
lar. Lilkin henüz sayı adedi fazlalaş
mıyor. Bu sefer Praglıların güzel hü
cumlarını görüyoruz. Bunlardan iki -
si kornerle neticelendi. 

Biraz sonra l\Ioskova hücuma geçi
yor. Prag sol müdafii topu kapan Si -
liniye çizginin biraz ilerisinde bir fa. 
vul yapıyor. Bu ceza kaleci tarafın -
dan kurtarılıyor. Bu sırada l\losko -
vanrn müdafaa oyunu gözüküyorr 
bundan sonra şahsi bir hücumu l\los
kova kalecisi kurtarıyor. 

Pek az dernm eden müdafaa oyu -
nundnn kurtulan Moskornlılur müte -
kabil hücuma geçiyorlar. 

9 

g ·ÇJ. 
danmasına hi.e '~kit brrn!•madnn gü
nün en cüz~) golünii n!r.r:!k beraber -
liği tcr.:in ediyor. 

Bu gol hnhiknte:1 pe~• r;üzcldi ' 'e da
ldlmlarca nlkı~landr. 
Artık oyun tamamen hızlanmıştı 

Herkes asabi idi. lfattü bu esr.ada ya
nımda oturan adnm maçın hele::anına 
knpılarnktnn önünde oturan adama 
sigarasını söndürme~ini çünkü duman 
!arının maçı seyre ndr.i olduğunu söy. 
liiyordu. 

Top Prng kalesi öniinde geziyor bir 
çarpışma esnasında Prag kalecisi sa
kntlnnıyor. Derhal saha doktorunun 
ihtimamilc oyuna tekrar haşlanı)or 
bu 8 dakika ekseri MoskoYnlılarm taz· 
yikiylc geçti. Oyunun son dakikaln -
rında Moskova forvetinin komlıine 

,.c gayet tehlikeli bir hücumunda Prag 
kalecisi Moskm·a santrforunun aya • 
ğındnn topu kaparak gole mani olu -
yor. Oyun da böyle 3 - 3 berabere bi
tiyor. 

Maçta Sü komiseri Voro~lof, Kül • 
tür komiseri, bazı Sovyet büyükleri, 
Çekoslovak elçisi ye Çek gazetecileri· 
hazır bulundular. 

Çeklerin takıml: 
(Tihi), (Stumf), CGabr), (Yofroı>a)~ 

(Kolskii), Çepmli), (Maraz, <Ko ... 
ı·etz) (Silini), (Bubeniceve), <Yunck)~ 
Rusların takımı: 

(lvan), (Sfapostin,) <Tdepin), (Sta 
nis1av), (Andrey), (Remin), CLanşin}~ 
(Yakuşin) (Smiranov) (Pavlov) (Levl 
li) '.. . 

Yeni ne,rl.vat 
Çok güzel oynryan Prag kalecisi 

topu Mo koya nısıf sahasına geçiri · 
yor. Bu esnada bir Prag hücumunda 
sağ içten pa~ alan Yunek (2:>) nci da· 
kikada Praglılann ikinci golünü ya
pıyor. 

Kaatdan dünya 

Dundan ü~ dakika sonra Prag sağ a 
çığr .Mraz pek yakından üçüncü Çek 
goliinü de yapıyor. Oyunun bitmesine 
on dakika var. Moskovalıların birkaç 
tehlikeli hücumları görünüyor. Bun -
Jar meyanında sol açıktan bir pas alan 
santrfor, 2:> metreden attığı çok gü -
zel bit· şütle Prag kalecisinin kımıl -

Niyazi Remzi e; 

Türk edebiyatına yeni bir ıea 
getiren 18 hikaye. 

Karilerimize tavsiye ederiz. 

Hollvut 
Bu sinema mecmuaımm bu haf. 

taki sayısı güzel resimler ve sine-
ma )'&zılariyle çıkmIStır. 

0 
• 

111 · · .1'nıs n.s "" 

Tt.:JR KiVE 

llR!l~T 
BANKA~I 

-DAQA 
BiQiKTiREN 
QA~T-(;06Q 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Sene ilk 
e aylık 

3 aylık 
1 aylık 

Türldyr 
1400 KP'. 
730 .. 
400 .. 
150 •• 

Ecrırbı 
2700 KP'. 
14SO •• 
aoo .. 
300 .. 

p Yeni çıktı mn•-·s 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira ) lık 

iki mükafat vardır •• 

iLAN TARİFESİ 
Tıca,.et ııanıarının sat;,,., 12.so 
Reeml ııanıarın 10 ku,.uştur. 

Sahibi ve Neşrivat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaa~J 1 

Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numara 39 
HAYDAR RIFAT 

HERAKLiT 
Eski Yunan filozoflarmcan 

Fiyatı 25 kuruş -- Dağılma yeri VAKiT rr.atba.-~ı ' .: tnnhul •• •=nr:-awaew._.,,; '1E~ff!Wi!Wt*'*'hE9tg ...... at 
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AVDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz -Hiçbir tehllkesl yoktur .. Otomatik ayarlı 
Peıin 66 lira - Bir sene vade ile veresiye 72 lira - 4 sene vade ile veresiye 82,5 lira • kiı a ayda 75 kuru~ 

SAT i E 
SAT 1 

SALIP AZAR MAGAZASI 
METRO HAN 
ELEKTRiK EVl 
KADIKÖY 
BUYOKADA 
'OSKUDAR 

Ş YERLERi: 
Salıpazar, Necatibey caddesi, No. 428 - 430, Tel: 44963 
Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 
Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi Telef on: 24378 
Muvakkithane caddesi, Telef on: 60790 

: 23 Nisan caddesi, Telefon: 56,128 
Sirketl Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 

DIUl~l fiEminoııarı ve ııınnoıırı ııı~me lmum ı~aresı ııanıırı •==:m:m:mn:ı:=:=ı 1 s t 1k1 A 1 L i s e s 1 --·-·-ı 
Muhammenbedeli18829.80 lirao\an627,660 metre mikahl if DirektörlüQünden: ? 

çam ılilme ve tahta 8 birinciteşrin 1935 salı günü saat 15,30 da ka if ı -ilk Orta ve Lise kısımlarına . yatı ve gündüz, kız ve e.rkek lale be kaydına devam olunmaktadır. H 
pah ~arf uıulü ile Ankarada idare binaaınCla satın alınacaktır. 55 2 _Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. J:• 

Bu işe girmek istiyenleım 1412, ,23 Hrahk muvakkat ile kanunun İf 3 _ Istiyenlere, kayıt §artlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 
tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe i.:::::::mn::::::::-.:1111::.-:::.:::::: Şehzadehaş, Polis karakolu kıuıısında. Tt!lefon: 22534 , :::o· ırm:::=:.-::: 
girmeye kanuni manileri bulunm~ d1ğıl13. dair beyanname ve teklif. 
!erini ayni gün saat 14,30 a k3da·: komisyon reisliğine vermeleri la 111-------------- GECEL - GÜNSEL 

zımdır. Kız ;.~!.kek Vuca Clkü Liseleri ilk i.~~a -
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 

ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmak . · (Eski: l N K 1 L AP) 
tadu. (5814) Kuranı. direktörü : NEBiO~LU HAMDI DlkOmen 

Kuvvetli bir talim heyetine malik tir. Resmi okullara muade!eti taıdiklidir. Ka.yıd için hergün 
müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal tarifname gönderilir. Muhammen bedeli 23.100 Hra olan cebire, ıelet ve ;.öminman 

takozu 6 l~incitetrin 193!' Çarıaın ba gunü flaat 15,30 da j(-~pah zar( 
uaulil ile Ankarada ldar~ bihasın da satın alınacaktır. Bu iıe girmek 
iıtiyenlerin 1732,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etti· 
ği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mudbince iıe girmeğe kanun! 
man1leri bulunmadığına dair beyan name ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğin.., vermeleri lazımdır. 

----------Cağaloğlu • Yanıksaraylar oranı ·Telefon: 20019 _________ .. 

p - Nl,antafınde Karakol karfısmda - .• 

~~:·~~":::~ iŞi K ·FeEY~'ye,, LiSESi 
Şartnameler parasu olarak Ankarada Malzeme Daire.inden v ~ 

Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevt : Müdürlüğünden dağıh!maktadıı 
(5495) 

Ana, ilk, orta ve lliıe kısımlan fen n edebiyat bölükleri vardır. Tilrkiyenin en eski hususi lisesldlr.Fransızca. 
ngiliue ve almanca lisanlarından biri sini iyice öğretmek için esaslı ,.e ciddi tedbirler almml§br. 

Muhammen bedeli 19250 Hu olan 425 ton ham döküm pik; l 
23 Birinciteırin 1935 Çarşamba günü ııaat 15,30 da Ankarada lda 
re binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu i,e girmek iıtiyenlerin 1443, 75 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalar: . kanunun 4 üncü maddesi muci· 
hince i,e girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kPldar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak 
ve Haydarpafada Tesellüm ve 
tadır. 

Ankarada Melzeme dairesinden 
(5806) 

Muhammen bedeli 44973 lira olan lokomotif, tender ve vago1> 
J;andnjları 5 lkincite§rİn 935 Sah günü ea.at 15,30 ca k&pa!. zarf USU· 

liyle Ankara.da. idare bin~aında aatın a~macaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 3373 liralık muvakkat t..?minat ile 
lianunun tayin ettiği ve:,i.kalarr, kanunun 4 üncü maddesi nıudbinc.? 
ite girmeğe kanuni mani~eri bulunmadığına dair beynname ve teklif 
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komııyon reisliğine venneleri la 
zmıdrr. 

Bu İ§e ait tartnameier 220 l~uruı mukabilinde Ankau ve Hay· 
Clarpa§a veznelerinde aat,Jniaktadır. (5579) 

ilk eksiltmesi feshP.cilen ve muhammen bedeli 8856 lira olup 
tniktarları aşağıda yazıb olan yatak eıyası 7 - 10 - 935 Pazartesi 
günü saat 15,30 da kapat. zarf usn Iü ile Ankarada idare binasında 
aatm alınacaktır. Bu ite girmek idİyenlerirı 664,20 1iralıl< r.n1vakkat -
teminat vermeleri ve kar.unun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe 
h:ıanii kanuni bulunınad\ğrna dair beyanname ve tekJifler:e ayni güıı 
.Ut 14,30 a kadar komi::~on reiılığine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ıartnamc·ler Hayda rpatada Tesellüm ve Sevk Müdür
lüğünde \·e Ankarada Malzeme da ireainr.Je paraaız olaral< dağıtıl. 

· maktadrr. 

tik sm.ıflardan itibaren ecnebi lisa nı okutulmaktadır. 'falebe yazılmak i çfn bergün miiracaat edilebilir. 
30 Ey11l1de derslere başlanacaktır. Mektebin tarifnamesini iste3dniz. Telefon: 44039 

Fakat niçin 
böyle hor 
bakıyor ? 

1

,..---• Be1lkta9 ---•-.. 

Dikiş Yurdu 

Bu kadın diğer bir Çokların· 
dan şOpheslz ki daha güzel ... 
Şimdi anladım; cildinin parlayı'ı 

hoşuna gitmiyor ... Ozolmeylniz ba· 
yan; L. T. P~.VER' in 

MATITE 
gOzenilc pudrası, yfiz:Onilze, erkek1enn beğenüp hayran kaldı~ı kadife 
gibi bir matlık verecektir. 
Bu pudra· fevkalade mattır : çfuıkü, hem talksızdır. lıem d~ 
terkibindeki bütün maddeler mattır. 

ParfOmöri l.,.T •. PIVER A. Ş .. ,lstanbul Şubesi 
ŞlşU Ahmet Bey sokak No. 56 • Telefon : 43044 

Antika 
ıiııiiiiiiiiiiiiiii 

Meraklıları 
Amatörler, kolekslyoncular, asarı nefise 

istlyenlere bulunmaz fırsat doğdu 
lstanbulun en büyük, en maruf, 80 
senelik bir antika mağazası mezad 
olacaktır. Tafsilat bekleyiniz • 

Yurdun ıergili açıktır. Duhuliye 
yoktur. Biçki ve aan'at merakhla.n 
mutlaka görmelidir. Kayıd devam 
ediyor. Akaretler C54. Telefon. 431578. . ~ 

lstcınbul aaliye mahkemed birinci 
hukuk dairesi 00,yazganlığuulan:. 

Milddet: Veznecilerde 6 No. lu eT'" 
de Madam Antuvant Faika ile Beyof· 
Iund& Şişlide Bomonti Efe sokak 38,1 
No. lı evde oturan Nazmi vereeesi ve 
oğullan Nad ve Münir arasında a • 
çılan ve 36/No. lı vaki hacztıı fekki 
talebine mütedair buluna.n da'VJLDID 
neticei muhakemesinde Müddeinin ınu 
tasarnf olduğu Bomonti Keşi§ soka • 
ğındaki 36/ No. h hanesi Tapu kay • 
dına tekevvün. eden Beyoflu lera me
murluğunun 13 - 9 - 336 ye 333/2509 
No.lı tezkeresiyle mahcuz olduğu ip • 

200 tane pamuk şilte; 30 tane ıeyyar karyola şiltesi; • 600 tane 
yatak ve yorıan çarşafı; 200 tane küçük, 1000 tane büyvk yasdık 
yüzü; 50 tane küçük, 3U:) tane büyük baş )aıtığı, 200 tanı! cibinlik 

(5770) 

E nl'i iktidarı 
GÜZEL DENiZ MANZARALI 

APARTIMAN 

PEKTORIM \ 
Boğaz yollarından geçen muzir 1 

mikroplata karşı BOOAilN bekcisidir. 

Karyola somyası 
yapanlara 

reti verilmiJ ve bu işaretin kaldırıl • 
ması hakkında ikametgA.hlan meçhOI 
bulunan mum.aileyJrlma Naci ve Müni

rin bir diyecekleri olup olmadığını 
beyan için hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 141 nci maddesi mucibince 
il~nen yapılan tebligata rağmen bir 
itiraz vaki olmadığından ın\iruru za .. 
man iddiasının kabulüyle mezktlr gay. 
ri menkul üzerindeki haczin kaldınl· 
masnta kabili temyiz olmak üzere 197 
- 935 tarihinde mahkemece karar 
,,erilmiş ve mezkQr kararın mumaily
himaya kanunu mezkOrun 407 nci rnad 
desi mucibince illnen ihban tensip 
kılınmıl} olduğundan muma.ilyhima 
işbu iUnın ferdasmdan itibaren müd
deti kanuniyesi zarfında turuku ka
nuniyeye tevessül etmedikleri takdir -
de mezkt\r na.mın kesbü kat'iyet eyli
yeceği ihbar olunur. (14846) 

VE :: 
aBel gevşekliQine I! 
eHornıobin U 
E :: e Tafalllt: Oalata posta i:::= 
ra kutusu 1255 
1::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: 

Satıhk otomobil 

Sultanahmette Kabasakalda Utan -
gaç sokakta denize nezaretli yeni ya • 
pıJmış dörder odalı üç katlı 13 nu -
maralı apartıman daire1eri kiralrk · 
tır. 

Dairelerde banyo, hela, e1ektrik, ha
Yagaıi, terkos vardır. 

lstiyenler bakmak ve pazarlrk için 
zemin katında Hüseyine müracaatla-
rr. 

Kullanılmıt fakat iyi bir halde ·:m::m:::;;:mmmm:m::ı:mmmm::m::m:I 
Beybi Ford otomobili satdıktır.Fe- ~I D~ş h~kimi i 
neryolunda Muhtarpaıa çıkma· H Ratıp Türkoğlu ! 
•mda (ta) N1maralı eve müraca . il Ankara caddesi Meserret i • 

- :. otan Kartt•ı numrara (88) 211 
at. U111mm::_,m m2-r::q;;-ı:m::;! 1 

(Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 
icat etmiş olduğum imtiyazlı yeni tip 
somyalarımı bu kere piyasaya çıkar

dığua dan ileride ihtiJA.fa mahal 
Kalmamak üzere meılektaılanmm 

beni takJitten çekinmelerini dilerim. 
Zeynelabidin 

11:1:::mu::ec.anc:-.::ı::::::::::r.:::ı::::mınr.n 

15 KiMYAGER ll 
d •• • H 
i!H usa medd ın=i 
İS Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.~ 
fi Bilumum tahlilat Eminönü, Emlak H 

, i: ve Eytam bankasr karşısında lzzet- ı: 
~ u 

l 
!: bey hanr. s; 
;. .. 
h -

~~,~--·:····· .. ·--····-m::•z:w3!1•··-········· ~ .......... _.. .. ......._, . .. ........... . 

3 üncü icra Memurluğundan: 
Dairemizce 935/1800 sayılı 

dosyada bir alacaktan dolayı ha · 
ciz altına alınan iki (yazı makine-

si) ve bir (yazıhanenin) 1 - 10 
- 935 tarihine müsadif ıalı günü 
saat 9,30 dan 1 O a kadar Galata· 

da Mumhane caddesinde Nomiko 
hanında 13 numaralı odada ıatı· 
lacaktır, isteklilerin tayin edilen 

gün ve saatte zikredilen adreste 
bulunacak olan memuruna müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 
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Elbise mağazasında büyük tenzilat 5 Birinci Tetrln 1935 Cumartesi a.kfAIDı yepyeni proıramla. 
aÇllıyor. Telefon : 403.15 

~!!!!~~~~~~~~~~-- ..!!--~ 
ıstanbul'da Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Bomonti şişe blraS1 Çacuk Muıambaları 5,!S liradan itibaren Empermeabilize Gabardin 16 1/2 liradan 

MDşterllerlne : · 
Çocuk Pa'rdesüleri 8,!S ,, ,, Pardesüler itibaren 
Erkek Elbiseleri 15 ,, ,, Eıkek ve kadın muf&Jllbt lan 11 ,, 

Kadm parde1üleri 12 1/2 ,, Somooti Şirketi l•taabul tite bira11 müfterileri n11mda 
1935 ıenea· y.n ayları için: ısmarlama kostümler 251 

/2 liradan itibaren 
Bir MOsabaka Tertip Etmiştir ···--· .. :e::ı=·• ................ Ted·ıyat:t ......... EH ...... ·•················ a •••ım mm :: ı::::ıw:ı::::: t>ovok teshil n::.~ .. m ............................. ==s=ıı 

CI.. li:::!!:!:!i=Ji:!fi!!:ffi:f:ii!Hi~mmm:ilRllllA 

Her t;tede etiketin altmd.ı numarah bir kliıd nrdır. Bu 
numarayı alanlar ara11ad• her ay nib•yetinde bir noterin 

koıtro'u altında müsabaka yapılacakhr. 

Verilecek primler ıoo, 80 ve SO liradır. 
Eski Feyzlatı 

LiSELERi 
Boğaziçinde, Arna.vutköyünde, Çifte Saraylarda 

Kız ve 
erkek 

!oP , • 

Müaabakada kaıanan numaralar her ayın Sinde gazetelerle 
ilin edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 

Şirkete mUracaat etmelidirler. 
Şrrket r'ilkklnlarda ve lokantalarda numaru11 tİfe lcabul etme 
melerin ve şişelerin Üzerlerindeki numara klğıtıarıoı muhafaza 

eylemelerini sayın m~terilerinden rica eder. 

Kız ve erkek için ayn bCUUklerde kurul muş, teşkil~tı tam ulusal bir müessesedir. Kayıt için hergUn mektep yöne-

timine başvurulabilir. lstiyenlere tarif nnme gönderilir. ,..... ...... 

128 P A R D A Y A N J, A R -
dın ka.mmdan, kederimden yerin di-ı 
bine geçmedim? 

Bu anda bitişik odada botuk bir çığ 
lık koptu. Bu çığlık ya büyük .bir hay 1 
retten yahut korkudan doğuyordu. 

Fakat Navar kraliçesi ,.e Kont dö 
l'1ari) yak dalmış oldukları acı düşün
celer içinde bunu duymadılar. 

Jan Dalbre: 
- Ojlum, çocuğum böyle boş Ye fe-

1\: Z.> Jr.rle uğraşma .. sözler:ni söyle
di. 

- llaşmetpcnah, kuruntu ,.e üzüntü 
bir kere kalbimde yer etti. 

- Her ne olursa olsun bu acı sırrı 
kimseye açma)'lnıı. Sizi kendi evla -
dım gibi btiylUtUm. Ayni hocalardan 
okudunuz. Her zaman manevt evli • 
dım olmakta devam edeceksiniz. Kal
bimde oğlum Kral n sizin için ayni 
derecede yer vardır. 

Kont dö Mariyyak heyecanla karı
fık bir hürmetle efildi ve kraliçenin 
elini tutarak dudaklarına 1tötUrdü. 

- Şimdi beni dinleyiniz Kont. Pa
.rfste sadıklığına \'e becerikllfine e
min olduğum bir adama ihtiyacım var. 

- Bu adam ben oJacafım ! 

- Ben de sizden bu <:ıÖZÜ bekliyor -
dum oğlum. FP.kat >rada pek tetik ,,. 
Iunuz. Çünkü canınızı tehlikeye koya
caksınız. 

- Hayatım sizindir. Bana aiabey 
diyen oğlunuzun uğrunda bence hiç 
kıymeti olmıyan hayatımı evnlte 

belki yüz kere tehlikeye ko)muştum. 
Onun için sizin uğrunuzda da daha 
bUyUk bir iftihar duy~usuyla tehlike· 
J9 atllmaktan hiç bir znınan çekin • 
mem. 

- Belki hayatınızdan daha btiytik 
bir şeyi tehlikeye koyacauımı. lhti -

mal öyle teYlerle kartJlapcakaınız 
ki kendi kalbinizle milcadeleye mee • 
bur kalacaksınn. O vakit oilum siz • 
den, cesaretten daha blylk bir feY, 
''arlığını aenden bqka kimsede :amma 
dığnn bir yüksek kalplilik bekllyece-
ğim. 

- Haımetpen.ah, ne ile kartıl•fll' -
sam karşılaşayım, yalrıız •izin için 
yaşadığımı, hayatımı llze bor~lu ol -
duğumu hiç unutaıayacatna. Eğer 

beni bulunduium felaketten kurtar -
mamış olsaydınız şimdi kimbillr ne o
lacaktım. Emirlerinizi bekliyorum 
H aşmetpenah. 

- PekAll. tşte slıin gibi bir kahra
mandan istenen budur, dlnleyinz yav
rum. 

Bunun üzerine Jan Dalbre gerçi 
kendilerini kimsenin dinlemediğinden 
eminse de gene o kacJar yavaş söy -
)emeğe ba~ladı ki Kont dö Marlyyak 
sözleri duyabilmek için gözlerini ka -
pıyarak biitün kuvvetini kulaklarına 
Yerip başını kraliçenin başına yak -
laştırmafa mecbur oldu. 

Kraliçenin söyledikleri bir saat ka -
dar sürdü. Bu saatin sonunda Kont 
kendisine verilen talimatı hüll..q ola
rak tekrarladı n kraliçeyi seUmla -
mak için eğilmek istedi. Fakat Jan 
Dalbre kendisini kucakhyarak alnın
dan öptfi. 

- Haydi git. oğlum? Allah yardım • 
crn olsun. 

Deoda odadan çıkarak iki Jantiyo -
rnun beklediji tibür odaya ıettl ve et. 
rafına bakındı. Fakat görmek istediği 
kimseyi bulamamıı olmalı ld hemen 
sokafa çıkıp dlqfnle:rl Mr pencerenin 
pancurunl\ hafit bulunan atmı çek• • 
rgk üzerine atladı ve Parld tarafına 

• 

Tolefon : 36.210 --

PARDAYANLAR 

sevinç ve bir felaket doğuran bir gün 
onun sağ olarak döndüğünü ve bana 
dofru koşmakta olduğunu öğrenmiş -
tim. Şunu da bil ki bu haberleri ve 
ren adam babanın karde§i Hanri dö 
Monmoranai idi. 

- Neler öğreniyorum? 
- Bir şey daha öğren yavrum. Bu 

adam bana bu haberleri getirmeden 
evvel seni bir sefil ve kendi ifade -
sine göre kaplan kadar vahşi bir he -
rif vasıtasiyle çaldırmıştı. Babanın 
dönilşünü ,.e seni çaldırdığını haber 
verdikten sonra eğer kocamın yanında 
söyliyeceğl sözleri yalanlanıam (tek -
zip edersem) bir işareti üzerine senin 
de boğazlanacağını söyledi. 

- Of .. Ne müthiş? 

- Evet, müthiş.! Çünkü kocamın 
yanmda llanri dö l\fonmoransi beni 
nankörlük ve namussuzlukla jtham 
ettiği 1.aman uğradığım acının dere -

..--
c esini kimse anlıyamaz. Jtiraz etmek 
istedim! Fakat her hareketimde seni 
~alan Yahşiye öldüri.ilmeni anlatan 
işareti vermek üzere llanrinin elini 
kaldırdığını gördüm \'e çaresiz sus -
tum. 

Lufz annesinin kolları ara.~ına atı -
lnrak hu;:kırıklar arasında: 

- Oh anneciğim .. Benim için, beni 
kurtarmak için ne ka6ar acılara kat
lanmışınız ! diye bağırdı. 
Janın cevabı yalnrz kahramanca 

n ıstırap dolu bir gUIUmseme oldu. 
Sonra yavaş yava~ kızının tatlı ok

~ayı~ları ile kalbinin helecanını yatış -
tırmağa murnffak olarak sözUne de· 
vam etti: 

- Sana dün)·ada her zaman bir 
adamdan nefret etmcğe ''e ötumden, 
foliketten ka~ıldığı gibi ondan lmçma- ı 
ğa mecbur olduğunu söylemekteki 

maksadımı anlıyonıun değil mi? İ§t• 
kızım bu adam Hanri dö Monmoranıd 
dir. 

- Obürü anneciğimi .. Obür17 
- Yani seni kaçırsa mı yanum\ 
- Evet.. 
- Seni boğazlamak gibi mtithlş bir 

vazifeyi üstüne alan ö ~ cana.var 
nu? 

- Evet .• 
- Lulz1 metin olt Bu· canivaiın ismi 

Şövalye dö Pardayandır. 
Luiz ne bağırdı ne de bir tef yaptı. 

Olduğu yerde taş gibi kesilip kalarak 
rengi sarardı ve iki büyük göz yaşı ya
naklarının üzerinden yuvarlanıp çe • 
nesine doğru indi. 

Sonra ellerini göğsünün Uzerinde 
çaprasvarl koyarak başını eğdi ve: 

- Sevdiğim delikanlının babası t 
sözlerini mırıldandı. 

Jan kızını kollarının arasında 

şefkatle sıktı. Heyecanı son dereceyi 
bulmu§ olduğu halde: 

- Evet, evet .. Sevgili Lulz'im. !ki • 
miz de felaket için yaradılmı~z .. Yük
sek kalpli bir adam seni kurtararak 
bana getirdi. Canannn ismini de ba
na söyliyen bu adamdı. Ent, bu ca • 
navar sevgilinin babasıydı. ÇiJnkU 
dört beş yaşlarında bir erkek çocuğu 
bulunduğunu öğrenmiştim. Şüpht>siz 

bu vahşi herif şimdiye kadar ölmüş -
tür. Fakat oğlu büyüdü. J,labasını be
nim karşıma çıkaran ayni fe13.ket, oğ
lunu da senin yoluna koyuyor. dedi. 

J~ulz bir şey söylemiyordu. Müthi' 
bir acı yüreğini eziyordu. Annesini 
felaket dolu bir hayata mahkum eden 
bir canavarın oğlunu ııe,·iyordu. 
Oğlunun da hr hnsı gilıl ftyni mec -

um felaketlere sehtD olmıyacağı ne 
mahimdu? 
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Annesiyle beraber te\'kif olunduk -
Jarr sırada niçin pencereden bakıyor . 
du:O 

Ah, artık şüpheye hacet kalmamış
U ! Bu Şö,·alye dö Pardayan, mutla -
ka kendisiyle annesini hapseden ada
mın casusu idi! 

Fakat bu adam kim oluyordu? 
O zaman aklına gelen bir düşiince · 

biitün vücudunu dehşetle sarstı. An -
nesine bakarak onun da son derece 
Mrnrmış ve gözlerini yeis bulutları 
kaplamış görünce kendisini üzen avni 
fikrin annesine de ıstırap nrdiciini 
anladı. 

O 7.aman aklına gelen bir düşünce 
nacak sanıyorum .. 

-Talisiz kızım .. Talisiz meleğim .. 
Büyük bir !ela.ketten kurtulmaklıtın 
ic;in bu acılara katlanman lazımdı. 

- Ben katlanırım anne •. Fakat ken 
dimi düşünmüyorum. 

- Ya kimi düşünüyorsun yavrum .. 
'Yoksa hala onu mu? .. Ah kızım, artık 
ayır düşünceni ondan, 

Luiz başını kaldırdı ,.e titriyerek: 
- Bizi buraya getiren adamı dü -

ıtünüyorum, dedi. 
Heyecan \'e korkudan Janrn da YÜ· 

cudu titredi. Çünkü o da ayni şeyi dü
şünüyordu. 

- Uğradığımız ve uğramak üzere 
bulunduğum~z felaketleri gözümün ö
nünde canlandırarak bu adamı keş -
feder gibi oluyorum_ bu .. 

Jan, hem kızının hem de kendisinin 
dili ucuna gelen bir ismi bir lanet ke
limesi imiş gibi: 

- Sll!I! Sus! diye mırıldandı. 
fkl kadın, gittikçe artan bir korku 1 

Ç'inde biribirlerine daha çok sokuldu -... 

Bu anda Jan, sağ kolayla kızına 

şiddetle ~rıhrken, sol elini de gürül· 
tüsüzce açılan kapıya doğru uzattı. 

Sapsarı kesilerek: 
- O!- dedi. 
Kapının eşiğinde, kımıldanmadan ve 

kollannı ~aprastvari kavuşturmuş bir 
hayal gibi, Hanri dö MonmoranıP 
mosmor kesilmiş bir halde duruyordu. 
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CASUS KIZ 

Şövalye dö Pardayanın fedakarlığiy 
Jc kuı-tulan Jan Dalbre n Ali& dö • 
J,üks Sen l\farten kapısından çıkarak 
kendilerini bekliyen arabaya binmit
lerdi. 

Dört kun•etli at tarafından çekile
re!c uçar gibi giden arab:ı Parisi do
laşarak, Monmarter tepesinin eteğin
den Granj Batelyer cinrında batak -
lık halini alan küçük bir ırmafı geçip 
katoliklerle protestanlar arasmdaki 
sulhün imzalandığı Sen Jermene 
doğru yola koyuldu. 

,,. .. 
Parlste kiliselerde papazıar açık • 

tan açığa katliamı vazediyorlardı. 
Kral dokuzuncu Şarl yalnız asilza

delerle askerlerin silah taşıyabilecek
lerini ilan etmeğe mecbur olmuştu. 

Halk, protestanların gizlice toplan • 
dıklarından şüphe edilen bir evi yak • 
mıştı. 

Portestanların suçu katolllderin 
latince dua ettikleri ayni Allaha fran
sızca dua etmeleri idi. 

Monkontör meydan muharebesinin 
olduğu gün evvell Katerin dö Medlçl 
ye HOgnolann galip geldikleri ıııöy • 
lendlft zaman o yalnız: 

- Ya, demek ki artık Cransızca du
a edecefiz ha?- ee\·abmı vermişti. 

PARDAYANLAll U'1 

Fakat Hügnoların mağlup olduk -
Jarını öirenince: 

- Çok şükür, bundan sonra gene 
. JAtince dua edeceğiz I dedi. 

Sulhün imzalanmasından bir haf -
ta kadar sonra bir kilisede adamın 

' biri kazara bir ihtiyar kadına çarpa
: rak yere dilşürmüıttt. Bu kadın bir 
· tahkir kelimesi ararken: 

· -- Klfir protestan ! diye bağırdı. 

• Bunun üzerine halk zavallı adamın 
üzerine hücum ederek birkaç saniye 
içinde parçaladılar. 

Bu muameleden incinen iki yüksek 
kalpli adam zavallının imdadına koş
mak istedilerse de bunlar da ayni su
retle öldürilldüler. 

Her sokak köşesinde Meryemin hey • 
telleri dikHerek bu heykellerin yanında 
her zaman tepeden tırnağa kadar sl
Jah h )irmi kadar canavar bekliyor -
du. 

· "tki ay içinde elliden fazla adam hey
kellere hürmet etmeği ve karşıların
da diz çökmeği unuttukları için kı • 
lıçtan keçirildiler. 

. Bir müddet sonra da her gelip ge -
çenin bu haydutlardan birinin elin -
de bulunan sepete bir miktar para 
bırakması istendi. Bu soygunculuğa 
karşı gelmek istiyenin vay haline •. 

· Navar kraliçesile Alis dö Luks Sen 
Jermene varmı~lardı. Jan Dalbre, şa
tonun sağ tarafına çıkan bir ufak 
sokağın içindeki eve indi. 
· Orada basık bir odada kendisini 
bekliyen Uç Jantiyomo buldu. Bunlar
'dan birine: 

- Geliniz Kont dö Mariyyak, dedi. 
Bu isimde olan adam yirmi beş • 

yaşlarında hazin yüzlü, güzel, dalgın 
bakışlı bir gençti. 

Kraliçe ile arbdapnm içeri girdljt 
sırada bu hazin yüz birdenbire par -
ladı. Bulutlardan süzülen kıt süneti· 
nln solgun ı§lğı sanki bir saniye b · 
dar yUzüne aksetti. 

Hareketlerinden kraliçe ile teklifsiz 
olduğu anlatılan bu delikanb: 

- Haşmetpenah, beni niçin blyle 
çağırıyorsunuz? diye sordu. 

- Sizin isminiz bu değil 1114? Size 
Kont dö Mariyyak ismini ben ver • 
medim mi? 
Delikanlı başını salladı: . 
- Hayatımı, servetimi, ismimi, her 

şeyimi size borçluyum. Sizi son nef e • 
sime kadar takdis edeceğim. Fakat 
Benim ismim sadece Deodadır. Krali
çemin bana verdiği bütün ünvanlar 
doğuşuma sebep veren cinayeti ve 
bundan dotan yeis ve kederi örtemez. 
Sevgili kraliçem, bana Kont dö
Mariyyak ismini veren yalnız sissiniz. 
Halbuki herkes bent Deoda, bulunma§ 
çocuk diye çağırıyor. 

Kraliçe okşayıcı bir ciddilikle: 
- Oğlum, böyle münasebetsiz dO • 

şünceleri kafanızdan ıtovunuz. Bunlar 
f elaketinize sebep olurlar. Cesur, sa
dık korku bilmez bir kahramansınız. 
Bu huylarınızla dindaşlannıza fayda· 
h olmak isterseniz bu neticesiz ve teh· 
1ikeli şeyi bir tarafa bırakınız. Ban • 
dan ,·azgeçiniz. Ta Hin bütün ıatafları
na ermiş bir gençsiniz, dedi. 

Kont dö Mariyyak, hazin bir sesle 

cevap \'erdi: 
- Ah, niçin şu konuşmayı tesa • 

düfen duydum. 'l'aliim bana annemin 
ismini 8ğretmekle ne kar.andı. Anne • 
mln meş'um bir kraliçe, hırsını kanla 
yatıştıran bir vahşi kaplan, gaddar 
Mediçi oldufunu öğrendiğim gün ne-


