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Musolini ·Italyan kişif Markoninin 
bir icadına 
•• • 

guvenıyor: 
"Habeşistanı ateşe 
boğabilirim!,, diyor 
Fransızlar ltalya ile Avusturya 
arasında mutavassıt rolünü 

oynıyacak 
Papa, harp aleyhtarı 

Son ltaly•n manevralarınd•n bir görUnu, 

(Yazısı 2 jncı sayfada) 

lfabeş lŞl 
ve 7ürk~·y,.e 

gundan iki gün evvel, Pariı 
radyoıunda töyle bi .. haber din
lemit ve ehemmiyet vermem ittik: 

Floryada toplanarı Türk kabi · 
neıi, Habeı - ltalyan mıeeleıi et 
rafında Türkiyenin takınacağı ıi 
yaıayı müzakere etmİ$ ... 

Son gelen Tempı eazeteai lı
tanbuldan aldıiı kaytJiyle hayal 
mahıulü olduiu muh1kkak olan 
fU telgrafı neıretmittir: 

"Türk kabineıi Cur:ıur Baıka 
nının Floryadaki yazlık kötkünd~ 
fevkalade bir toplantı :yapmıf, ve 
ltalyan - Habeı mea-!le,inin Av
rupa ıulhu üzerinde yapacaiı 
muhtemel teıirler tetkik edilmit· 
tir. 

Neticede Balkan andlaımau 
nın diier üyeleri olan Y ı•naniıtan, 
Romanya, ve Yuıoılu ya ile 11kı 
temaıı muhafaza etmeie ve hadi 
seleri beklemeie karar vermitlir.,. 

HABER - Flory~d:•l&i toplan
tının mahiyeti etrafınd:ı reımi bir 
hiJdiriğ neıredildiiin,. ve Habeı 
~eıeleıinin Türki1eyi dördünc:l 
derecede ve .dolayııivle alakada" 
ettiiine göre, bCSyle btr uınomal 
toplantının olmaıı ihtimaldan u
zaktır ve tamamiyle hayal mahıu · 

lüdür. 

Samımo oımasona dlOedljlmlz bir slyC!_s! ~ 
-, ,_, ,__ - ~ ,_-~ ~-. ._. ,,_, ~ - ~ ~ ,,.,. ~ awwws ıswww: 

Bulgaristan Türkiyeye 
dostluk gösteriyor 

Oış Bakanı Köse
ıvanof Türklük 

aıeyhlndeki bütün 
hareketıerın dln-

dirllece~ini 
anlatıyor 

Bulgar ajansı hudut
taki tahşldatı 

yalanladı 
( Yazuı 'üncü sayfada) 

Kadın 
YOzUnden yaralama 

Dün alqam Gülh~ne parkında H •ti • 1 • k 
bir yaralama hadiıesi olmuttur: 1 ere 1 1 aleyhin-
Demirkapıda Fener ıokağında 

&numarada oturan satıcı Bahri de katoıı·k nu·· mayı·şı· 
il~ henüz hüviyetleri teıbit edile-
lllıyen birkaç kiti arasında bir ka- Alman Yahutli aleyhta.,.lrğıyla beraber Hitler rejimi lıatolik teıelıkülle
~ın yüzünden kavra ;ıkmıf, Bah- ı inin Je aleyhintletlir. Bu •İya•·uına lıarıılılı, Almanyanın umumi 
"1 11ıuhtelif yarlerinden yaralanmı1 lıarptelıi eaki Jüımanı Belçikanın merkezi BrükselJe iki gün evvel 
tır. Yaralayanlar kaçmıtlardır. büyük bir katolik kongren tertip . tmek mretiyle nümayifler yapılar. 
Bahri ııhht imdat otomobili ile Rrükıelin Heyıel ıtaJrnda muht<!/;I memle/ııtlertlen gelen yüz bi" 
Cerrahpap haıtahaneıine kaldırıl katolik toplandı ve ayir:lere iıtircahetti. Re•mimizcle bu nü.,.ayiflertlerı 
lllııtır. ('"5(>11) (1011) bir safhayı wörüyormnıu. 

OırcdllUI t~1rfü 
Oü~t~sü 

Tamam olarak 5 nci sayfadadır 

ihtimal tutu••cak ol•n bir derya : Botazlql 1 

Boğaz l~inin 
suları berbat oldu 

Her yeri neft kapladı 
Gemlcller, kotracılar, sandaletler, balık

çılar ve yttzUcUler hep şlkAyetçl! · 

Bir muh•llf rüzgarda petrol hUcumun• uır•r•c•k ol•n H•llç 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Meraklı bir muhakeme 

Hırsız pencereden 
girip anahtarı aşırdı 

Mes'ul muhasıbln annesi bUyle diyor. 

Lakin pencerenin açılmadığını 
örümcekler isbat ediyor 

Şile belediye kasasını soyarak 
içindeki 837 lirayı almak ve bazı 
evrakı tahrif ederek 2~mmetine 
para geçirmekten su~lu ve mev -
kuf Şile belediye muhaıip meıulü 

tayyare parasını irat kaydetmiye
rek kendi hesabına geçirdiji, : 
çift makbuz kullanarak parA al -
dığı ve bu ıuretle 1130 lira ka • ,. 

(Devamı 2 ncide) 

ve kitibi Mehmedin d'1ru,maaına -----------
dün ağ•r ceza hakyerinin iılerine Zavalh kadın 
bakan ikinci c1.!za hakyerinde bat- Korkun" bir kazaya 
lanmııtır. ~ 

Son tahkikatın açıtmaaına dair uğradı 
olan kararnamede mu!ıaıip me - Uzun Ç&rfı civarınJa bir handa 
ıulü Mehmedin 28 ıubat geceıi a- oturmakta olan Ahnset isminde 
nahları kendiıinde bulunan Şile bir ıatıcı dün karpuz satarken yu
belediye kaıaıını soyarak içindeki karda oturan karısı emine kocaaı-
837 lirayı çaldığı, bundan batka na bakmak istemiı, fa~tat müvaze
iıtihkakından fazla maaı aldığı, nesini kaybederek sokağa yuvar
mükellef yeddine veriJen makbuz lanmııtır. 

lardaki para miktarlarını dip ko- Bacakları kırılan Emine, ıöz 
çanlannda tahrif eder~k para al - söyliyemez bir hald~ Cerrahpaıa 
dığı, belediyeye veril~n 300 lira haataneaine kaldırılmıthr. 

s~1rb~reo>~t@ıfil ôıntülk<§ım?B Bu güzel roman 
Pek yakında başlıyor 
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Musolini Italyan kôşif Marko
ninin bii- icadına güveniyor 
Büynk ltalyan ld.şifi Markoni-l 

Almanyada Yahudi aleyhtarhğı 

Dükkônlara girmek 
bile yasak!-nin müthit bir aili.h ke~fettiği, ve · · · 

ilk önce Brezilyaya gimkten son
ra eylül ayında oradan Doğu Af. 
rikaaına gideceği Rom.adan haber 
verilmekted i:r. 

Markoni bundan dört sene ka· 
dar -evvel balyada bulunduğu hal
de Avustralyada bir "ergide let· 
hir edilen e1ektrik l&mba1arını ya
kabilen bir alet keıfetmif, ve ha
kikaten lambaları yakmııtı. Bu 
yeni keşfinin de bu şekilde bir şey 
olması, veyahut ölüm ıuaı denı
len bir şey olınası ihtimali vardır. 

Musolini'nin Afrikaya gideı1 

askerlere ıöylediği nutukta buna 
temas etmesi de çok dikkate f& · 
yandır. 

Muıolini demittir ki~ 
- Emin ve müsterih olarak, ve 

mağlup olmıyacağınıza kani bu· 
lunarak gidiniz. Bütün Habeıiata
nı zaptedeceğiz. Hiç b?r ta'viz ka 
bul etmiyoruz. icap ederse Habe 
tistanı alet ve demir içinde hıra 
kacağız. Elimizde dünvada hiç bir 
kimşenin ıüpbe etmediği müthh 
silahlar vardır. Bütün dünya fa
tist İtalyanın kuvveti ve Markoni . 
nin dehası önlinde Htri.yerek e?:;
lecektir. 

lng\ltere 42 mllletl ltalya 
ale~hlne surUkJemek istiyor 

Paris, 29 - Ovr g2'Zetesi Ha
be§ - ltalya meselesinde lngiltere
nin vaziyetinden bah~ederken in~ 
glltereııin, İtalyayı kanrından dön 
aümMk için ekonomik ve maH 
noktalarda cezai tdeb~tler alm&ı!
taıavvurunda bulunduğunu sanı
yor. 

Gazele diyor ki: 
"lngilte~enin projesi , Cenevre· 

ae perde arka11nda kırk iki mem
leketi, ltalya aleyhindeki cezai ted 
birleri tatbike razı ~tmektir. Bu
nunla beraber bu tedbirlerin va . 
him neticeler dojuracak mahiye!· 
te olmamasına dikkat edilecek -
tir. 

İngiltere, bu muaı.ı.am manevi 
ve belki de maddi boykotaja ltal· 
yanın dayanabileceğ;ni hiç san. 
ınamaktadır.,, 

ltaıyan manevraları bitti 
Bolzano, 29 - Mar1evralar bit. 

mittir. Manevraya ittirak eden kr
.talar yarından sonra Ronzon'dll 
toplanacaklar, orada Muıolini ta. 
rafından tefti§ edilecektir. 

ltalya yUzbln çlff ayakkabı 
ı•m•rladı 

Londra, 29-Taynıiı gazetes1, 
İtalya hükİimetinin 1ngilterede 
birkaç fabrikaya yüz l:.in çift kun· 
~ura. siparit ettiğini ya.2maktad11·. 
:Yakında yeni sipariıler yapılacak. 
tıl'. 

ltalyanın yeni Parl• elçlsl 
Parit, 29 (A. A.) - Yeni İtal

ya Büyük Elçisi B. Vittoria Cer • 
uti, Cumurbatkanı B. Lebnma iti· 
matnameaini venniıtir. 

Bu münasebetle 8. Lebrun 
Fraıuız • İtalyan doatluğundan 
bahsederek demiıtir iri: "Stresa'· 
da teyid olunan bu dostluk genel 
barıta yarıyacaktır. Franaa bütün 
emeklerini bu yolda aa.rfedecek -
tir.,, 
ltt1l:ran kabinesinin tapl11ntıaı 

Roma, 29 - ltalyan kabine.si 
dün Baltzano' da MusoHni'nin bat
kanlrğı altında toplanmııhr. 

Kabine umumiyette ahnmak . 
ta olan süel tedbirleri gözden ge . 
drmft, diplomatik servislerde 
Cennrede ltalyan terini m6dafaa 
için lizım gelen fotoğraf, ve dif er 
:vesikaları toplamağa h"aşlamtftır:ı 

Frankford, 29 - Verthaym b~
lediyesi, bütün tüccatları Yahud• . 
lere mal satmamağa Javet etmit 
bu yolda bir sirküler çıkararak 

tüccarlara dağıtnuıtır. Buna ıı(;re 
tüccarlar, mağazabnmn kapısı
na "Yahudil~r giremer !,, yazı\r 
levhalar asacaklardır. 

Meraklı bir 
muhakeme 

Habeflstanın Parle safiri ve mUfavfrl çay içerlerken 

........................................................... 
"Papa lama harbinin aleyhlndei. de B. Lavala tam bir özgürlük bı· 

rakılmııtır. Kabine zecri tedbirle· 
· Roma, 28 - Papııı bugün 271 re yanat olmamakta nıiatefiktir. 

ulusa menıup 201)') misyoneri Fransanın ağır mesuliyetterin• 
ka.rıııında verdiği bit diyevde! gösteren B. Lavalin izahatı bakan 
fU sözleri söylemi!tİr: i lar, bilhassa B. Herriot tarafından 

"Bugünlerde ven~den biri tiddetle tasvip edilmişt;r. 

1 
harpten bahsediliyor. Biz bu ih ! Bakanların, bilhaısıı B. Hel'riot. 
timali aklımızdan bile geçirmeki nun toplu tasvibini kaydeden Jo· 

İ istemiyoruz. Bu aıırtfa her han i urnal gazetesi, ıunlao yazıyor: 
İ gi bir İstili harbi h~.b.uz olduğui "Fransa, mutavan1t rolü oyna· 
1 kadar m~~hit bir feliket olacak-! maktan ha,ka bir ıey yapamaz 
•
1
. tır. Bu ıbbarla barışı korumaki Ödevi bilhassa Avrupa için çok 

için çalı§anların muvaffak ol-i müthit sonuçlar verecP.k olan ihH. 
'ı mal~r! için hep birden dua et-f latlara engel olmak için bütün ga) 

melıyız.,, i retini sarf etmektedir,,, 
e : • : Echo de Paris diyor ki: 

Vatikan, 29 (A. A.) - Papa, "Fransız hükumeti son derece 
27 ulusun 2.000 hasta bakıcı ka • nazik bir durumdadır. Sarih tali
dmmı kabul derek İtalyan • Ha • mat vermek için de karar alınma· 
~et ~laşmazlığı hakkında demiş- . mıştır. Bu kararları Cenevrede, 
lır kı: B. Lava}, daha fenuıAdan kaçın~ 

"- ltalya, yapa.cağı harbın mak için, çıkacak en uf ak fırsat· 
haklı olduğunu, çünkü bunun ar • tan istifade ederek v!!recektir. 
nırların müdafaası ve aeniılemek B. Laval, birbirine zıt olan ~
ihtiyacından doğduğunu aöyle - !amanları uzlaştırmağa çalı,acaı<=-

mektedir. Genitlemek ihtiyacı ne tır. Ne ltalyaya kar~.ı gelmeğe 
kadar gözetilecek bir vakıa ise aı- ne de İniltereyi teyit etmeğe mec.· 
mrların müdafaası da suçlu olma- bur değildir.,, 
mak için gözetilecek olan birtey • Petit Parisien, şunlar1 yazıyor: 
dir. Harpten bqka bütün çareler- "Fransa, CenevredP. çok sert bir 

( B a.ı tara.lı 1 incide) j 
dar bir para geçirdiği bildiriliyor j 
du. 1 

Kararnamede Mehm~din wul-
süz para almasını ve sı•iistimalini 
kontrol edemiyen eski be!ediye re
isi Kayancı damadı Mehmet Ali 
ve Mehmet Remzi, encümen aza· 
!nndan Recep, Bayraktar oğlu H!l
san, Hasan Fehmi, H1ydar1 Mus
tafa ve ldrisle diğer belediye he
yeti azalarının da memureyn mu
hakemat encümenince hakların
da tahkikata geçildiği b;1diriliyor
du. 

Kararname okunduktan sonra 
reis, Mehmede ne div~ceğini sor
du. 

Mehmet; evli ve bir çocuk ha· 
bası olduğunu söyledikten sonra· 
dedi ki: 
"- Ben zimmetime para geçir

medim. Her J"ne bele-diye heye
ti umumiyes! toplan!r, tetkikat 
yapar, he•ap}arı gözden geçirir, 
tasdik edf.'r. Nitekim son üç se
nelik hesaplar da incelenmif, iyi 
ve muAlazam bulunarısk tasdik e· 
dilmişti. Umumi heyetten ıeçilen 
b\r mürakabe heyeti de kayıtlan· · 
ma her zaman bakıyordu. Ben 

- - .,. ,._....,. .. ~ '1 1!'.V • .,,....,......, 1 

tevkif edildikten sonra mı yanlı§· 
lar, tahrifler görüldü. Üç 1ene 
zarfında neden suiistimallerim gö;. 
rülmemit·•· 

Belediye kasasından para çal-

dığım da yalandır. O gece nere
lerde bulunduğum şahitlerle sa
bittir. Bunları ifade ·ıerirken söy
ledim.,, 

Bundan ıonra Şileden gelen şa· 
hitler dinlendi. Bek~: Hüseyin o 
gece katibi sokakta iki kere dola
tırken gördüğünü söy!edi. Ve de
di ki: 

. "- Erteai sabah jandarma be
ni erkenden uyandırd?. Belediye 
kasası soyulmuf, seni kumandan 

.çağırıyor, dedi. Giyindim, gittim. 
Tahkikata batlanm1şh. Katibin 
evine gittim. Annesi, Jece bir hır-
aızm arka pencereden girerek oğ
lunun ceketi cebinde bulunan a
nahtarı çaldığım söyledi. Bana. 
ketif yaptırdılar. Pencerenin ay
lardanberi açılmadığ.;nı, örümcek
lerin etrafr bürüdüğün;l gördük.,, 

Bundan ıonra diğer 9ahitler de 
dinlendi. Bildiklerini ıöyledile-r 
ve beıer lira da yol paraıı istedi
ler. Mahkeme bunlara sonradan 
haksız çıkacak taraftan alınmak 
üzere dörder lira veri!meıine ka
rar verdi. 

Suçlunun avukatı~ memureyn 
mubakemat encümen~nce beledı· 
ye reisi ile. azaları hakkında veri· · 
len kararın ıorulmaımı istedi. Bu 
istek reddedildi ve muhakeme ba
zı ıahitlerin dinlenilmesi için baş
ka güne bırakıldı. 

le bu anlaımazlığm kotardmaıını durum takınmamaltıiır. Dele· 

dileriz.,, gelerimizinrolü,bilhu!ate~a~la . umum han e ı er ı· n 
lnglllz donanması, SUveylf rı kolayla,tırmak ve zıt telakktle- , . 

sularında toplanıyor ri yakınlathrmak olacakllr.,, 
Londra, 28 - ltalya, Doğu Af- Habeflatandakl lnglllzler 

rikasındaki müstemlekelerine as. Londra, 29 (A.A} - Resmi 
Pazar 

ker ıöndermekte devam ederken İngiliz çevrenleri, İngiHz tebaası· Hafta tatili kanunu mucibince Beyoğ
Maltada bulunan lngHi:z donan- n·ın dört gün içinde Habeşistam lu Kaymakamlığı umumhanelerin de 
ması da Süveyş sularmda toplan· terketınek mecburiyetinde oldu· pazar günleri kapalı bı:ılundurulmaıına 
maktadır. · ğun,a dair Reuter ajansı tarafın· karar vermi§, ilgili yerlere tebligat yap-

dan verilen haber hakkında taı· tm§tır. Şimdiye kadar Naliant, Reven· 
ge, Resolution Süpr diıetnotları 
ile London, Devenshire, Slropshi
re, Dispatch kruvazörleri, ve di~ 
ğer birçok harp gemileri Malta

Bunun üzerine alakadarlar uraya 
rihatta bulunarak, Habetistan da --------------

dan hareket etmi,Ier-Jir. 

ltalyanlarm g8zU daha 
n,erelerdaymı, 

dağınık bir halde bulunan miıyo· 
ner]erin, Adiıababa yakınına top• 
maları ve ileride lngiliz tebaaıı • 
nın da tahliyesi icap ederse, bunu 
kolayla.ıtırmak huswunda, Habe
şiatandaki lngliz Elçisine verilen 
talimattan bqka yeni hiçbir teb • 
liğde bulunulnıamış olduğur.1,1 
kaydetmektedirler. 

People gazetesi ltalyanın Ha
be§İstanı aldıktan soma İngilizler
den Malta ve Kıbrıı adalarım, Mı
aır üzerindeki hukukunu istiyece- Habefletanın Uluslar Kurumun· 
ğini, ve Nil üzerindeki lngilh: mü- dan çıkarııma~ı . 
rakab · · k ld l .1 . Londra, 29 - Reımu mabfd • 

esının a · ırı nıasını ı erı 
sürecew• · kt d lerden alınan malumata göre ltal· 

gını yazma a ır. 
F . ya Cenevrede, Habeşistanm Ulus-

ranea mutavasskıt !ılr rol lar Kurumundan çıkardınasım 
oymyaca t kl'f d 1 ·ı H·'k" 

Parı's 2g (A A. ) G l e ı e erse ngı tere u umeti 
' · · - azete e" b kl'f 'dd 1 k ··ı l b d b'' k . ; ' u te ı e şı e te kar'' oyacak-mu a ea eyan e e ısme ıçm 

Bolzano'da yayılan bildiriği pek tır. 
Hakemler anıa,amadı 

geç ahın' olmakla beraher başlık 
larxnda ve hatlık altlatmda yaz
dıkları yazılarla önemine iıaret et 
mektedirler. 

Gazeteler, Fransamn 8. Lava~ 
tarafından izah edilen duMmlu 
hakkında da. tefıiratta bulunuyo"!'
lar. 

Matin diyor ki: . 
"Her hangi bir hareket yolu Çİ· 

zilmiyerek C~neredeki faaliyetin· 

Paris, 29 - ·Ha be~ · ltalya me
selesini tetkike mem1ı• barıt ko. 
misyonunun dört azası aralarınd.a 
anlaşamadıklarından be§inci ha· 
kem Politsen toplantılarına gel
mesini rica etmişlerdh·. 

Habeflere slhhl imdat 
Nevyork, 29 - Habeşiıtan 

"Kızıl Haç,, kurumu için sıbht mal 
zeme ve ilaç götüren İr..gria vapu· 
ru yola çıkmıştır, · . 

Bakanlar ve 
üçüncü genel 

ispekterlik 
Üçüncü genel iıpekterlik teıkilitına 

ait ihzari haZirhklara Jevam edilmekte
dir. lıpekterlik, bütçe Kamutaydan çık
tıktan aonra ikinci tetrinin on betine 
doğru filen iıe baıhyacakbr. Bu teıki • 
labn kadroıu geni, olacak, üçüncü re . 
nel iıpekter eyhll ortalarına doğru teı • 
kilat mrntakasına ıidecektir. ıı 

Ziraat Bakanı Muhlis, Ziraat 8anka
ıı genel direktörü Kemal Zaimle bera • 
ber yakında şarka gidecek, ekim ve ıu· 
lama itlerini yerinde tetkik edecektir. 
Bundan başka Kültür ve Sağlık Bakan· 
larmın da eylul içinde şark seyahatına 
çıkmaları muhtemeldir. 

Kiiltür Bakanr Saffet Arıkan dün ak· 
tam Ankaraya gitmiştir. 

Kabataştak&niyon 
kazası 

Bugün on birde Kabataıta, is· 
kele civarında bir kamyon kazası 
olmu'şmr. 3777 numaralı ve. eıya 
yiiklü kamyon, .arabacı Şerefe 

çarpmıt kendiıini yaralamıttır. 
Şerefin yarası ağır df;!ğildir. 

.(1495) _{~5(Yll): 

' 

tatili 
baıvurarak pazar ruhıatiyeıi ~mıılar • 
dır. Bu iıııı Adliye Bakanhiı da kanş • 
mış, uınımhanelerin pazar günleri ka -
palı bulunması ıekli kanuna uygun ıö
rülmüıtür. Uray buna itiraz etmiştir. 
Mesele tetkik edilmektedir. 

Bu sabahki 
tramvay kazası 

Bu sabah aaa.t 9,3a da Ortaköy
de Sıhhat yurdu önünde Bebek 
tramvayile 32Sl numdrah yük~~a 
bast çarpıımııtır. 

Arabanın iki ön tekerleği kırıi
mı§, yere dü§~n eıyal:u·ın bir kısını 
parçalanmıf, beygirler de arka 
ayaklarından yaralan.mı~lardır. 

Arabacı Öınerle V4lman yaka· 
lanmış, tahkikata başlar.mıştır. 

. (~50~) (1844) 

Istanbul Bel~diyes"ndeo: 
~ Zafer bayramına tesadüf eden 
ağustosun otuzuncu cuma günü 

ıaat 9 dan 9 kırk beşe kadar t s· 
tanbul kumandanlıjı karargi· 
hında komutanlık taraf rndaıı 
tebrikat kabul edilecek ve tarrı 

saat 1 O da Beyazıt meydanında 
geçit resmi yapılacaktır. İstanbul 
da bulunan 11ıym aaylavlarla 

uınumi meclis üyelerinin tetrif a• 
'ta dahil zevatın teş~ifleri rica o• 
lumır. 

~LBISE: Ja.ket atay, silindir 
r 

fapka. 
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~ fl&iifiilff: 
.,-,~- - - ~ .. 
Galiba Halkçılık 

1 

zivanadan çıkıyor! Yeni deni7 jHafta tatili Mahmut Saim 
Amerlkada spor şampiyonlarından fenerleri ist:eriz ! Gene sahnede 

kabineler ve şaklabanlardan Cümhur TUrklye kıyıları ge• Pratik farmakoloğlar Hu sefer muhayyel 
mller için her yerden aksi takdirde llAç- bir operetin Reısıerı mı göreceQlz? 

Bunlar olsa bile halkçtlık 
istibdattan elbette daha iyidir! 

Amerikadan 
Anupaya uç • 

lllayı muvaf fa • 
kiyetle ilk bata • 
ran tayyartt1 
Lindberı kendi 
nıealeii içinde 
J>ek haklı bir 
töhret kazan • 
lnlfh. 
Gençlerin Lind~ 
berı rozetleri, 
Yahut Lindbers 
ınvb yaka tak
ınalan, Lind .. 
'berı çikleti çiğ • 
Demeleri bir za-
11lan bot ve man 
tıkr ·· ··ıd·· ıoru u. 

Hele kahra. 
inan tayyareci. 
ilin küçük oilu 
hrrıızlar tara . 
fından &§ırıJıp 
öld:~ .. Z!... h ~ unce er 
lcea acıdı. 

•u a ... mnı ll8fında keman kiran zat Amerika 
Cnmhur Relallllne namzettir 

F e.kat, bundan birkaç ay enel 
4'..nıerikanm bu meıhur adamını, 
birdenbire, Edison tertibi dlhl • 
lilclere bqlamıı ıörerek f&tbk. 
insanları kalpsiz mi yaptacak • 
11111, yoksa, ruhu bedenden mi ayı
~ıı ... Buna Yalön marifet • 
le" hpmaja kalkıımıftı. 

''Çimıeden yukarı çıkmak,, 
~e\''inden bir "tayyareden apğı 
•nınek,, tımarıklığını gösterdiği 
anlatılıyordu. Pohpohlanmak, on· 
da bir meıalomani, yani kendini 
dev aynaıında görmek illeti ya · 
ratınııtı, belli ... 

Son gelen haberlerde Lind • 
°berg'in Cumhur reisliği için nam· 
Zetlifini koyduğunu da öğrendik. 
Bilmem ciddi, bilmem alay, bir 
•rkadatım dedi ki: 

- insanlar, geriye dönmüt o • 
luyorlar ! 

- Niçin? 

- Çünkü, eıkiden millet, ken·· 

rikalılara tuhaflıklar yaparak 
Cmnbur reiılitine koyacalı mm 
zetlik için epeyce taraftar toplı • 
yan bir "diplomat,, mq ! ... 

Birdenbire inaanm kızacaiı ıe
Hyn.,~ 

- Demokrasi kepaze oldu; te
reddi etti! .• Diktatörlerin halda 
var .•. Eğer be,eriyetin batına bun
lar geçerse ...• 

•• • • 
Geçmez a... Halkçılığm daha 

da tereddi ederek bunlarm baıa 
geçtiğini bir in farzedin... B•r 
gün, bet ıün sonra, halk, yallah 
edip onları ıene atacaktır. 

Bir de Neronları dütünün, bü • 
tün kardeılerini ıaltanat hıraiyle 

kılıçtan geçirenleri dütünün ... 

Demokrasi, en dejenere olmuı 
halinde bile itene otokrasi denen 
bütün o diktatörlüklerden iyidir! 
Bir f&)daban ve bir megaloman 

bile bir mi\etebit ve zalimden mü· 
kemmeldir! 

di batına, en güçlü kuvvetli in • 
;anları geçirirdi. Maddi yararlık· 
I •r gösterenler reiı olurdu. Sonra· 
arı, bir fitret devri irız oldu. in· (Vl·ftO) 
~!arın baıına cılız, sarsak yahut -------------
~tınan ve ıe'beı reisler ıeçti Partinin ocak 
k addı kuvvetin ıanki kıymeti kongreleri 

C. H. Partisi Parti Ocak kon· 
ırelerinin bir eylülde l,aılıyacaiı
nı evvelce yazmııtık Bir eylül 
pazara raıladığmdan konırele. 

ıabahleyin onda yapuacaktır. O 

çok emniyetli Jarda hata olablllr blletlerlnl satıyor 
oluyor diyorlar 

Ekonomi bakanhtı uzun müddetten 
beri söylendiii gibi fenerler idaresi .. 
nin tahll4Jfye genel direktörlüğüne 
bağlanmasına karar vermiş d.t>ğildir. 

Bakanlık, son iki yıldır tahlisiye büt
çesine tahsisat konularak yapılan de-
niz fenerlerinin de fenerler idaresine 
dt>vrine karar vermiştir. 

Bir imtiyazlı idare olan fenerler 
idaresinin daha on beş yıllık bir imti
yaz müddeti bulunmaktadır. Yalnız 
yt>ni yaptırılan daha da yaptırılacak 
olan ıadyo • kar ittasyonluı tahlisi
ye genel direktörlüfü tarafından i • 
dare edilecektir. 

Oğrendiğimize röre ekonomi ba -
kanlrfı tarafından bütün memleket 
kıyılarının radyo _ far istasyonlarile 
çevrilerek denizlerde emniyeti tesis 
için beş yıllık bir program hazırlan • 
maktadır. Bu programa göre beş yıl 
içinde hUtün kıyılarımızda mevcude f. 
llveten beş radyo • far istasyonu da-
ha yapılacaktır. Ayrıca bu yıl altı ye
ni deniz fen eri yapdmuı için de tah • 
lisiye genel direktörllltüne tahsisat 
verilmiş bulunmaktadır. Bu fenerler 
de evvelce yapılanlarla birlikte fener
ler idaresine devredilecektır. 

Bu yıl ktırulacak fenerlerden bl -
ri Kınabadada olacaktır. 

--0--

lstanbul festivali ıçln 
hazırlıklar 

İstanbul feativall bazırlıklariyle 
1lfi'qan komite dün vil&,.ette vali ve 
belediye reisi Muhiddin Ulltflnclafm 
bqkanhfında toplanJIUftlr. Ba top -
lantıda Galatasaray lisesi direktör8 
Behçet, Boğaziçi liseleri dlrektörii 
Hıfzı Tevfik, hukuku umumiye, öfret-
men mektebi müdilril Haydar, eski ls
tan bul saylavı ŞükrO de bulunmuştur. 

Odemişte Omer isminde birinin 
zeybek oyununu çok iyi oynadığı 61-
renildiğinden bu zatın hemen çağnt. 
masına karar verilmiştir. 

Bofazlçi okulundan seçilecek otuz 
beş talebe ile djfer liselerden seçile -
cek gençleri yaptırılacak milli el -
biselerle zeybek oyunları oynıyacak .. 
)ardır. 

Komite öf leden sonra konservatu
nrda ikinci bir toplantı daha yapmış 
tır· 

Sinema ve tiyatro 
kapıla,rıoda plak 

çalmak yasak 1 
Bazı aramofoncu dükkinlannın bo • 

puför ko)'ank plik çalclıkJan .. plip 
seçenlwle ciYUda otaranlan nhatam 
ettilderi yapılan ıikiyetlerclen anlatıl • 
mıtbr. Bu tekilde plik çalmak yasak e
dildiii sibi sinema ve tiyatro kapılum
cla ela aynı tekilde plik çahnmuı mene
dilmittir. 

Pratik Farmukoloğlar birliği bu • 
günlerde toplanarak Ankara)'a git • 
mek üzere bir h.-yet seçecektir· ~ebri • 
mizde bulunan sağlık bakanı '!tetik 
uzun müddet görüştüğü pratik farma
koloğlar başkanı Nuriye böyJe bir he
yetin Ankaraya gelmesi lüzumunu 
bildirmiştir. Sağlık bakanlığı ulusun 
sıhhatiyle çok yakından ilgili pratik 
f armakoloğların durumiyle yakından 
alakadar olmaktadır· Pratik Farma -
koloğlar kurumu da eczanelerde ve ll 
boratuvarlarda çalışan pratik far • 
f akoloğların bilgilerinin arttırılması 
için sağlık bakanlığının nezareti al -
tında bir kurs açılmasını, bütün mem
lekette kabul edilen hafta tatilinin 
pratik farmakolotlara da teşmilini 
temin için eczanelerin de nöbetle haf
ta tatili yapmalan ve çalışma zaman· 
)arının tahdidini, mes"uliyetJerinin de 
tayinini bakanlıktan istiyeceklerdir. 
Çünkü daima uzun müddet çalışmak
tan ötürü yorgun bulunan pratik far
mokoloflann halkın sağlığı için teh • 
likeli olabilecek bir hata yapması im
kanı dalma mevcut bulunduğu ileri 
sürülmektedir. 

----------~--~----~~~~ 

Elektrik çarptı 
Üsküdarda Selamsızda oturan 25 

yqında Nuri taş mektepte tamir ya. 
parken elektrik cere71Lnı çarpllllft bu
nan tesiriyle dört metre yflksekJUden 
tqlar Uzerlne dU19rek ağır surette 
yaralanmıştır. Nuri Zeynep Klmil 
hastanesine kaldırılmıştır. 
Ba•ından vurmu• 

Karak&y taksisinde tofiir Mehmet 
7.abıtaya bqvurarak ayni taksede ça
lıp.n Nfaht tarafından başından ya -
ralandığını iddia etmiştir. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Alacak yüzünden 
Kasımpaşada seyyar börekçi Hay 

darla seyyar simitçi Sami alacak yU -
zünden kavga etmişlerdir. Sami bı -
çakla Haydarı sırtından yaralamış, 

yakalanmıştır· 

Sandalya ile 
Beyazıtta Çadırcılarda koltukçu 

Cemal ile koltukçu Süleyman arasın
da kavga çıkmış, Süleyman kardeşi 
Mustafa ile bir olarak Mustafayı san
dalye ile başından yaralamııtır. Ya
ralı hastaneye kaldırlmış, suçlular ya 
kalanmııtır. 

Bıçakll adamlar 
Yenlkapıda sahilde sandal içinde 

Meşhur dolandırıcı Mahmut Saim 
gene ortaya çıkmıştır. Bu adam "dün
ya kız n erkek üniversitesi neşriyat .• 
müdürü,, yazılı mühürle damgal:ı .. 
dığı muhayyel bir operetin biletl~rini 
bazı yüksek kimselere ve müesselere 
sattığı görülmüştür. Bu biletlerin üze 
rinde 775 kuruş masa ücreti, :?:l kuruş 
duhulfye gösterilmiş, ~ekizer lira alın 
mıştır· Bu işe uray ve maliye nıemur
ları el koyarak, zabıt tutmuşlar, tah
kikata ~rişmişlerdir. 

-0--

Sebze ballnln etra
fına yol 

Uray (belediye) Kerestecilerde yem 
yapılan meyve n sebze halinin etrafuv 
kimilen parke ile çevirtmeie karar ver
mittir• Halin etrafı asfalt yollar bari • 
cinde toprak olduğundan bava Yaiıth 
olmaaa bile dökülen sularla daima bir 
çamur halinde bulunmaktadır. Bu ça • 
mW'Wl kalkması için kaldmm yapılma· 
mua lüzum &"Örülmüıtür. 

--0--

tlnlverslteye talebe 
kaydı başladı 

Univerıiteye bu yıl talebe kaydına 
pazartesi aiinü bqlanacak, eyim aon11· 
na kadar sürecektir. 

Uninnite Rektörlüiünce verilen ka
rar mucibince bu yıl Onivenitenin bü • 
tün fakültelerinde derslere birinci tet
rinin birinci sünü bqlanacakbr. lnkı • 
lap denim de bu yıl Oniversite aÇılır 
açılma b&flıyacaktır. 

--0-

Bir muslktşlnasımız 
Rusyaya gtft:I 

Musilôıinu Hasan Ferit, Sovyetle • 
rin daveti üzerine, dün Daçya vapuru 
ile Sovyet Rusıaya sitmittir. Orada 
konser verecektir. 

--0--

LAğam sularlyle 
sulanan bostanlar 
Harbiye okulu arkaamdaki bom 

tanların liimı aulariyle sula~dıiı 
iddia edilmit, bunun üzerine bos
tanda bulunan bütün sebzelerin 
aöktürülmeıine karar verilmifti. 

Bu karar üzerine boıtan sahip
leri mahkemeye müracaat ederek 
karara itiraz etmiılerdi. Mahke • 
menin vereceji karar bugün belli 
olacak ve boetanlarm söktürülüp 
aöktürülmiyecefi anlqılacaktır. · 

Uç kipnin ellereinde bıçak olduğu hal -------------
de kavga ettişleri polise haber veril .. dükkflnı önünde uyuyan Ereğlili ame
miştir. Bunun üzerine kavga yerine le lsmailin başı altından ceketini ve 
gidilmiş, fimendif er gardfrent Cemal kuuduralannı çalarken yakalanmış -
ile Hüseyein ve sandalr:ı Zeki yaka .. tır. 
lanmışlardır. Ellereindeki sustalı ça. Kadınların kavgası 
kılar alınmıştır. Haydar caddesinde 5S numaralı ev. 
Uyurken de oturan Şaziye ile l"ehibe kuga et-

Eyüpte Dökmecflerde oturduğu • mişlerdir. Vehibe Şaziyeyi taşla kll,ı 
nu ve hastaneden yeni çıktığını söylf. Uzereinden yaralamış, yakalanmı~tır. 
yen 16 yaşında Ahmet, Ayvansarayda, Şaziye Haseki hastanesine kaldı • 
aşlan iskelesinde kalafatçı Hafızın nlmııtır. 

alnıanıııtı. itte, ıene maziye dö
l'lülü:ror. lnıanlığın en terakki e~ 
llıit memleketlerind~n biri, bir 
._ri bahadırı bap ıeçirmek iati -
>'or... Spor f&mpiyonlarından ya
~~lın~t kabineleri idrik edeceğe 
~ıyoruz!! 

••• 
Şu resme bakınız! 

le Bir adamın kafasında keman ı 
~or. Kemanı kıran da Ame • 

~g!~~f 2~;:~ _( _____ ş_' --E-=-==::-H---R--İ--N ........ :--,--D--E---R--D---L--E--. -R--1-.------,-

~ ....... lllliiiiiaııaa ıı 
toplanacaklardır. Pencere kenarlarında saksılar· 

20 ilkteşrin 
nüfus 

Pazar genel 
sayımı 

Cumhuriyet rejiminin Tm·~' nüfusu üzerinde yapbiı tesiri 
"• ••rdıiı en miiıbet neticeleri 11öatereceii için, yalnız bizleri de-
lil, bGtiia dünya11 da ilıilendi~ cektir. 

1 BtlfveWlet 
Statldilı Umum MüJirliiffi 

.___..__, 2 illi "' : 1 1 ıwmn m•z: ç • 

Geçen gün bir sokaktan geçerken birdenbire iki a 
dım arkamda ini bir aiirültü duydum. Başımı çevirip 
baktığım zaman kocaman bir saksının parça parça 
yerde yatmakta oldufunu gördüm. Eier tesadüfen i
ki adımlık daha yavaş yilrüseydfm üçüncü kattan dii
§ell o koca saksı, tam kafamın ortasına tesadüf ede -
cektf. 

Maalemef birçok evlerimizde pencereye bu şekilde 
çl~ek saksılam koymak moda olmqtur. Bu bir şey de • 
ğfJ, asri tenkit edilecek taraf, bu saksıları düşmekten 
korumak için de hemen hemen hiç bir muhaf· za ted .. 

biri alınmamasıdır. Gerek rüzgirdan, gerek evC:eki ç~ 
cuklardan birisinin itmesiyle böyle saksı düşmek hadi
seleri sık sık tekerrür etmektedir. 

. Eter tesadüf en o esnada caddeden geçmekte olan 

ı 
birınin başına düşerse bir takım f etiketlere de sebep 
olabilir· · 

Bu gibi hldfselerin 8n8M geçmek lçlr vakit kay. 

1 
betmede" mahalle bekçileri vasıtuiyle pencerelerde 
muhafazasız bir halde duran bu gibi saksıların bulun
durulması yasak e~lmelidir. 
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Saımnmt oumasınu cınnedatımız bnır snvasa : 
........ ,_., ,_,_._, -- __ ,_, ~ ,,_, ,_, ,...,~ -~ - - -·q..._.,-

Bulgaristan Türkiyeye 
Boğaz iı;ınin 

suları berbat oldu 
dostluk gösteriyor Her yeri neft kapladı 

Dış Bakanı Köseıvanof Türklük aleyhlndekl bütün 
hareketıerın dindf rffeceğlnl anlatıyor 

Gemiciler, kotracılar, sandalcdar, balık• 
çılar ve yttzllclller hep şfkAyetçU 

Bulgar aja_!ıSI, huduttaki tahşidatı yalanladı 
Standard gaz kumpanyasınaj lenmittir. Bunlar ansmda, Stan• 

ait bir dubanın dün bir romorkör dard kumpanyasından zarar isti· 

tarafından çekilmek •uretiyle Or- yecekler de vardır. Ma2otun bir 

taköyde Defterdar burunundan z.ararı da boğazda he, gün bahk 
Bulgarların her veaile ile Türklere ıon siıtem tank Yama limanma çıkanl- riıtan'ın Köseivanof'un ıiyaaaıına ıir • geçerken su alarak battığını yaz- avlıyan bazı meraklılara ve difer 

ka111 takındıktan düşmanca tavır, aon rruıtır. meainden evvelki devirlere ait olıun ve mııtık. Bu duba mı.".l'Ot dolu ol-
d · b ı balık"'-ılara olmu§tur Balıkların zamanlarda artık had bir evreyı u · Bqndan batka gene Nöyyi muahede. bundan sonra, Dıı Bakanının ıiyasaıı duğundan batınea mAzotlar deni· ~ 

mu§tu. Bu fena tezahürler, gazeteleri- siyle meıu:dilmiı olduğu halde Bulgar Bulgaristanda hakim olıun. Her halde, mazot yüzünden oltah:.ra gelme • 
'k h l' d "f d . :.ıe yayılmıt§ır. Akıntı teairiyle de dı"klerı' go··ru"lmu''ııtu··r. mizde adeta bir tefrı a a ın e teessu · or uıu birçok tayyare, ve ıeyyar aiır o zaman, Bulgaristan en doğru yola aıır· :s 

boğazın Ortaköyden alt k11mın1 le yazılıp duruyordu. toplara da maliktir. diğini ve Türk dostluğunun ne kıymetli 
Fakat, memnuniyetle öğreniyoruz ki, Temenni ederiz ki, bunlar da, Bulaıa- olduğunu ıöreeek, öğrenecektir. istila etmiıtir. 

bu iıin artık bir aksülameli doğmuıtur. Mazotun zararı bHhaaaa deniz· 

Boğaziçinde yüzenler de fena 

vaziyettedirler. Derh·e gireme • 

mektedirler. Farkına vamuyarak lki mılletin arasını açarak hem Türkün Rolşevlk propagandası yllzilnden deki beyaz boyalı t&!IM& vasıta-
hem Bulgann zararına ve yalnız ıiJiıh larına olmuı, bunların tekneleri· girenler Habe§ ordusanun askerlo-

fabrikalannın menfc~ına yanyacak 0 
• s ti ı d ı t nin dıt tarafları fena. halde kir· rine dönmüt bulunmaktadırlar. 

lm~~~~i~~B~h- ovye er e ev e -----------------------------derlen de zuhur ctmiıtır. 

ne~;r~a~~;~~n~~a;:::n:n~;!~:le:n~ lerin arası 3P1lıyor Yunanistan da 
Cledıyoruz. Gerek ırk, gerek komşuluk Y 
~doktaen Bsmuldgaanrladroınstbouln:30nklısğı·yrmasızetı'niı~n~a- .. Temmuzun_25 ikndde bqlıyan, ve laraknaz~~n ykedinci .e~terna1syo- üzüm işçilerile j• andarmalar 
... " " agustosun 21 1ne a ar devam e • nal omiınıst ongreıının ça ıf • 
minıi ve ııürckli bir ıurette tahal:lıuk C· den yedinci enternasyonal kon • ması münasebetiyle Sovyetler Bir arasında çarpışmalar 
CJerse, gerek halkımızda, gerek basır:ı • 
nuzda elbette icap eden mukabzleyi bu· gresi, Sovyet Rusya ile bazr büyük liğinin Amerikanın İç itlerine ka· Atina, 28 - Son günlerde Mo 1 Dün gece gelen telgraflarda 
lacaktır. devletler arumda birtakım anla • rı,tığı bahane edilerek verilen 

ıa'da üzüm müstahsilleri ile hü- hükumet kuvvetleriyie nümayitÇi· Bulgar dıc:. bakanı §amamazlıklar doğurmuftur. protesto kabul edilmemiıtir. k:"I.- • d 1 .., y d ıı.melın arası iyi en iyi}·e açı mıt- ler arasındaki çarpııımalar netice· Türk dostluğu e inci enternasyonal komü • Bu protestoya mukabil birce- ~ 

Yapıyor nist kongresinde kabul edilen
1 

vap verilmif, ve bu iddianın varit hr. ıinde 2 kişinin öldüğü, ve 12 ki· 
Hatta itçilerin yaptıkları bir 

Sofyada .rıkan Zora gaz~tesinin bir "Fatiıt ve emperyalist devletlerini olmadığı sebepler zikredilmek su· • k l d §İnin de ağır surette :yaralandıit 
~ 1 nümayııe artı po iı ve jan armct. 

mu,_ _ __!nn· e Bulgar Dı• J,.leri Bakanı ordulan arasında propaganda,. retiyle bildirilmi•tir. b'ld' ·ı · t" HA d" I b'lh ıuır:n s s • ~ kuvvetleri silah kullanmak mec- 1 ırı mış ır. a ue er 1 U· 
Köseivanof çok dikkate değer bir diyev maddeıi üzerine ilkönce Ameri • J Diplomatik mahafil, Amerika 
'de (bercatta) bulunmuıtur. ka, onu müteakip de Japonya, ln· l ile Sovyet Rusya aruındaki bu 

Köseivanof vermiı oldı.ığu diyevde giltere, ve ltalya; elçileri vuıta - anlaıamamazlığın diplomatik mü 
ezcümle ııunları söylemiıtir: siyle Sovyet Rosya Hükumetini naaebetlerin kt-silmesine kadar 

- Türkiye ile Bulgaristan araımda 

huri yetinde kalmıtlardır. 
Üzüm müstahsiller! üzüm ofisi 

tarafından tespit edilen fiat!arın 
yükseltilmesini istemektedirler. 

hakiki bir dostluk havası kurulrnaıı için şiddetle protesto etmişlerdi. geniıliyeceğini tahmin etmekte • 
elimden g~Jeni yapacağım. Bulgariıta • Dün Moıkovadan gelen telgraf· dir. Ahı Ak 
nm dı• siyasaıı, ve Trakya hakkmda mte:!! .. ,• ............... ,,~, ·-=r·-.. --:ı:··-=--... --.. - m:--· a SIZ ;s ....----· .. ••••••••••••••• ......... _ ........... _............... ....... ...... ................... . 

bir eaer yazan Hariciye Nezar~ti me ·;: lSTANBULUN HER ZAMAN KiBAR HALKININ SiNEMASI İİ k t•ı ki 
ledilmııtır. (Bu adam, Trakyanın Bul- 1: aıma ! mu~lru:1n~an Doktor Assen Bo,ınof az. ij D . EN GÜZEL FlLMLERI GOSTEREN SiNEMASI ~ 8 1 ÇQCU ar 
garlara verilmesi hezeyanını yaz.nuftı.) U lSMlNl KAZANAN VE. BU ŞöHRE.TlNlMUl:IA.E.A.%.A.JÇlN __ _.,..__yakalandı 
Avnı suretle bu dostluğa engel olmaJr li BU SENE DE HiÇBiR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYAN ~ 

;. lzmir, 28 - Menemende Gediz 
istiyen her memur azledilecek, tahri • H M E L E K ıineması, bu ak§&JD saat 9 da 1 
ki b 1 kT ı d ı· • kenannda Hüseyin adlı 13 yafın· 
eezaland:rılneaklardır. :i f da bir çocuğa civar öy e oturlln 

tta u unan teı ı at ve gazete er e ! yeni tinemamevsimine bathyor. 1 k d 

"Bulgaristandan Türkiyeye hicret İ· İi llk Programda Fransızca sözlü aık, heyecan ve zevkli bir film i 15 yaılarında üç çocuk çok fena 

§İni de dostane bir şekilde halletmeğe ii Kaçan sevda l ı I ar 1 bir maksatla taarruz ederek iple 
pı}ıfacağun. Yakında iki uluı araaında ii 
bu iclerin kat'i ıurette düzeltilmeai için i.i. O l boğmuşlar ve bıçaklıyarak öldür-

s ynıyan ar: 
konu§malar olacakbr. Ben iki ulusun !i ROBERT MONTGOMERY • MADGE EV ANS müılerdir. 
kardeı~e yaınmalarını i'tiyorum.,, fi Jandarmalar her üç katil çocu

•: Ayrıca: Dünya TENiS ŞAMPiYONU TILDEN tarafından teniı 
Dıt itleri Bakanı bundan başka Bul~ i: ğu da eleıeçrimiılerdir. 

garistan Türklerini ifsat etmeğe çalııan ;; nasıl oynanır filmi ile Paramount dünya haberleri. 

"Medeniyet,. i•imU gazetenin kapahla· 11 ..... B~;~i)~~-;;d: .. ·H~;i;;t;~;j'~-;;~~i .. b~"";J;~~;;; .. M;i;k··;ı;~;;;;;;~:ı J -o-
ir'Arnm, ve Müftü Ahmcdof'un da azle • ii h, . . d k . Gaz maskesi 
Til~ ~ · · i t · t• :: gelecek sayın alka bırer Aysberg tak dun e ece tır. 
a ecegını ma e mıı ır. :: fabrikası L. .. -:: ........................................ - ....................................................... __ == 
"'ulgarıar Trakyaya -· ................................................................................. _ ......... . 

Ankara, 28 - Gaz maskesi 
asker yığmamış A k Ot b.. 1 l • n ara o us ş erı fabrikasının inıaatı bitmek üzere-Diğer taraftan Bulgariatanın bir tek-

zibi de dikkate değer: Direkto··rıu·•gv ünden: dir. 29 teırinievvel günü açılacak· 
Bundan iki gün evvel, Atina muha • tır. Fabrika senede 300000 maske 

biriD}iz bildiriyordu: "Türkiyenin Trak· Otobilı biletçileri için 50 adet çanta alınacaktır. Tahmin yapacak kabiliyettedir. 
yada yaptığı rnancvralan fırsat bilerek, bedeli 200 liradır. Şartname ve mühürlü nümuneai Ankara Oto· 
Bulgarlar, hududa aaker yığmaktadır • Diğer taraftan gazlardan korun 
lar. Türkiyeden Yunımiatana geçen yol- büsleri Direktörlüğündedir. ihalesi 10/9/935 sah günü saat mak için kanunuevvelde kuralar 
cular, pek çok Bulgar askerlerinin ıev- 10,30 da yapılacaktır. lateklilerin o/o 7,5 ilk teminatlariyle Oto· açılacakır. 
kolunduğunu görmektedirler.,, . büs i§leri Direktörlüğüne gelmeleri. (2371) (5148) 

Bu haber, Yunan gazetelerinde de 
~kmıftı. Oğlunu evU\thk 

vermlye mecbur 
kalan kadın 

Bulı:ariataıun bunu tekzip ettiğini 
görüyorıuz ve bu tekzibi bir "zrtlaımak 
istentenıek ııiyaıaaın telakki ederek mem 
nun oluyo~z. T avukpa.zan Güreci sokak Ya· 

Tekzip ıöylcdir: §at han 19 numaraJ J oturan Ha-
Sofya, 28 (A. A.) - Bulgar ajansı bil· tice dün matbaamıza geldi ve ga-

diriyor: zeteye ya.zalmasını iılec!iği Janla· 
Yunan matbuatı, Trakyada Bulgar rı söyledi: 

hududunda Türk kıtaatırun tah~d edil· O b. 1 
diğini ve Bulgaristan tarafından da mu· "- n ır yaıındak' oğlunı Or-
J abil tedbirler alındığını bildirmekte . hanı geçindirmekten aciz oldu-ı 
air. ğum için bir hayir aahibjnin yanı-

Hudud bölgecinde hiçbir Bulgar ktt' na evlatlık olarak vermek istiyo
ası tah§id edilmediği ve hiçbir hare - rum. Kendisi terbiy<:J: açıkgöz 
kette bulunulmadığı için bu haberlerin ve babadan yetimdir . ., 
Bulgaristana aid kısmınm, tamamen ve ---------=-::--:---
tahrikamiz bir surette uydurulmut ol· 'J'aksim Belediye Bahçesi 
duğunu bildirmeye mezunuz.,. Bu akşam saat 21,30 da 
bulgarların sılAh· Muhlis Sabahattin 
lanması eskiye mi Yeni operet sanatkarları tarafın-

ait: dan KOÇ KATIMI 
Son gere 

F&kai diğer taraftan gene haber ve • -------------- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
rildiğiM g81-e Bulgarlar gizli gizli ıi - OSKODAR HALKEVlNDENı aehirll gazlar hakkında bir aöylev, v. 
lahlanrnakta devam etmektedirler. Bu Zafer bayramından ötürü 31 ağuatoı 1 kasından da Ar ve Gösteril ıubeleri 
dimleden olmak üzere aon günlerde l • 935 cumart~ıi ak,amı Halkevi aalonun· ı tarafından konıcr ve temıil verilecek • 
lalyc f abrikalannda yapılmıt 61 tane da kimyaıer Bay Reıat Rıza tarafından tir· 

--o- . 

Borjiya ve Ra-
gastanın oğlu 

Roman )arını clltleten 
okuyucularımızdan 

kltaplarını 
al mı yanlara 

Gazetemizde tefrika halinde çıkan 
"Borjiya,1 ve Ragastanın oğlu" roman 
larmı ciltletmek üzere idare evimize 
bırakan okuyucularımızdan bazıları 

tekrar uğrayıp ciltlenmiş romanlan . 
nı almamışlardır. Bıraktıktan kitup . 
lara karşılık kendilerin~ \'erilen muk. 

buzların numaralarım aşağıda yaz. 
dığımız bu okuyucuların nihayet bu 
ay sonuna kadar kitaplarını almala • 
rını \•eya aldırmalarını rica ederiz. 
Gazetemiz ağustos nihayetinden son . 
ra hu kitaplar hakkında hiçbir müra -
caat kabul edemiyecektir. Borjiya: 
803, so.ı, 80'7,821,s.19 
RagMtanın oğlu: ~. 19, 15, 14: 212, 

180; 169, us. 68. "· '3; 400; 377; 288; ı· 
245; 238; 227. 

ıa Mesina civarında daha sık t• 
kerrür etmektedir. Bunun için 1Mı 

civarda ihtiyat tedbir olarak örfi 
idare ilan edilmiıtir. 

Abdülhamidin 
veresesi 

Vunan btlhi\uu;ıll 

aleyhinde açtıktan 
davaya dün de 

bakıldı 
TUrk - Yunan muhtelit hakem mali. 

kemesinde dUn yedi davanın duruı .. 
masına başlanmış, duruşma saat oa 
beşe kadar sürmüştür. 

Dün duruşması yapılan yedi da• 
vadan ikisi Abdülhamit veresesi ta .. 
rafından Yunan hükümeti aleyhine 
açılan du·alardır. Vere!e ,·ekillerl 
Abdülhamidin Yunanistanda kalmıt 

arazi ''e mallarını istemişler, mahke • 
me de bu damlar hakkında adenıl 
salahiyet kararı vermişti. Vekiller bu 
karara itiraz ederek iadei muhakenaı 
istemişlerdi. 

Dün duruşması yapılan da,·alar 
arasında lzmirdeki evi Türk hüküme
ti tarafından zaptedilen Andrikirit 
ile Mersin ,.e tarsustaki emlakine 
\•azedilen Mıwrom3tinin da,·nlan da 
yardır Andrikiris 40000 İngiliz liraA 
Mavromti ise 43000 Türk lirası iste .. 
mektedir· Bundan başka Bahkesird• 
ki ormanları işletn1e.k üzere O manlı 
hükumetiyle yaptığı mukavelenin tat 
bik edilmemesi yüzünden Ekonomi • 
dis tarafından Türkiye hiikumeti a. • 
Jeyhine açılan davanın da dün mil • 
dnf aası yapılmıştır. Ekonomidis Tiif'ı' 
kiye hükümetinden 100,000 lira ta:a • 
minat istemektedir· 

Bütün bu davalar hakkındaki ka• 
rar birkaç gün i~inde ,·erilecektir. 

--o--

Şark şimendlferlerf 
memurlarının 

gezintisi 
Trakya Şimendiferciler Birliği, T~ 

Hava Kurumu menfaatına zafer bayr•; 
rruna teıadüf eden 30 ağustosta (yarı~ 
lspar'"..akuleye bir tren gezintisi tert.il' 
etmiıtir. 

Bunun için gW:el bir program tertff 
edilmiı ve ucuz bir büfe hazırlanmıt:• 
Husuıi bir tren yann sabah saat 7, 
da Sirkeciden kalkıp lapartakuleye .... 
dccek ve akıam üzeri s11.at 21 de dôıtr 
cektir. 

Cezintiye iıtirak edecekler hem sil • 
zel bir gün geçirecekler, hem de Hııf9 
Kurumuna yardım etnüı olacaklardıt• 
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Yüksek geçen terfi istesiyle tasdikden. 
1040 za.oit KlJKl\IA Y YAHHA YLIKT AN 

ALBAYLIGA 
M. Süreyya Selinik. Ali Besim Sa· 

rayköy. 
KURMAY BlNBAŞILIKT AN 

terfi etti 
YARBAYLIGA Ankara, 28 ( A.A.) - Cumıır 8CJ§kanlığının yük.ek ta.tiklerine: iktiran e~~m ordu terli li•te•i 

Osman Yaldei Atik, Mustafa E • ıuclur: 

dirne, Ali Hiza Osmancık, Ali Rem • Korgeneral Kazım Orbay Generallığa. 
ıi Bursa, Mustafa Sofular, M· Zeki Tüm Genaral Ömer Haliı Korgenerallığa. Tüm General Sabit Korgenerallığa. Tüm General 
İstanbul, M. Mümtaz Şam, Enver ls- 'ali 
tanbul, Hakkı Hezar Drama, A. Nu _ Muıtala Galip Kotg•·nerallığa. Tüm General. Mümtaz. Korgener~ ığa. 
rettin İstanbul, M. Nuri Beşiktaş, Tuğ General Baytar Saclt-:tinTümgenerallığa, Tuğ general Doktor lbrahım Mazlum Tüm gene-
1\1. Fasih Mersin, Davut Zeki Diyar - rallığa, Albay B. Yusuf Ziya Tuğ generallığa, Albay Mehmet Nuri Tuğ generallığa, Albay 
hekir, A. l\luhtar Bingazi, H. Hüsnü Cemü Tahir Tuğ generallığa, Albay Muharrem Mazlum Tuğ generallığa, Albay l•hak Avni Tuğ 
Harput, Mükerrem İstanbul, A· Ni - generallığa, All•ay M. Ke~at Tuğ generallığa, Albay Harita Abdurrahman Tuğ generallığa, 
yazı Manastır, Yakup Ergene, Hay - Albay Eczacı Sabri Tug"' generallı~a, Albay Baytar Kamü Tuğ generallığa, Albay Doktor .Ahmet 
rettin Gemlik, Vedat Dürdariye. A. 5 B M N T 
Şevki Diyarbekir, H. Ekrem Oskü _ Suphi Tuğ generallığa, Albay Doktor M. Raif Tuğ gcnerallığa, Albay aylar • urettın uğ 
dar, H. Tahsin Kaptanpaşa, H. Hüs- genetallığa, Albay A. Ferhat Tuğ gene1'tlllrğa, Albay M. Tevfik Tuğ gen~rallı~a, Albay ?•man 
nü Bakırköy, H. Hayri Ortaköy, A. Nuri Tuğ generallığa, Albay M. Nuıral Tuğ generallığa, Albay A. Tevlık Tug generallıga, Al-
Ce\-at İstanbul, M· Şc,·ki Dedeağaç, bay M. Rıuim Tuğ generallığa Albay Şükrü Tuğ generaltrğa. 

A. Neşet Edirne, Behçet Bitlis, Sa - !..--------------!'~~~~~~~-~~~~~~~~~-.m:~~~~-=~~I 
llhattin Vodina, M. Kfl.zım PreşoYa, Atina, Rifat Fatih, A. Zeki Beıiktaş bul, Celal Bayburt, Burhan lsta.nbul, Menin, Mehmet Ratip Kiliı, Nazmi 
Raşit Üsküp, Mitat Tiran, M. Ham- M. Şükrü Miıis. Bahaettin Erzurum, M· Lutfi Kayse- Ittanbul, Kamil lıtanbul, Alaettin E-
di Erzincan, İbrahim Hereke, M. PlYADE TEG.MENLİKTEN rl, A. Şükrü Sivas, Nurettin Erzin- laz.iz, Kerim Selinik, M. Erkan Sinop, 
Seyfettin lstanbul. Mustafa Kasım - YUZBAŞILIGA can, Mehmet Erciş, Niyazi Jzmir, Hü- H. Omer Sait lstanbuJ, Alaettin Kel-
paşa, 1\1. Tevfik Edirne, J. Hakkı Sü- seyin Revan, Necip lstanbul, l Hak· kip, Halda Tokat, Kasım Karaköıc, 

Recep Birecik, Necati İstanbul, ı 
Jeymaniye, Necati İstanbul, Hakkı kı Bolu, H. Yekta İstanbul, M. LOtfi M. Sadık Mardin, Burhan ıtanbul, 
İstanbul, M· Muzaffer Erzurum, Tah- Cevdet l\ler'aış, l, Hakkı Yozgat, Kastamonu, Mehmet Denizli, Lfttfi Cevdet Saran Edirne, A. Mokin lıtan 
8in Kastamonu, Ali Riza JstanbuJ, Mustafa Bolu, İbrahim Selinik, O. Bayburt, Özdemir Kars, Mitat Edlr- bul, Muzaffer Jzmir, Salih Fuat Amaı 

A Lütfi Ayaş, M. Suphi Üsküdar, Halil Fazıl :Manastır, Kamil Perşembe, • ne, Yusuf Erzurum, Nurettin Koca- ya, Saffet lıtanbul, Sami Ersenekon 
Ragıp Erzincan, N~t Kırklareli, Urfa, Etem UJuborlu, M. Muharrem eli, O. Nuri İstanbul, M. Fazıl Erzin- Ankara, Şadan lıtanbul, Kemal Erzu· 

Af,,·on, Osman Selanik, 1\1, Necati ls-ı Neriman Fevzi Davutpaşa, Hnhisi " can, Zakir Erzurum, Jzialp Menteşe, rum, Alaettin lıtanbul, Refik Elaziz, 
İstanbul, Remzi Ayazma. tanbuJ, Hayri Diyarıbekir, Musta~~ A. Nihat İstanbul, Rüstem Erzurum, Suavi Tuncer lıtanbul, A. Cemal ls

Balıkcsir, Ali Di}-anbekir, Recep Gu- ı 
KOR YOZBA~ILIKTAN ı·1 Ziynettin Bursa, Talat İstanbul, Mi- tanbul, Tahıin lıtanbul, Ahmet Erzin ~ rün, Nurettin Sülcymaniye, Ce a 

nfNRASIUr.A İ r.. tat Diyanbekir, Faruk lstanbul, Şa- can, Cezmi lıtanbul, Burhan latanbul, 
· Bursa, Adnan Paşabahçe, smail ~r habettin İstanbul, SeUmi İstanbul, M. Retat Edime, Şaban Tekirdağ, 

Hüseyin Yanya, M. Nuri Arapkir, şamba, Namık İstanbul, Muhittin Ali tstanbul, İbrahim Ankara, M· Ze- Ziya latanbul, Gani Haıankale, Şem-
1'1 Neş t Bağdat Saı"m Kasımpaşa Serez, Jlilmi Unkapanı, At1f lstan-

• e ' ' ' ki tstanbul, M. Kemal lsparta, H. aettin l~tanbul, lımail latanbul, Cema-Tevfik Bayburt bul, 'ran1f lstanbul, Hakkı Manisa, 
• Münir tstanbul, Selami İstanbul, Na- lettin Tokat, Bekir Sıtla Erzurum, Rasim Mardin, Kemal Erzurum, Nu-

PtY ADE YARBAYLIKTAN ci İstanbul, Fahri Konya, Burhan Edip Erzincan, Hüseyin Elbeıan, Fah 
ALBA YLIGA ri Keşan, A. Hikmet Manastır, Tev- tstanbul, LütCi İstanbul, B. Cahlt ts- rettin Ahlat, Selahattin Erzincan, Na

fik lstanbuJ, Ali Erzincan, A. Rıza 
'Difat Ba)·azit, H. Vasif Erıincan, İ C d ı ta tanbuJ, Bedrettin Mer'aş, Adnan ls- im Erzurum, Zakir Erzurum, Seyfettin 9 Akşehir, hsan Eyüp, eY et s n-

A bdullah Naci Sivas· H ı · B tanbul, Mahmut Erzurum, SelAmi Erzincan, H. Cahit Karacaabı\t, Muh -
bul, Muammer Manastır, u usı o- Ç l cl l b 1 tar lıtanba. 

PlY ADE BINBAŞILIKTAN zUyük, Besim lstanbul, Muhsin Çır- orlu, Arif stanhul. Na stan u • 
YARBAYLICA pa, Zeki lstanbul, Tevfik Diyanbe- SOVARI BINBAŞILICINDAN HAVA YOZBAŞILIKTAN 

kir, M· Kazım Erzincan, Ferit Çatal- Y ARBAYLI~ BlNBAŞILICA 
A. Necati Kayseri, Faik Erzurum, ik Abdülhalun· K--'-. 

H k ca, Kazım Fatih, Cevdet Van, Fa anao H. Hulki Girit, Jbnhim f-ı.o. A. H. Vehbi Manastır, Hakkı Galata, a • SÜVARi YOZBAŞILIKTAN -· .. &t 
Çanakkale, Sabri Sh·as, Mebrük Ta- Eaat taatnbul. kı Amasya, Şakir Şam, Lutfi Kaıımpa· .. u·· BtNBAŞIUCA 

1 rablus, F. Kemal Kadıkoy, usre\' 
ta, M. Be,ir Kafkasya, Şevki tkodra, c:. d. tımail Bosna. HAVA'. TEGMENLlKTEN YUz. F.cli rn<>, ı. Nihat l\faniSa, A. ':>'a ı 
IM'lu ıtun Küçük Ayaıotya, ıevtık ~~ SÜVARi TEGMENLIKTEN BllŞLI(;A 
-., Fuat Eyvüp, Muıa 1-Lodra, M. Gümüküne. Talip ~nkirı, l.l. ZekA """'..t.i. A 41lLJA a 
CL. ._ 

1 
P i Uskiidar, Kemal Kilidillbahır, H. ıı uLD.._., "--" H. Buri Edirne, Abdulbıilı Fe'l'Zi 

~"•et Diyarbekir, M. Nuri l.ıanbul, Selibattin Oaüdar, Mecit latanbul, Erzu--~ Asım c..-ı:.-:ı.. H. LOtfi lı-A Hüsnü Bilecik, Mehmet Niğde, TalAt ---, ----, 
· 'Vehbi Bitliı, Hüsamettin Bqikta§, Sad k EJbes Halit ltaanbul, Muıtala lıtanbul, Ba· tanbul Münir 0.1...::-, Refet Baıilr. A Ortaköy, Neş'et Edirne, ı - _...., 3' 

li Oıman Trabzon, A. Turhan Malat· . Ma t haettin Manasbr, Hamdi Edime. HAVA ASTEGMENLlKTEN tan, Ali lstanbuJ, Necatı nas ır, 
Ya, izzettin Afyon, O. Nuri Samsun, M. SOVARl ASTEGMENLlKTEN TEGMENLlCE N Gafur Debreibata, Niyazi Tikveş, Sa-

tfet Erzincan, Ali Riza Harput, M. mi l\falntya, Nasuhi l\rrklareli, Cc- TEGMENLICE Ferit Iıtanbul, M. Cemal lstanbul, 
Zelcj Süleymaniye, Ö. Lutfi Girit, M. M. Emin lıtanbul, Muzaffer lıtan- Ragıp lıtanbu1 M. Tank lıtanbu' n mal lzmir, ., ., 
~efik Van, Ali Elmalı, A. Necati Ka • bul, Sım lıtanbul, M. Cemalettin Ur- Nuri lstanbul, M. Necdet lıtanbul, 
P11ağzı, M. Mihri Diyarbekir, M. Rifat PiYADE ASTEGMENLIGINDEN fa, Hidayet Bolu, H. Sedat lıtanbul, Bedri lıtanbul, M. Retat lıtanbul, 
E~ncan, Ali Hıfzı Kesriye, H. Hüsnü TEGl\fENUGE Nimet İstanbul, A. Zeki lstanbul, M. Remzi Oıküp, M. irfan lıtanbul, Hü-
Erzurum. Hüanü Van, Riza Sivaı, Sait t. Hakkı Dobrica, Halil Fatih, İh· Emin lıtanbuL aeyin latanbul, Saffet Şam, Asım Kon 
Osman Gergök, Ahmet Turan Erzin • san Malatya, Refik Nişantaşı, M. TOPÇU BlNBAŞILIKTAN ya, A. Necmettin Devrek. 
can, Mahmut Kozanlı, Halil Sultanah • Emin Musul, Niyazi İstanbul, Rasim YARBAYLl~A İSTİHKAM BlNliAŞILIKTAN 
met, Mustafa Rüstem Edirne. lstanbuJ, Ş. Dursun Ordur, M· Mater M. Ali üsküp, NEzmi Bozcaada, YARBAYLICA 

PiYADE YOZBAŞlLIKTAN İstanbul, Faik İstanbul, Raik Erzu- Mahmut Kilia, Haydar Bursa. t Halil Malkara, M. Tevfik Tan lı· 
BINBAŞlllÔA rum, M. Nuri lstanhuJ, Suad lstan- MOHENDIS SUBAY A. TOPÇU tanbul, Celal Keırin. 

bul, C. ismet Erzurum, Mümtaz Is- BINBAŞILIKTAN YARBAYLICA iSTiHKAM YÜZBAŞILIKTAN 
Şevki Erzincan, Kadr~ lstanbul, Mu · tan bul, S. Sabri Sıvas, Sadettin Bur - H. Ekrem Hayri lıtanbul. BINB.AŞILICA 

taffer Erzurum, Abdurrahman İstan sa, Faruk t tanbul, Yaşar İstanbul, TOPÇU YüZBAŞILIKTAN Etem CerrahpafAt Abdülkadir Draç, 
bul. İrfan Lüleburgaz, 1. Halil Har • 1\1. Hefcr lstanbul Saim Erzin- BINBAŞILICA Fahri Kırcaali, Şükrü Over Edime. 
Put, lımail Onye, Kadri Edime, Halil can, Lutfi Ist{lnbul Muhtar Ali lstanbul, ı<amil Sincer lstanbul, Hayati Halep, Şakir Bağdat, Muıtafa 
E1Jiip, Yapr Sütlüce, Sabri Trabzon, İstanbul, Tevfik İstanbul C· Emin Trabzon, A. Faik Trabzon, Hak Halep, M. Salih Süleymaniye, Müfit 
Ceınaı lıtanbul, Muhittin Şehzadebatt, Yenicioğlu Edirne Nadir Manisa, kı htanhul, Osman Beıiktaı, Rurhanet lstanbuJ, Muıtafa Urfa, Sabri latan· 
l. Ethem Macuncu, A. Cevat Izmir, Necati İst.anbul, Cetrılettin İstanbul, tin Fatih, 1. Hakkı Trabzon, Etref bul, A. Rıza Tünay Florina, Şevket lm 
I'tt1.1ıa Kazım Bandırma, M. Mevlut Er· Suphi Istanbul, 1\f. Şe\'ki EH\ziz, Fa- Bıuıdırma, Musa Salim Erzurum, Sup Tahor, Nail Bosna, 1. Hl\kkı Yalova. 
~İncan, lhaan Edime, Muzaffer Kuru · tin Edirne. Hahmi lstanbuJ, Ferit ls- hi Şam, N. Erkal lıtanbul, Hikmet E· Cemal Ziya latanbul, H. Taiat Sivas. 
çeŞlfte,Salih Beşiktaş, Asım Çengelköy tanbul, 1. Zihni İstanbul, Cetal Ha- yüp, Ziya Harput, N. Yrldrzgür Hay· iSTiHKAM TEGMENLlKTEN 
Neıet Salacak, Tahir Jıkodra, Yahya ~in, Azmi Urfa, Lemi İstanbul, Niza- dar, Hayrettin htanbul, H. lbrah:m YOZBAŞILICA 
li.:rati Şam, lbrahim Şam, O. Nuri lı- mettin lzmir, A. Neşet Bursa, Kemal Erzinc.ın, Hayri bral, TaJAt PrepeJ, Nedim Kaıımpqa, Zihni Oıküdar. 
lenbul, M. Salih Diyarbekir, I. Hakkı İstanbul, Eşref Kastamonu, Kemal M. izzet Konya, M. Atıf Bay,u:it. Kenan lstanbul. 
8-idat, Sezai Kabaııt'kal, M. Cemal Erzurum, Seyfi Edirne, E. Sabri To- MÜHENDiS SUBAY TOPÇU YOZ- iSTiHKAM ASTEGMENLIKTEN 
8itHı, Murat Ortaköy, Aziz lıtanbul, kat, Ekrem lstanbuJ, Saim lstanbul, BAŞILIKTAN BINBAŞILICA TEGMENLlCE 1 
1-tasip lıtanbul, Kazım Fmdıklr, E Veh· Liıtfutlah Istanbul, Hilmi lstanbu1, Ahmet Salih Konya. H. Ni:umettin lstanbul, M. Fahn 
bi Eıki Zaira. Salahattin Harput, lh Lütfi Ereğli, O man Erzurum, Na· TOPÇU TEGMENLIKTEN Nömer Konya, Müeyyet Iıtanbul, Mi; 
'-n, Oıküp, Nadir Selanik, M. Mihri m lstanbul, Hayrettin lstanbul, Ali YOZBAŞILICA nir lıtanbul, Mustafa Bakırköy, Orhan 
Dofencılar, M. Fahri lıtanbul, Meh · ~inop, M. Naim Elaziz, Seyfettin Is- Muhtar lstanbul, Rüıtü lstanbul lıtanbul, H. Sezai lıtanbul, Ata lıtnn 
'net I>iyarbekir, Ahmet Huluıi Kü~ül< anbul, Bekir Adana, Muhlis fstan- Nazif Kaıımpaıa, Raif Denizli, Sami bul, Muhittin lstanbul, Cemruettin lı. 
\l~taEaP8f8, Hüsnü Erzurum, Abdülku 1 ıul, Rü:. tü Bursa, Bahaettin lstan- Beken Beıiktaı, Cemil Proıova, M. tanbul, Nafiz Erzincan, Kemal Anka 
duı Diyarbekir, Raif Hurıit Harput ıuJ, .Mustafa Bursa, Abdurrahman Şevket Erzurum, lımail Hakkı Lüle ra, Abdürrahman Erzurum, AbdüHil 
lfani Cumaibala, O. Nuri Erzincan laı·put, H. Hilmi Teliirdağ, l. Hakkı burgaz, Ahmet Hilmi lıtanbul, Hay- tif Sami latanbul, O. Nevzat lstanbul , 
!:aet Kadıköy, 1. Celalettin Urla, Ah 1 ,..tanbul, Ihsan Ilgar lstanbul, Ha- rettin Hama, Kemal Ortaköy. Sedat Talat Erzurum, M. Fahri lstanbul. ı 
~t Siliıtre, M. Hilmi lııtanbul, M. Fah 1 1<tn Erzincan, l\cmal Osküdar, Fuat 1 Demirtaı Gilmülcüne, Lutfi Edirne, MUHABERE BINBAŞILIKTAN 
ti Diyarbekir, M. Tevfik Bayburt, N,, ' Bandırma, Sedat Trabzon, Em·cr ls- Tahir lıtanbul, Yekta ~rzurum, A. YARBAYLICA 1 
~ Trabluı, M. Rıfkı, Trabluı, Bayraml tanbul, M· Hakkı lstanbul, Mustafa ı1 Hamdi Prezin. Abdullah Ça'fantba, Abdullah Bayülgcn VaO'!, Mehmet 1 

an, M. Mazhar Edime, Şamil Afyon. (stanbul, Şehap İstanbul, Tevfik Is· Saip Trabluı, Hayrettin Selanik, H. Girit. 1 

ı\l.durrahman Süleymaniye, Saffet iz. tan but, Cemal Bursa, Fehmi Kilis, Sabri Manastır. MUHABERE YÜZBAŞILIKTAN 
lrıir, M. Zeki Kadıköy, A. Kemal Or . Hayrettin İstanbul, E. Şaban lstan- TOPÇU ASTEGMENLIKTEN BlNBAŞILICA 
~lrçıtar, Kemal Ethem Perlepe, Nuri lıul, Kemal Erzincan. M. Ridmn Kü- TEGMENLICE Abdullah Fehmi Oıküp, Faik Şam 
\ \llnkapı, ldriı Gence, ö. Faruk latan· tahra, Ziya Gtir İstanbul, Muharrem Fuat Diyarıbekir, H. Retat Ankara, Haliı Baıkan Ahlat. 

ul, Hilmi Tatar Pazarcık, Vamık Kon· Erzincan, Saim lstanbuJ, Saffet Ali lıtanbuJ, A. Necati lzmir, Abdur· MUHABERE TEGMENLlKTEN 
~· A. Celil Ahlat, A. Şefik Diyarbekir Trabzon, A. Eşı·cf Konya, Nazmi ls- rahman Meraı, Fazrl latanbul. Naim YOZBAŞILICA 
t · Hamdi Eıki Zağra, Abdurrahman tanbul, Vahdettin İstanbul, Vehbi latanbul, SeJAhattin lıtanbuJ, A. Riza Enver Adana, Muhtar Üsküdar 
'btııhal, J. Hakkı Tokat, Hüseyin Erzurum, Nail Orhangazi, Sabri ls- htanbul, Bahaettin Erzurum, M. Zekil Kemal Ayasofya. 
~ıun, M. Şükrü Trabluı, Ali Riza tanhul, Zcld Kütahya, M. Zeki lstan- Erzincan, Necati İstanbul, Adil lıt•n· MUHABERE ASTEGMENLIKTEN 
~ıncan, M. Celalettin Edime, Kemal bul. Nadir İstanbul, A. Cevdet Istan- hul, Cevat Kütahya, Hüseyin Cahit TEGMENl.ICE 

A. Muhtar Ankara, 1. Yekta latan 
bul, Necmi Erzincan, A. Hıfzı Istanbu 
RiZR Kars, M. N. Gürpınar lıtanbul, 
N. Telgeren lıtanbul, Dcmirali latan 
buJ, Muıtafa lstanbul Salim Ankar 
Sadettin Aydın. 

DEMIRYOL YOZBAŞILIKTAN 
BINBAŞILICA 

A. Salim Manastır. 

DEMtRYOL ASTEGMENLIKTEN 
TEGMENLICE 

A. Sami lıtanbul, Enver l.tanb 
M. Rqat lıtanbul, İbrahim Erz.urum. 

OTO YOZBAŞILIKT AN 
BINBAŞILIÔA 

Saim Cirit. 

NAKLiYE YOZBAŞILIKTAN 
BiNBAŞI UCA 

İbrahim Geylan, Fethi Ayvalık, Ş 
ket Çemiıkezek, Hüaamettin Dimoto 
ka, Ihsan MetroTiççe. 

NAKLiYE ASTEGMENLIKTEN 
TEGMENLICE 

Ham.it lstanbul, Şahap lıtanbul, R 
cep lıtanbul, Sabahattin İıtanbul, Na 
rettin lıtanbul. 

TABiP YARBAYLIKTAN 
ALBAYLICA 

Huan Şükrü Berut, Akif Firu 
M. Kemal Toygar, M. Murat Hue 
Nbnn Şakir Hueki, M. Salih Deft 
dar, Cevdet Firuzaia, Fethi Sul 
met. 

TABiP YOZBAŞILIKTAN 
BINBAŞILICA 

A. Fazıl latanhul, M. Vahdettin, 1 
tanbul, t. K. Aka-öre lıtanbul, M. K 
malettin Sivu, Niyazi Trabzon, Ahme 
V ebbi Çatalca, M. Kemal Galipyanya 
Rept Köpriilii, M. Saim latanbul, O 
Lutfi İstanbul, O. Nari lıtanbul, 
Mübabi Teldrdai, Yqar Rahi Oama 
niye, M. Medeni. Medine, KimiJ Celi· 
bolu. Remzi labmbal, Murat Ersiri, M. 
Siirena latanh). "1i Ri&a lıtanbul, 
A. CeWettin lıtanbul, S. Nuri Manisa, 
H. llıırabim Çanm, H. Hamit lstanbuJ, 
M. Salih Denizli, Kadir Erkan Aydın, 
M. Ridvan lıtumuJ, H. Fikret latan 

bul, M. Muhar Jatanbul,.M. Nizami E 
zincan, A. Şükrü Medine, t. Hakkı la • 
tanbuJ, M. Adnan lıtanbuJ, M. N uret • 
tin Ayq, H. Nüzhet 1ıtanbul, S. Sudi 
lıtanbuJ, Yaauf Marat. 

Eczacı ~ yarbaylığa: Ha 
ıan Fehmi Özer Nipntqı. 

Eczacı Tegmenlikten yüzbaşılığa: 
Balıaettin Malatya, M. Burbanettin 
Buna, Mazlum Y aıkac:ık, Abdülkerim 
lıtanbul, lamail Iıtanbul. 

Kimyqer yübqılıktan binbapbiat 
Seyfettin Beylerbeyi. 

Ditçi )'Üzbaıdıktan Binbqtlığa; Ali 
met Nihat Uıkiip, Etem inanç f ıtan
bul, A. Refik 1.-UJ. 

Bayla!' binıhqtbktan yarbayhia; M. 
Servet Bursa, Eşref Antalya, Ahmet 
Hihni Manita. 

Baytar yilzbatdıktan binbatıbla; 
Eaat Sütlüce, J. Rifat lıtanbul, Refik 
1 ıtanbal, Hilmi Zafranbolu, Hayri Oı 
küdar, Sıtkı Harput, Hasan lıtanbul, 
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BiR YARASA 

B i r Kıza Aşık Oldu! 
YAZAN : Kenan HulOel 

No.4 
"Yirmi bet sene evvel kansını bir -

denbire kaybeden bir insan için, limit 
ederim Jd bir kız çocuğun ne demek 
oldutunu bileceksiniz. llk dakikalar -
da buna hissetmiyor muydum? .Kanm 
sençtf. Onunla beraber geçirdiğimiz 
birçok dakikalar .. Hem de nasıl .. on -
lan hatırlıyorum. Hiç bir vakit ölece-
11 bir dakika değildi. Çiinktl, koıa i
p.. hU1rlanan bir kısrak gibi bilekle
ri heni& daha yeni terliyordu. Bu 
kemikleri bir dakika kıracak olsay • 
dımz lçerlerinde bir süt usaresinden 
başka bir şey bulamıyacaktımz. Fa • 
kat, fellketleri unutmak, bilirsiniz ki 
yapabileceflmfz en büyük oyundur. 
Bir nekahat, yahut akan bir su gibi 
wnatmak... Bana yapıyordum. Ve 
her şe1den evvel, Permos manastın
nm ~k istediğim bir sırrı vardı. 

Bütün bu dakilarda, kızım için ne 
d8şiinilyordum? Tabiatin içinde onu 
bfr hayvan gibi yetiştirmekten başka 
bir şer beni alakadar etmiyordu. 
Bugün bir h&Y\1ln gibi diyorum,kendi 

sini toprak yahut bir ilim )·2prağının 
arkasına bırakmış bir insan için bu 
en tabii bir .,eydir. Bir dakika, Ruso
nun "Emili,,ini hahrlayınız. Eğer Ru-
80 onaya bir .. Emil., çıkardıysa, ha
yatında hiç bir vakit bir çocuk tadı 

tatmamış olan Rusonun elinden, böy 
Je bir Robensonu ortaya koymaktan 
bqka ae gelebilfrdi1 Sadece, Ruso, 
bize bir nümune vermiştir: ve tabiatin 
içinde yetişecek bir insan çocufunun 
blitün tehlikelere kartı, en btiyUk 
muafiyet aşılariyle aşılanmıtı olaca -
fını ileriye sü•mlştilr. 

Hakikaten, yapmak için kendi eHe
rlne bıraktığım hayahnı, kuş sesleri -
nin arasında böcekler ve yapraklar -
la beraber bir "Emil., kadar serbest 
geçirdi. 

Daha on yaşma geldiği vakit, hah . 
çenln nihı'~ ~ .Mr ..... 
kendi kendine yaşadığı dakikaları 
hatırlıyorum· Ağaç yapraklan ara -
sında denizle beraber öten, yahut 
Permos manastırının kaşları, ona ta
biatl i!r.lreniyorlardı. Bu seslere bayı ~ 
lırdı. Nitekim en ağır hasta olduğu 

dakikalarda, hayatının en yakın ar -
kadaşı olan bu sesleri odasının etrafın 
da işitiyorsunuz; orada dolaşıyorlar. 
Kulaklanm daima ağaç yapraklarına 
vermiş bir insan için, vahşi bile olsa, 
bu se!"ierin delicesine söylemek is -
tedfkleri hikayeyi hakikaten dinle -
menizi isterim. 
Eğer, onu bir teşrih masasına ya -

tırmak llzımgelae, bütün bu seslerin 
bir sa kadar hafif olarak onun içeri -
sine dolduğuu göreceksiniz. Bana ge
lince, kendisini bir tabiat liboratuva
nna vermiş bir adamdan, bu hareke -
tinden daha başka bir teY beldenebi -
lir miydi? Kaldı ki, dofradan doina
ya kızım, büyük bir zeTk abyorda; 
ve küçük laboratuvarda benimle be _ 
raber kuş müstehaseleri, yahut Per
mos ~astırının vahşi yarasa kuşla
n tizerinde çalıştığı günler, hayatının 
en zevkll dakikalarını duyuyordu.,, 

• • • 
"Hiklyemin burasında size anlat -

mak istedijim şeyler için hakiki bir 
d:lnüm noktasına geldiğimi hissedi -
yorum ; ve bir dakika için, 928 yılının 
Praaaa açıklarındaki deniz kazasını 

hatırlamanızı istiyeceğim : 
Şimdiye kadar Permos manastırı -

nın ~urafell hayatını dinlemiş olan -
lann bu kazaları sık Sik işittiklerini 
bilirsiniz. Nitekim yedinci Androni -
kos zamanındaki bir fırtına kazası, 

tarihin Permosta kaydettiği deniz 
kazalarının en bUyüklerinden biri -
siydi. 

Andronikosun Komaya gönderdiği 

altın hediyeler, 366 tayfayla beraber 
Permoean mtithit kayalrklannda par
ça parça olmuştu; gemide, Bizan81n 
en güzel kadınlarından Z1 kadın nr
dı; ve genç bir kaptan, Andronikoaun 
papaya hediye ettiği kıymetli bir indi 
kitabrnı tqıyordu. 

Bash, Aatlntnlkosan bir fırtıaa 

ıecesfncle pa~Janmıt semilerinln 1 
Perm09ta kua,.11fradıfı kayalık • 
ıan...- lltbtnler, ini bJ.&bkla • 

nn prp tarafına dotru, manastırın 
hemen blttitl yerde btlylk bir deniz 
fen eri harabesine rastsel~eklerdir· 
Bu fenerin yosun dolu ve mlak ko -
vuklarına \ünemif kU§lardan başka 
orada görülecek bir py yoktur. Fa -
kat, Bizans tarih yazarmm Ayuofya
dan aşınlmış kitabında Andronikoe 
hazinesinin bulundata yeri ini fener 
harabesinden dahabqka hiç bir tpret 
de tayin edemez. 

Andronikos tarafından papaya he
diye edilen altın hazine aruındald 

"Mavi taşı,,rn hlklyesi de bu kayalıkta 
rın arasında bqlamıştır. 

Bin seneye yakın bir zamandanberi 
- sularda kaybolduiu tarihten iti - · 
haren bu tap hiç kimsenin eline ıe -
çirdiiinl zannetmiyorum. Paris büyük 
pırlanta pazarlannın kataloflannı 

karıştıracak olanlar, Andronlkosun 
mavi tapna ait izahatın yan tarafını 
bir işaretle boş bırakılmış görecek -
lerdir. 

Bununla beraber, 1500 ile 1700 ara -
sın da, birinci Lord Salabari ahfadı 

t~inde bir mavi tqın dolaştıiını da 
işitmişsinizdir. Bu taf, iki ytlz sene 
kadar, Andronikoaun papaya hediye 
ettiği mavi tat diye, Lord Salsburi 
ailesinin en kıymetli bir mttcevherl 
olarak saklanıyordu. Fakat bir gün, 
papa dokuzuncu Klemanın eline geç
miş tarih kitabından eonra, bu tapn 
birdenbire ıözden kayboldufu görü
lür· 

Papa dokuzuncu Kleman, ''eski Ar
~ivler kolleksiyona,, ismini vertliif bir 
makalede, bu taşın bUtün 'incelikleri
ni meydana koymuşta: Tqm üzerin
de okadar ehemmiyete llyık bir şey 
yoktu; fakat gtineşe tutuldaiu tak -
dirde, taşın nısıf kutrundan iki mili -
metre bir mesafede siyah bir yıldız 
gözta o ~baki l..ord Salaburi 
..,~ ~ 

işaretin bulunmadığını söylerler. 
Bugün Permosun efsanelerine i . 

nanmıı olanları dinliyecek olursanız, 
Permostaki bütün şeametin ba taştan 
ileri geldiiini iddia edeceklerdir. 

Yalan!. Kat0iyyen! Eter Permoeta 
bir sır ve bir şeamet nna, bunu hiç 
bir vakit mavi taşta aramamalıdır.Sa
dece mavi taşın lzerinde, onu anyan
lann kulaklarına gelen seslerle bir 
hayalet karaltısı, mavi taşta her şeyi 
değiştirmiştir. Fakat bu hayalete rai
men, gecenin herhangi bir dakikasın
da, Permos manastırının ktiçük tepesi 
ne çıkacak olanlar, tat kovaklann a -
rasrna çekilmiş bir kayık gölgesinin, 
beyaz bir su buhan gibi, orada kımıl
dadığını göreceklerdir· 

~ndronikos hazinesini ele geçir -
mek için çalışan bu balıkçı kayıkları -
nın müthiş Akibetinl, hiçbir vakit ma
vi taşta aramayınız. Onlan en yakın 
bir vaka gibi hatırladıfrm vakit, bir 
ruh kadar suların tizerinde titrek 
gezen hareketlerini göriir gibi oluyo -
rum ! Permos sulannı, zerrece tir -
kütmek istemiyen bir hafinikle, Ade -
ta su ieçrislnde kayan bir balık gibi, 
oraya yavaş yavaş sokuluyorlar. Ne -
reye gidiyorlnr7 .. 

Kulenin penceresinde onlan takip 
edemiyorum. Bir dakika kürek ses -
leri kesiltyor. Sonra Anide, bu kürek
lerin hızla çekildiklerini işitiyorum. 
Sular ıenlşliror; ve bir rüzgar tema
sı gibi bu sulana ıeniflem"'ini kal -
bimin üzerinde hissediyorum· Fakat 
her şey o kadar stlratle 184iiyor ki on- l 
larr yeniden kaybeder gibi oluyorum. 
Ve çok kereler. bUtiin bunların bir 
fırtına içerisinde ıeçtllini de itiraf 
ederim; Adeta, PermOfl körfezindeki 
mavi taşı, bizr.at tabiat muhafaza et
mek istiyordu. Nitekim, Permos kör
fezini, boplan bir yağmur ve fırtına 
dakikalarından sonra sabaha karp 
dinlediğim vakit, bir insan çıllılının 
Prama kasabasına doğru yavq yavaş 
ürperdiiini lşitiflmdir. Ertesi sabah, 
Pramanın içine yolladığım bir uşak, 
Permos kenarlarında balık tutmak ÜJJ 
tiyen bir balıkçının, daima çıldırma 
haberiadea bqka bir şey getirmemif-
111:• 

~ (D..,.,,. oar). 
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Ç i NGENELER 
ARASINDA 

.. ~•vattan aDlnmı• haklkô bDr macera 
E::: No \'azan: 0$man c~mal Kagfı•ız =il 
Emine baQırıp el çırparken hep-
sinden fazla neşeıı görünüyor; 
hepsinden fazla gülüyordu ••• 

Telrikamıda adı ıe~en ve bir zamanlar latanbulan ,n mqhar zar· 
11C1CU1 olup fimJi yetmİf ytıfında, gözlai alil olaralı tlolllfan zurnacı 

Şahin ile torunlan Niı&r ue Y aıar 

- Gene Sulukuleden bir utçu, 
Salma Tomruktan bir Ermeni lav· 
tacı, sonra ıene Sulukuleden bir 
iki de kadm falan filin ••• 

Mııtmm bu sözleri timdi hiç de 
iyi kaçmamııtı. Vakıa yazm meh· 
taplı bir ıeceıinde Kazıklı bai ıi· 
bi çok ıüzel bir yerde çalgı, çengi 
ile bir .Alem yapmak biç de fena 
deiildi; gel ıelelim, ben bu ile • 
mi i in ik" • ar•ımda kal-
mıt ına a nece ım. n 
Reha Beyle gelecek kadınların İ· 
çinde belki Seher, Zeyint, Çakır 
Rina, belki de kardeti Çakır E • 
mine filin da vardı. Halbuki bi • 
raz ötedeki çadırlann yanında 
Nazlı, Gülizar ıjmdi dört gözle 
beni bekliyorlardı. Tabii akpm • 
üstü cümbüı baılayınca patırdıyı 
duyup onlar da buraya gelecek • 
ler; beni Seherle, Ziynetle, Rina 
ile, hele Çakır Emine ile ıeuli 
benli görünce belki de ötekiler 
bunlarla ıaç ıaça baf bata gele • 
ceklerdi. 

Ben böyle dütünerek kalktım 
ve Mıstına: 

- Akıama, gene gelirim! 

Diyip eve yollandım ••• 

- A1qam ıene ıelirim ! 
Diyip oradan uzakletbm; artık 

sevinçten, meraktan, hayrPtten. 
hey~andan, sinirden içim içime 
11ğme.z bir halde tıpkı rastgele a • 
kmbya kapılmı11 dümeni tutmaz 
bir sandal ıibi engin kırlara dol • 
ru yollandım. içimden: 

- Atkolıun ıana Reha Bey, q
kolıun sana koskoca agucuk ~ 
bek! diyordum. Anlatıldı ki sen 
bana Topçularda da rahat vermi
yecek; timdiden sonra tayfanı, 
arpunu, takımmı taklavabm top· 
layıp her rün buralara damhya • 
cak; altı ay kıt Balatta, Ayvanıa· 
rayda, Fenerde, Galatada yaptığı· 
mız o sulu alcıam alemlerini timdi 
de yaz akıamları bizim buralar • 
da bize tekrarlatacakım ! 

Siz, aktamları, hele yaz akıam
lan bu Topçular denilen yeriı. b· 
bil ıüzellilderini hiç gördünüz 
mü? Biraz Çamlıcaya, biraz Ya· 
kaeıia benziyen bizim Topçular • 
da 'bayle yaz akşamlarmda arpa, 
yulaf, bufday, yonca. gelincik, ki
raz, kayısı, armut, böğürtlen, de
veclikeni kokulan biribirlerine 

karıtır da bu kokular akf&lllm ha
fif meltemleriyle imanın ciğerine 
öyle eıiri mahl41 teklinde dolar 
ki orada yaz akpmlan bu bava i
çinde citerlerini banyo ettirenler, 
kendilerini adeta içinden binbir 
nebati koku fıtkıran ve biç dur • 
madan itliyen renksiz bir ft}1tili
törün karııaında zanneder. Sonra 
buna oradaki eııiz panore.manm 
emıalıiz güzelliği ile bir iki kadeh 

1lla ~ 

te kavrulmuı ve çifte çekilmitini 
de ili.ve edecek olursanız dütünün 
artık orada ıürülecek keyfin da • 
niıkuını .•• Hele ortada üstelik bir 
de tıngırtı (çalgı) olursa •.• 

O, uçsuz bucaksız kırlan akta· 
ma kadar dümensiz, rotasız alabil 
diğime dolaıtıktan sonra bir de 
akıam güneı batasıya kadar Ka • 
zıklı bağa geldim ki takım tamam 
dı, hem de umdujumdan fazla tas 
tamam ••• 

Baıta Reha Bey olmak üzre mü· 
hendis izzet, Benli Litif ~yler; 
Tornavida Haıan, Sulukuleli ke • 
mani kör Andon, tanrmadıiım bir 
utçu, bir lavtacı, zurnacı Şahin a· 
ğa ve onun küçük nirac111 civelek 
Salih... Sonra... Sonra daha kim· 
ler vardı orada? Bilin bak&yım ! 
Bilemediniz mi, öyleyıe ben aöy
liyeyim: 

Ziynet, Seher, Çakır Rina, Ça
kır Emine! 

Ahenk çoktan bqlamıı; kıvrak 
birtey çalınıp söyleniyordu. 

Cemaat, koltuğumda kemanım· 
la beni daha uzaktan 16rünce el 
çırparak kameti kaldırc:hlar; Re
ha Bey yüluek aeıle haykırdı: 

- Bir Hoca Alim var, her ki • 
me? 

ötekiler hep birden el çırpa • 
rak: 

- l•fan Beyin batına! Alaala
heeeeey ! 

Emine baimP el çırparken hep· 
sinden fazla net~li ıörünüyor; 
hepsinden fazla ıülüyordu. 

Kazıklı bai denilen kahTe bah· 
çeıinin etrafmı yüze yakın seyirci 
kuşatmıf, bu hali seyrediyordu. 

Daha oraya çökmeden ilk itim 
gözlerimle bu ıeyircilerin anım· 
da Nazlıyı, Gülizarı, Etemi ara • 
mak oldu. Fakat bunlann hiçbiri! 
orada yoktu. Y almz bunlarm ta· 

kımından bir iki tanımadıjım IEa• 
dmla birkaç tanıdıiım topar ae • 
yircilerin arasında sırıtıyorlardı. 

Bu fOparlardan biri beni ıörür 
ıörmez tanıdı ve yanındaki küçük 
bir kızın kulaima birteyler aöy • 
liyerek ona beni ıösterdi. 

Reha Bey: , 
- itte, dedi, biz adamı böyle 

butınr, böyle feneniz yakalarız. 
Siz bizi Cibalilerde, Halatlarda 
terkedip kaçbnız amma, biz de it• 
te böyle sizi Topçularda yakala • 
rız. 

Sonra yanında oturan Te o ak • 
tam ilk defoa prdü;üm çok Jakı • 
tıklı ve tık bir ıenci ıöıtererek: 

- Bey yabancı dejil, o da biı: • 
den... Yani o da bizimkileri çok 
ınenlerden Feridun Bey! Likia 
danlmaym •mrna, siz bizden de
iilıiniz nurue.ynim... Sizinkiler 
bqka •.• [Bahçenin etrafmdan bi· 
zi seyretmekte olan harmancı şo
parları ıöatererek] Sizinkiler, itt• 
nah, kartıdan bizi seyrediyorlar. 

Reha Beyin iN sözleri üzerin• 
mecliste bir kahkahadır koptu ve 
bu kahkahaların içinde en çok 
takJıyam Çakır Eminenin kahka· 
halan oldu. 

...-enamı .,.,, "wonh:I':' 

- Y aaaa? •• Demek bey karde • 
timiz hiç au katılmamıı baliı çi • 
ıanları daha çok seviyorlar ! 

Reha bey alaya boiarak: 
- Arbk o mu onları çok sevi • 

yor, yoksa onlar mı onu Allah bi • 
lir! 

Çakır Emine bu l&flan duyun· 
ca manidar bir bakıtla beni ıüz • 
dü. Reha Beyin bu alqam neteıi • 
ne ölçü yoktu; boyuna söylüyor, 
gülüyor; etrafmdakileri de gülm• 
den kabltryordu. 

Bir aralık kemancı kör Andon• 
takıldı: 

- Ulan, haydi, dedi, zumad 
Y &komu balia Utrozlu çinıeaeS 
kemençeci latam, kemençeci Pa• 
nayot, kemençeci Y anako da balit 
Vidoslu çiqene ••• Ya ten, sen P. 
lia muhlis Karamanlı bakkalsaı. 
sen ne diye bunların içine kablddl 
bakayım! 

Kör Andon ımtarak: 
- Yok, dedi, Reha bey },ahe " 

eılım, ben eneli bizzat Gara • 
manlı delilim... Benim baball' 
Nevıebirden, anam da lncetu~ 

- Peki, anladık! Ne diye h" 
larm iç;ne kabl dm? 

Andon, babaamın SulubJed• 
bakkallıimı, kendiıinin orada d• 
iup büyüdüiünü ve orada ke.-" 
na heves ettiiini sonra anası bs • 
bası ölüp de kimıeaiz kalmca ahr 
tıiı o güezlim yerden ayrılaın~'r 
lını ve baylelikel -tam bir kerı•' 
ol :luiunu anlattı. 

Bu aralık harman yerinden .Jol 
ru kota kota ıelen bampurcu bir 
oilanJ>ana yaklattı, kulaiPD• ,o' 

kuldu: 
- Ablam, dedi, .-ar keyfiııitl• 

bekler ıizi elinde tepıi ilen f11 • • 

iacm altında! 
- Ablan kim ıenin? 
-Güliaar! 

( Deoamı ""' i 
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lhıalber geD<dlöU 
Meşhur bir lnglllz milyoneri ı 

öldükten sonra karısına 
kitap lJazdırmış 

Ahretin nasıl bir yer 
olduQunu anlatıyor: 

Orada yalnız sebze ve meyve 
Yenilir para kullanılmazmış. Ahretin 
sakinleri bilhassa sınır hastallğı 

çekerıermlşll 

lr.gütere'de son günlerde "Aıkınyeni telalılıiıi,, adıyla çıkan 
bir kitabın, aten bir adamın ruhu taralıntlan ahretten karı-ına 
ı:ikte ettirilmek mretiyle yaz1.ldığı iddia olunuyor. Yazımızda 
bu kitaptan bahıedilmektedir. Reıimleri ele ayni kitaptan 

SJ>irtb:me dünyası f e\'kalAde iki h1-
clise karşısında heyecan içinde kalmış
tır. lngiıterede diplomat, finanscı ,.e 
ltlllyoner, Sir Vincent Kayyard'ın 
dut karısı Leydi Kayyard son gün -
~~rde piyasaya çıkarmış olduğu bir 

1tabın, merhum kocasının ruhu ta -
~-fından yazdırıldığını söylemiştir. 

•• 1tabın sonunda madam aynen şu 
Söıleri yazmaktadır. 

''Bu kitap biter bitmez ve piyasaya 
çıkar çıkmaz benim bu dünya yiizünde 
artık işiı1Jin bitmiş olacağını ve tarif 
tttiği giizel yuvasında kendisiyle bir
~~Ştnek üzere öbür dünyaya gldece • 
tırni Sir Vinecent bana bildirmişti !n 

b lht'h tarafmda:ı. yazdmlmı~ kita -
ın basılışından altı ay sonra, Leydi 

~ayyard '':?rilen müjde mucibince öl
ltlUşt'' .. ' SpirtJzmecelirein iddia ettik-
' ~ .. ine göre Leydi Kayyard öldükten 
"~ruh dünyasında kocasiyle birleştik
tell iki gün sonra gene bu dünyaya 
dönrnüştür. Çünkü öJü.nıünden sonra 

burada bir Seans yapmak üzere geri· 
~.: Qol oo.,e;:ııt u .. ı ... .ı.,.~la, ·~ -.·Gd.c.i.n1i9 

r 

-.~ ?zü lıu arkadaşlardan birinin af; -
.. ' dinliyelim: ,, 
1 :- Sözünü tuttu. Odadaki çiçek -
erın ·· .. \' g"orunmez eller tarafından bize 

d eriJ diJ ini his.settik ,.e onun sesini 
d Uyduk. Ses cılızdı, fakat onu yakın -
lJan .ta~ıyanların hepsi sesi tanıdılar. 
)' eı.ıırnızi ayrı ayrı isimlerimizi söyli-
erek selamladı!,, 

llu - eans Ley<1 i Kavyard'ın C\"İnde 
~~Pıhrken onun ces;di orada idi, 

8Unks_ c~naze henüz kaldırılmamıştı. 
d~ns bittikten sonra misafirler rner-
l\·enferden inerken içlerinden birisi: 

ll - Bttş sandalyeye görünme• bir e -
tın kırmızı bir l~le çiçeğini koyduğu • 
u gördünüz mü? 

.. ~"et hepimiz çiçeğin konluğunu gör 
oq Uştij k I .,. 

• ..,, 1nıntere demiryollar krah, büyük 
~lld" bo u trim~; diplomat ve Osmanlı 
\>ı rçıarı komitesinin başkanı olan Sir 
'"'~~nt 'Kayyard ölmeden üç sene 

el evlenmişti. Öbür dünyaya varı-

ı,. il 

• 

"' ~ terenin mqhur Medyumu 
'l Q1am L. Singleton kar taneleri· 

e ae • 
n:ıyen Ektoplazma bulutları 

araıında ••• 

aldık. 

şını, bu dünyada kalmış olan arka -
daşlarına şöyle anlatmaktadır.: 
"- Buraya \'ardıktan az sonra ken 

dime geldim n ölüm bana sanki bir 
rüya imiş gibi göründü. llk hislerim 
sanki başka bir ülkede imişim de, e -
vimin adresini hatırhyamıyormuşum 
gibi idi • 

Hele bir düşünün: Kendime gelir 
gelmez se\'gili karımı çağırdıın onun 
yerine yanı başımda gayet güzel, uzun 
boylu bir adam belirdi. Ren yer yü -
zünde iken her emrime itaat olunma
sına alışmış bir adamdım. işte bunun 
için yanımdaki adama beni hemen 
evinıe götürmesi11l emrettim. Yanım
daki arkadaş, biraz beklemekliğim '' 
zım olduğunu, çünkü burada başka 
bir kudretin buyruğuna boyun eğildi
ğini söyledi. 

Bu nazik arkadaıın beni tatlı tatlı 
kandırması üzerine derin bir uykuya 
daldım. Ne kadar uyumut oldufumu 
bilmiyorum. Bir sabah gUlpembe bir 
şafakla uyandım!,, 

Şuracıkta söyleyinrelim: Vincent 
cenavtMınJ n ı uhu da öteki ruhlar gi
bJ, ahrette gündelik hayatın nud seç 
tiğine dair teferruata glritmekten •
kınıyor; sadece genel bir takım sözler 
söylüyor. 

Ruhun şafaktan bahsetmesine göre 
ahrette tıpkı bizim dynya gibi hare -
ket etmekte ve orada da güneş gibi 
bir ışık kaynağı bulunduğu anlaşıl -
maktadır. Yeni ölen adam, çenesine 
ve ruhtan olan yeni cismine alışır a • 
Jışmaz kendi kendine şu sorgulan sor
duğunu anlatıyor: 

"' - Ben nerede oturacağım? Bir 
yahancı ülkedeyim, stl·glli karım da 
buraya gelecek olursa, kendimize bir 
bucak hazırlamamalı mıyım? 

Bu sözlerim üzerine klavuzum güle
rek beni ileriye doğru götürdü. Gözle -
rimin önüne serili manzarayı hele bir 
tahayyül edin: Yemyeşil yükselen bir 
tepenin sırtında, pml pırıl ve bembe· 
yaz bir köşk; yapının necef taşından 
yapılmış olduğunu sandım. Güneşin 
batmakta olduğunu sanıyordum çün
kü ortalığı gülpembe bir ışık kapla • 
mıştı. 

Burada sevdiğim her şey vardı. Bü· 
tün dağ türlü türlü çiçeklerle kaplı i-

Sir Vincent'in P•ihik lotoğralı 
(B(lfın Ehtoplazma bulutuyla 
ıardmlf oldufu fÖrülüyor) 

Ruhlar tli1arının 
Etel adlı dakti
loğrali önce ken
di ruhunun Ekz. 
toplazma imti• 
dallarından olan 
parmaklarını maddileıtirmek mec· 
buriyetintle ltalm1flı. Sonr arı bü
tün bir eli matltlilqtirebildi. Ma· 
dam Kayyard ruh yazı makine•ine 
bakarak yazıları adi bir makine 
ile kopye etti. Madam Kayyard'ın 
kocaıı bu yazı iılerini göz altında! 
l:ulundururdu ve bir virgülün bile 
yanlıı konduğunu görünce hatayı 
düzeltti. Düzeltme iti ele §Öyle o· 
luyortlu: Görünmez ruh hatayı 

Etele ıöylüyor, Etel de Leydi Kay· 
yard'ın nazarı dikkatini çekiyortlu ! 

dl. Köşkte beni karşılıyan anamı gör
düm. Ne kadar gençti! lçerde dünya 
yüzünde sevmiş olduğum herkesin, 
hatta ölen köpek n kedilerimin bile 
ruhları dolaşıyordu.,, 

* 
Sir Vincent'in Londrada Rf der et 

Co. tarafından basılmış olan "sevgiye 
dair yeni bir inanç,, adlı kitabından 
aldığımız bu cümleler sözde ahreti bi
ze anlatıyor. Şimdi bu kitabı nasıl yaz 

Sir V encent' in haberlerini wetirip 
ıötiiren küçük zenci kızın 

ruhunun lotolralıl 

drrdıflnı ve buldufumuz dünyaya ne 
suretle göndermiş olduğunu i'ene ken 
disinden dinliyelim: 

''Bütün hayatım müddetince makine 
işleriyle alakadar olduğumdan, ah -
rette de kendi kendime mihanikt alet 
lerin yapılmakta olduğu mahfillere 
doğru sürüklendim . Dünyada benim 
gibi yeni yeni aletler bulmakla vakit 
geçirmiş olan Corç Jobson'u buldum. 
O bana Eteı adlı bir ruh tarafından 

f şletilmekte olan harikulı\de bir maki
ne gösterdi. Beni bu ruhla tanıştırdı. 
Ruh da fmlA ettirecefim herhangi 
bir haberimi yazmağa hazır olduğu -
nu söyledi. 

Ben Etelin çok cana yakın bir yazı
cı olduğunu gördüm. Karımın okuya. 
bilmesi için, maddileşmiş küçücük el
Jerile söylediklerimi yazdı. Yazılar 
kırmızı ışıktı. lşte bu ışıklar ''Reflek
tograf,, ''asıtasiyle karıma aksettiril· 
di. 
Sonraları ise bu makine tekamül et

tirilerek Kommünigraf denilen ma • 
kine vilcude getirildi. Çünkü birincisi 
ancak bir medyum vasıtasiyle kulla· 
mJabiliyordu. Halbuki ikincisi ile ruh
yeryüzünde istediği herhangi bir a -
damla doğrudan doğruya konuşabil - , 
mektedir. !,, 
Kitabın Etel adıyla bize tanıttığı 

ruh bugün lngilterenin en meşhur 
medyumlarından madam Ete] Sing -
letondur. Kaclın yaşamaktadır , .e 
spirtizme flleminde dünya ile alfret a 
rasmda eltilik , .e tercümanlık yap -
ınakt.ıdır? 

~ 

Kitabın bir yerinde ele yer yüzün
deki adam oğullarının: 

- Kim~in? Öyle olduğunu nereden 
bilelim? lsbat et?,, 
Gibi sözlerin ruhları pek kızdırdığı 
yazılıdır. Anladığınıza göre ruh dün
yasında herkes herkese inanır ve iti -
mat edermiş. <Bu itimadı sakın para 
hususunda snnmnyın; çUnkü orada 
kimseclklerrde para yokmuş). 

o 

I' . 
1 '': 

ıınq 

• 
' ı.} 

Sir Vincent'in )'Glarken attığı im
za ,(yukarda) ile öltlükten •onra 
lrarııına ~önderdiği öir yılbaıı 
kartıntlaki imz.a•ı... (Bu imza 

ıözde mezarda atılmııtır!) 
Kitapta bir de zenci socuk ruhu var. 

dır ki, bunu ruhlar hizmetçi gibi kun
Janmakta, türlü türlü işleri i~in öteye 
beriye saldırmaktadırlar. Sir Vincent 
karısiyle görüşmek için yeryüzüne gel 
diği zamanlarda birkaç defa da bu 
zenci ~ocuk ruhunu beraberjnde ge • 
tirmiş hatta kitabına bir de res • 
mini koymuştur. 

[Devamı 9 ncu sayfada) 

Sir Vincent'in yeryiizüne inmesi 1 -
çfn Ektoplazmadan elbiselrr giyme .. 
si Jazımgeliyormuş. Ahretteki ruhla r 
Ektoplaırna denilen şeye girmedikçe 
bu dünyaya gelemezlermiş!. 

Ma:lam Kayyartrın nı1Jarla At> 
nu!nıo.h için k.ullantlıfı Kommü
nifral adlı bfr cins yazı makinesi 
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Geçir11sizli{3in ilacı 
Amerikalı. bir dokt.or 

bulun~ u! 

garip bir reçete veriyor: 
" Geçinemiyen karı ile koca bir 

müddet için birbirlerinden rr, 
ayrı yerlerde yaşasınlar !,, r r 

~OJI ıreçeteye 
aıO(d)alf'\l maık 
çgıafDetn ınHdJe 

b iYi o u ırnan Da ıro lr'il 
r§>aışoaırona 

~eoenDeır D D D 

Amcrikada ve bilhassa Ho • 
liııutta sinema yıldızları ara • 
sında evlilik bağlarının son 
derece gev§cdiği, bir çok sine
ma yıldızlarının cidela elbise 
d<•iiişlirir gibi karı vcua koca 
değiştirdiği malUm,, Sinema 
yıldızları arasında Amerika -
mn kibar sosyetesine de uc -
çen bu derde Amerikalı bir 
doktor çare bulduğunu iddia 
etmekte, misaller göstermek -
tcdir. Bu garip düşünceli dok
torun bulduğu çare, ge~ine • 
miycn karı ile kocayı bir mü<l 
det için biribirlcrinden ayır -
maktadır. 

Sadece bazı Amerikalıların 
garabetlerini göstermek mak
sadiyltJ aldığımız bu yazıda 
bu doktorun bulduğu çareden 
balıscdiliyor. 

N~v1orktan yaz.rlryor: 
Amerikalıların evlilik hususun· 

daki telakkileri çok gariptir. Bu 
yazımda buna dair birkaç misal 
verıyorum: 

İnsan hastalanınca kime hl\ş 
? s· d k d -·ı ·? vurur... ır o tora egı mı . .. 

l~le güzel Madam Elvira R. Ho 
vard da kocası Klarans kendisil'i 
hastalandırıyor diye doktora koı
muşlur. Çünkü doktorlar her der
din devasını bulmakla mükellef 
kimselerdir. 

Mösyö Krans Amerikanın M\ · 
zuri beyilğinde Sent Luizin çelil
fabrikatörü Klarans H. Hovardın 
oğludur ve bir kadının istiyebile 
ceği her t!.Yi temin edecekı hatta 
artacak kadar da bol parası var
dır. Bazı kadınlar için böylesi a
ranıp da bulunmıyacak kocalar· 
dandır. Ancak pek zengin koc' 
lar da, çok yağ!ı yemekler gibi ha· 
zı kadınların midesine demiyelin
de, sinirlerine dokunuyor itte!. 

Doktor madamı inceden incev'! 
dinledikten sonra, meselenin ne 
olduğunu anlamış ve bir reçete 
yazmağı kendine vazife bilmitHr. 

ı Doktorun karıılaıtığı bu hasta
lık pek nadir bir ıey değildir. Bun. 
lar nezle, soğuk algınlığı gibi sık 
sık görülen hadiselerdendir. Bil
ginler hastalıklara mani olmak İ· 
çin her ne kadar birçok atılar bul 
muşlarsa da, karısını hasta eden 
bir kocaya karfı, kadının taham
mülmül göstermesi için, ne yazık 
ki henüz bir atı keıfedilememi~ · 
tir! 

Böyle bir aıı kullanamıyacağ, 
nı bilen doktor, bir hastanın mi· 
desine dokunan yemeği yememe· 
sini tavsiye ~ttiği gibi, Madam 
Hovarda da, yılda bir ay kocasın
dan ve zengin kaynatasından u
zaklatmasını öğütlemittir. Çünkü 
genç madamı hasta yapan yalnız 
kocası d~ğil, ayni zamanda kay· 
nanasıdr.ı 

Doktorun öğütlerini itilen Mös
yö Klarans'la çelik kralının dul 
karısı da fena halde üzüldüklerin
.den hastalanmıtlardır. 

Edilik dok -
torlarının re -
çete ine uyan 
garip düşünce -
li Amerikalı ka. 
dwlardan ma • 

'nm Jı'ranl.- llrndi 
i .... .l'llliaıı~. 

~Jladam Elvira Roy Hor:ard, bo§an ma dav<UJı esnasında kaynanasımn 
ona lıcp yakalı tuvaletler giydirdiğini <'C yüzii ile dudaklarındaki kırnn
::ıları sildikten sonra sokağa çıkmasına müsaade ettiğini söylemişti. 

Genç kadın, doktorun reçetesi- dava olunan kaynana değil, mü
ni denemek istemiş ve bunun şi· vekkilim Mister Hovard'dır. Bina
falandırmak hususunda harikalt enaleyh onun hakkında söylenme-
İ!\er gördüğünü anla:mıt\ır. Ha\.\6 

o kadar harikalı bulmuştur ki re
çetenin tertip ettiği bir aylık müd
deti büsbütün artırmak için boşan. 

maya başvurmuf, böylece sabırsız 
hastaların dertten bir an evvel km 
tulmak için, bir çorba katığı ye
rine bütün şiıeyi birden jçmesi gi
bi bir harekette bulunmuştur. 

Genç kadın mahkemeden taz
minat, nafaka, çocukları için va 
silik ve aylık gibi birçok paralar},,. 
birlikte boıanma kararını da alın 
ca bu sefer gene sinir buhranları 
yüzünden yataklara düşmüştür. 

Kadının mahkemede hakimin 
önündeki ifadelerini dinliyelim: 

- Evliliğim, daha ilk günün 
den itibaren benim için en güç bir 
mesele olmuıtu. Kocamın müte 
assıp birer dindar olan ana ve ba
basiyle hiç geçinemedim. Yuva· 
mızı onların konaklarının karşı. 

sında kurmakla ilk hatayı işledil< 
Kaynanamın, genç kadınların Dl\· 

sıl giyinmeleri lazım geldiğine do.· 
ir muayyen ve kat'i düşünceleri 
vardı. Balolara ve partilere gi -
derken, evvela kaynanam uğrayıp 
giydiklemi göstermeğe mecbur . 
dum. Eteklerimin lüzumu kadar 
uzun olup olmadığını, yakamrn 
ne aereceye kade.r kapalı bulun . 
duğunu muayene ederdi. 

Onunla otomobile binip de bi;
gezintiye çıkacak olursam, dud'!\· 
ğımdaki kırmızılığı mendiliyle s; · 

lerdi. 
Evimde artık hizmetçi tutama7 

olmuıtum. Kaynanam sabah ak
şam gelir, her şeyi boyuna tenk:t 
ederdi. Kayın babam ölür ölme~, 
evimizden taımdık, fakat kayna
nadan yakamızı kurtaramadık ki 

Sözün burasında genç miras 
yedinin avukatı ayağa kalkarak: 

- Kusurumun bağı§lanmasını l 
ailerim •. demiıtir. Ancak buradnf 

ai gerekti ... 

Kadıncağız da: 

- Ne demek istediğinizi anla
dım. dmiştir. Sözü zaten oraya ge· 
tiriynrdum. Evliliğimin başlıc1l 

güçlüklerinden bir de kocamın 

mülhit bir kıskanç olmasından i
leri geliyordu. Arkadaşları ha· 
na, onun çocukluktanberi böyle 
kıskanç olduğunu söylemişlerd;. 

Beni kendi arkadaşlarımın arasın
da sıkar, üzer ve utandırırdı. 

Her hangi bir ziyafette iskem
lem baıka bir erkeğin yanına dü
şecek olursa, yemekten evvel Dl! 

yapar, yapar, sofra başına giderek 
beni muhakkak kendi yanına otur. 
tacak tertibat alırdı. 

Hakim burada sordu: 

- Son ayrıtılınıza sebep ney
di? 

- Son üç yıldır sıhhatim bo 
zuktu. Doktor yılda bir ay kocam· 
dan uzakta yaıamamı öğütled: 

İşte bunun için son üçe yıldCl her 
yıl bir ay için kocamın seçmit o~
duğu bir kadın arkadaıla Bermu· 
da adalarına gittim. 

Bu yıl i~e kocamın en yakın ar· 
kadaşı olan biriıinin karısiyle git
tim. Kocam 2 mayısta geldi, deh 
şetli bir kavga ettik, bana söyle
mediğini bırakmadıktan baıka gi· 
dip boşanma davası açmamı, ben 
gitmezsem kendisinin mahkemeye 
ba§vuracağını söyledi. 

Hakim soruıturmalarına devam 
etti: 

- Şu ~izin hastalığınıza gele
lim: Almakta olduğunuz tedbirle
ri bir doktorun tavsiyesiyle mi ya. 
pıyordunuz? 

- Hangi tedbirleri? Bermuda 
adasına gitmek meselesini mi so
ruyorsunuz? 

- Hayır, Bay Hovard'dan ho· 
ıanmaı işini mi? 

- Evet, Zermudada iken koc.a· 

Madam Ro· 
:·ard hikayesini 
ı;Öylediktetı re 
hastalığının ağ 
ra:ını anlattık• 

tan sonra do1'• 
tor ona sene Jt 
bir ay kOC'O&ırt • 
dan uzak yaşa• 
masını öğütledi· 
Ancak bu bir a1 
yılın on iki ayt• 
na da sirayel 
<'iti! 

Amerikanın a· 
caip evlilikleriO' 
den biri de ıah• 
ne aktrislerİJ1' 

den Ara Gersl· 
dm 1920 d~ ge

, ne tiyatro aktö,.. 
..,~~,,r-· !erinden JO~ 1 

Martin Klark H• 
.'Jladam Efrira Hovard, dok· imzaladığı Ü~ 

dorunun tavsiye etmesi üze - yıllık evlenoı• 

:-ine ilk "tatil,, e giderken ko- mukavelesidir. 
ca~ı onu ı·apura kadar götür • 
miiş, uğurlamr§tı.. Konturatın h&J' 

susi f&rtlarıt1· 

dan biri, müdde' 
Aktris Ara Gr.rald edili!.: için en clı-erlşli reçelt>nin üç tin her bitiıind' 
yıllık muvakkat nikcilı kuntratları olduğunu söylemektcdir.3 yıl daha uzatı!' 

mı muayene etmesi için bir doktor bile.:eği kaydıdir. 

çağırdım. kalbinde bir bozukluk Mukavele üç kere uzatılmıt "fi 
olduğunu sanıyordum. Ertesi gü- bu iki artist tam on iki yıl bir ar•' 
nü doktorla hususi bir surette gÖ· da yatadıktan ıonra, artık birbir~ 
rüttüm. Boşanmak için mahke - ne muhtaç olmıyan iki it ortal' 
meye müracaat etmekte haklı ol - gibi birbirlerine kar,ı hiç bir dı.1"' 
duğumu söyledi. gınlık ve ltüskünlük göstermekti• 

Hakim uzun uzadıya düşündük zin mukaveleyi bir daha uzaurı•· 
ten sonra kadının, kocasından ay- mı§lar, Madam Jerald rnahke111e 
rılmasına karar verdi. Fakat Ba· ye başvurmuş ve botanma karat'' 
yan Hovard asıl bundan sonra de!ı nı almıştır. 

fetli hastalanarak yataklara düı- Madam Jerald'dan ıonr!l cJı 
tü. Doktor ise bu hastalığın şimdi • Marold E. Gordon adlı büyük bİ' 
sebebini bir türlü keşfedememiş tecimerle evlenmiştir. Ancak tttı•· 
olduğundan nasıl bir reçete yaza· ter Klark henüz evlenmemitti~; 
cağım hala kestirememektedir! Kadın geçenlerde Amerikan y,)(ıl 

"" 11- :(o h b' . b - "tı' mecmua'5mın mu a ırıne ~ 

Evet Amerika doktorları arttk ne demiş: 
karı koca geçimsizlikleri, sevd;:ı "- Mister Klarkla hali ark". 
itler: için böyle reçeteler veriu daşız. 14 yaıındaki oğlumuz ~,.r· 
durmaktadırlar. tinin vasiliğini onunla birlikte or~ 

F k d•·· Nitekim Madam ran A. Bra- taklaşa yapmakta olduğumuz ..• 
dy adıyla tanınmakta olan me~hu.r ekseriya öğle yemeklerimizi oç", 
sinema yıldızlarından Muriel Ost·ı müz bir arada yer ve matineler 
riç iki çocuğuyla birlikte kocasın- gideriz.,, 
dan ayrı bir köyde ya§amakta v :! Bu kadın husu!İ şartların~'~ 
ancak hafta sonu olan cumartesi birisi de uzatılabilmek madde•• r,. 
günü öğleden sonra kocasına gide. mak şartiyle üçer yıllık muk~"~ =
rek pazar aktamına kadar onunli\ lerin, evlilik geçinmsinliklert 't. 
birlikte k:ılmaktadır. Böyle yap. en iyi reçete olabileceğini ıöY ;et 
mak1a sözde aralarındaki aık bağı mekle be(abcr kendisini bu '' 

0
, 

gevşemiyecektir ! Mister Gordon!a evlenirken bıJ 
Eğer Brady çocuklarını görmek da israr etmiştir. ,. 

için hafta ":!asında her hangi bir Çünkü Bay Gordon tiyatro ıo _,,. 
gündıı: karısının evine gidecek o - leğ~~de değil, iş adamı~ır. ~•"' 
lursa, bir koca gibi değil fakat mi· evlılığe kartı durumu Mıster . 
safir gelmiş bir arkada§ gibi kabul kın vaziyeti kadar asri değild•~ 

"' olunmaktadır. 
1 



R ABER - Akşam ro~tR"• 

C lb> üı r dl lÜI fil v ~<dl a fil 
lh1alber gce~<dö ı 
Meşhııı hır lngilız mily·oneri 

'öldükten 
kitap 

sonra karısına 
dikte ettirmiş! 

bir 

Ahretin nasıl bir ver olduğunu 
tafsil&tiyle anlatıyor! 

(Baştaralı 7 inci ıagfada) 

Kitaba bakılırsa ahret yalnız seb -
zo: ,.c nebat yenilen bir yerdir. Orada 
hiç bir sebep ,.e bahane ile hayvan öl
dürülmemektedir. 

Leydi Kayyard'ın ahr<'t kitabrna 
yazdığı notlarda, tanmmı~ yabani hay 

\•an a,·cılarından birinin ahrette başı

na gelenler anlatılmaktadır. Ru aHı 

öllimünden hirknç gün ~onra, mada · 

mın spirtizmecilik toplanmalarından 

birine gelmiş ,.e ahretteki yaban hay

nnlarının kendi peşini bırakmadık · 

larını acı acı anlatmıştır • 

• 
Rir adam ölüp de gönıiildükten 

sonra onun artıl\ doktorlarla hiç biı 

alc\kmı kaimadığı sanılır değil mi? 

Oyum ki meselt' hiç de öyle değilmiş; 

ahrette de doktorlara pek çok iş çı -

kıyormu! 

dıklarını beraber okuyalım: 

"- Bütün tedavi esnasında, ıstırap 
çekmekte olduğum yerden bir şeyin 

koparılıp atıldığını duydum. Doktor· 
lar herhalde kesici bir alet kullanmış 

olmalılaf. Çünkü operasyonu gözetle
mekte olan küçük zenci ruhu, beni 
yakmakta olduklarını söyliyerek bir 
çığlık atmıştı. Sir Yincent ise sonra 
bu aleti tarif C'dCC<'ğini \'C giinÜ ı;teliıt
ce aletin yer ,rii1.iinde de kullanılaca • 

Ruhlar en ziyade sinir hastahkların . 

dan rahatsız oluyorlarmış. Bununla 
beraber bir kere ölmüş bir adamı:n 
artık bir daha ölmesi ihtimali olma • 
aıtmdan ahret doktorları hasta rull

Jarı umumiyetle güzel kokular, düşün

celer ve b..uı şualarla tcda\'i ederler • 

mi~ 

Ahret doktorları hiç bi~ak kullan

ınaı&armış, hattA yeryüzünde opera -
törJerin bıçak kullanmalarını da be • 

ienmezlermiş. Bunların aldıkları ,·i

zite ücreti sadece sevı;i imiş! 

Ahret doktorları yeryüziine inerek 

!Ani hastaları tedal'i edebilirlermiş 
ama, hastanın spirtizmeye güçlü bir 
inancı olmalı 'e doktoru çağırmalı i -

miş. E,·et çağrıln:adan müdahale et· 

mek ahr.-tte bile kitıarca bir i§ı sayıl

mamaktadır.! 

Leydi Vincent ~ünvada lrnns<'rden 

ıstırap çekerken l<P.ııclisine karşı bil' 

istisna yapılmış .. Çünkü ma!lam koca. 

.. vuıtaslyle ruh afomiyle temastı~ 

olduktan b:ışka, ahret •lok!:ırlarının 

en kodamanlarından olan müte\'eff:ı 

doktor Robert Dudgeon da macfamm 

babuıdır. 

Kitabın mukaddtmesinde Madam 

l\ayyard bu görünmez doktorların 
kenedisini nasıl tedal'iye uğraştıkla -

rını uzun uzadıya anlatmaktadır. Yaz 

Ruhun icatker.ieıi 

olan daktilo ma· 

kineıinin bulttn· 
duğu ev Lonclra· 
da Veıt Ha!f..111 
ıokağındadır. 

Sağda Madam 
Kayyartl 

ğını söylem iştir. nu alet teda,·isi gay-ı 

ri kabil sanılan bir çok hastaları ümi

de sel'kecedecek bir ~eydir .,, 

Fakat Sir Vincent niçin [ıleti hemen 

~öylemiyor? Neden bekliyor? Neden 

bunu kitabının ilk faslına koymamış

tır. Eğer bu alet bir işe yarasaydı, 

önüne geçeceği bir çok ölüm ve ıstı· 

raplardan başka bütün dünyanın spir 

tizmeye inanmasına "Sebep olabalirdi. 

Sir Vincent etle kemikten müteşek -. 
kil bir vücut \'e lngilterenin en muk -

tedir şinı<'ndiforclsi iken, memurla -

rından birisi kendisiııe yabancı bir ül 

keden kitap uzunluğund:ı bir rapor 

gönderirde demiryolları işle~mesine 

dair bir tek söz yazmaz '{"~ en t:onunda 

yalnız bir iki cümle ile yl!ııi kcşfedil -
miş harikulade bir mah1 ukt.u· yarım 

yamalak bahsederse ne olurclu bilir 

misiniz? Sir Vincent o mcmurn ap • 
taldrr diye kapı diş:m edP.I·di. Runun-

la beraber Sir Yinccnt ahrt·lt~n gön -

derdiği kitabında bize ayni şeyi yap • 

mıştır. .. 
Kitapta on beşinci faslın sonunda 

ahrette giyilmekte olan elbiselere da

ir şu meraklı satırları okuyoruz: 

"Sir Vincent bu münasebetle üstü -

ne şeffaf beyaz malzemeden bir en -

tarı giymişti. Bize söylediklerine gö -

re entari etrafı sarmış olan çocuk 

ruhlarının gelip de Sir Vincenti çalı. 
şrrken rahatsız edememeleri için bil
ha~ katı malzemeden yapılmıştı.,. 
Anlaşıldığına göre ruhlar dünyasın -

da çocuklar,muharrir \'e müellifler için 

birer rahatsızlık kaynağı imişler. 
Ancak böyle bir kostümün hu dünya . 
da çocukların yaramazlıklarına en -
gel olabileceği pek şiiphesizdir. 

.. 

A<'irSTOS - l93:i 

KDtapDaıır Aırasoıncdla 

Modern 
Türkiye 

Çekoslavakyah bir gazeteci 
memleketimiz hakkında güzel 

bir eser yazdı 

Kitabın Muharriri T oıeviç 
ile eıerin kabı 

Ge~ert sene memleketimize gezme
ğe gelen Hay Dimitri J. Tiseviç Çe -
ko lovak) ada Prag şehrinde "GEN'l' -
RAL A VROPEN PRES,, özel mu -
habiri olduğundan memleketimizde 
hu1unduğu mliddet~e yaptığı gezgin -
)erde ) eni Türkiyede yapılan büyük 
inkılabı yakından görmüş n tetkik 
etmiş, hayran olmuştu. Gördüğü e • 
konomi sos.)al \C politik inkıJalar hak 
kında gazetelerle yazılar yazmıştır, 

Hüyük ef Aatatürkün idare ·inde 
yapılan biiyük ve geniş inkılabımız 

hakkında daha incelikli notlar tuta -
rak gördilklerini le duyduklarını da
ha geniş bir surette gösterebilmek i -
~in bir kitap ) azmağa karar vermiş -
tir. Buradan gittikten sonra Bay To -
seviç GE~ERAL A VROPEN ''müdü
rü profesör Y. Şlihovakinin yardımiy 
le memleketimiz hakkında "modern 
Türkiye,, başlığı altında bir kitap 
yazmağa mu,·affak olmuştur. 270 say. 
fa olan bu kitap 28 sayfası fotoğraf 

kılişelerile iki harita ,.e Çekoslovak - ~ 
yadan memleketimize gelecek olan 1 

gezginlere çok faydah olabilecek bir 
de rehher ilave etmiştir. 

lki ay enet Pragda güzel bir şekil
de basılmış olan bu kitap yalnız Çe -
ko ıo,·akyada değil Romanyada, Yu -
goslavyada, Lehistanda ve A\•usturya. 
da dahi büyük alaka uyandırmış ,.e 
münakaşalara sebep olmuştur. 

Ilay Dimitri, Toseviç kitabını 14 ha§ 
lığa ayırmıştır: 

l - nci başlıkta, yazıcı lstanbulun 
güzelliğinden . kendisine mahsus gü • 
zel n tatlı bir lisanla Istanbuhı eski 
yaşayrşlariyle bugünkünün arasın -
daki farkları ve saireyi incelemekte • 
dir. 

2 - inci başlıkta şanlı ,.e ~refli ta. 
ı-ihimizi inceletmektedir. 

3 - cü başlıkta biiyiik şef Atatür • 
kün hayatını incelemekte ve yazılarda 
Balkan sa\'a~ ından, Trablusgarp. Ye 

umumi savaşın felaketlerini anlat • 
maktadır. Büyük sarnşt.an sonra Ana. 
doluda Yunanlılarla olan mücadele -
yi ve o zaman bazı büyük de,·letrin 
oynadıkları rolleri inceledikten son · 
ra Atatürkün şefliği altında yapılan 

biiyiik zaferden bahsetmektedir. 

Bundan sonra gelen başlıklarda 
nz bir müddet zarfında yapılan büyük 
baş döndürücü \'e göz kamaştırıcı iş • 
]eri Ye bunların batı memleektlerinde 
uyandırdığı , .e yaptığı tesiri anlat -
makla beraber, inkılabımızın A \'rupa 
için faydalarını göstermektedir. Da • 
ha aşağıda okul işlerinden, güzel sn • 
natlar akademisinden, ve memleket 
dahilinde büyük önder Atatürk için 
yapılan monumanları anlatmaktadır. 

9 uncu başlıkta memleketimizin ik • 
tisadi kalkışmasını, zıraat, lndüstrl 
ticaret, finans işlerini, milli bankaları 
inhisarları, vesaireyi yazmaktadır. 

10 uncu başlıkda, memleketi ~ev • 
re - çevre demir bağlarla sarılmış o • 
Jan demiryollarımızdan şose n köp • 
rülerden, kurutma, sulama, elektrik 

denizyolJarı işletmeleri, posta ve tel -
graf işlerini n bütün bunların milll 
sermaye ile başanldığmı yazmakta • 
dır. 

11 inci başlıkta yalnız Ankaradan 
bahsedilirken eski modern Ankara 
hakkında yaptığı incelemelerden son
ra, yeni Ankaranrn doğu dünyasının 
Parisi olacağım ve bütün doğu mem
leketlerinin oradan (Ankarada) ör • 
nekler alacağını göstermektedir. 

12 inci başlıkta Türk ordusunun 
zaferinden \ ' e yeniliklerinden bah • 
sedilmektedir. 

13 üncü ba§hkta modern Türkiye • 
nin dış politikasına dokunnrak: 'l'ür
kiyenin harici politikasının büyük 1.a
f er1erle elrle ettiğini söylemektedir. 

Dimitri J. Toseviç kimdir? 
Dimitri J. Tose,·iç l\lakcdonyanın 

Vinica ka."Rbasında 1908 senesinde 
doğmuŞdur. Çocukluğunu memleketin 
de Türk komşuları ve Türk çocukla -
n arkadaşları arasında geçirmiş, ve 
tiirkçeyi daha o :zaman öğrendiğinden 
bugün de lisanımızı konuşmaktadır. 

Toseviç ilk tahsilini memleketinde bi
tirdikten sonra Çekoslornkyaya şa -
rapçılık \'e bahçıvan mimarisi hakkın
da okumağa gitmiştir. O sırada Prağ
da bazı gazetecilerle arkadaş olmuş ve 
onda da gazeteci hevesi uyanmışıtı-. 
Şarapçılık ve bahçımn mimarisi tah • 
silini bitirdikten sonra, diplomasi fa
kültesine \'e hukuka devam etmiştiı· . 
~ocukluğunda Türkler arasında 'a

şamış, Türk Ye Türkleri iyi tanı~11ş 

4 - üncü başlıkta eski denin YJ · 
KILIŞINI ilk kamutay sayla,·ların 

ıo:eı;imini Atatürkün cumur başkanlığı
na seçildiğini, diinya işlerinden din 
işlerinin ayrılmasını ve modern Türki
yenin milli siyasetini anlatmaktadır . 

~imdi Jngilterede büyük bir me - =====:-.==-========-========== 
rakla harıl harıl okunmakta olan 

olan bu genç dostumuz arkadaşlar R· 

rasında, Tiirkiytı hakkında yapılan 
münaka;ı.'l.lardıı. Türkleri ve bilhassa 
yeni Türkiye hakkında bilgileri az 
olan arkadaJarınrn kıritiklerine ce • 
vap Yerip Türkleri ye Türkiyeyi mü • 
daf aa etmiştir. Bu münakaşalar ne • 
ticesi Tose\iÇ yeni Türkiyede bir ge
zinti yapmasını karara almış, geçen 

R.Jlektojral denilen Lir 
Cörünmes elln analttarlara b.ıft 

' dairi beyaz; perdede 1fık gibi 

ahret yazı r.1akineıi! 

yor ve harller matkinenin akasın. 
gö1ünmeğe bcqlıyormuı! 

bu kitabın ahrette yazdırılıp yeryü • 
zline bir medyum vasıtasiyle gönde -
riJmiş olduğuna siz inanır mısınız bil 
mem? Be, pek inanmadım. Belki bir 
takım açık gözler madam Vincentin 
~flığından istifade etmişlerdir! 

Ahmet EKREM 

HABER 
ıstanbulun en çok sat.lan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilanlarını HABER'e 

verenler kar ederler. 

ene de memleketimizde 4 ay oturmuı 
tur. 

Bay Dimitri J, Toseviç modern Tür
kiye namı ıtltında yazdığ1 kitabı 
"CENTRAI" EYROPEN PRES., mii -
dürU ye bliyük Türk dostu ola n profe 
sör Y. Şvihovski'ye ithaf etmiştir. 
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Yarınki spor hareketleri 
Hava kupası nıaçları başlıyor. 
Türkiye atletizm birincilikleri 

ve ıst:anbul kürek şanıpi
yonası yapılacak 

Yann İstanbul çok zengin bir spor ı 
günU yaşıyacaktır· Taksim stadında 

hava kupası maçları başlarken, Ka -
dıköyünde de Türkiye atletizm müsa
bakalarının ilk seçmeleri yapılmış o -
lacaktır. 

Denizde, senenin son kürek yarııı 
olan, htanbul kürek şampiyonası mU
sabakalan yapılacakhr. 

Han kupur maçlan yaz tatill yap

ını§ olan futbol takımlarımızın yapa- ' 
ca.klan ilk karşıla§maları teşkil e -
decektir. 

Vefa ile Beykoz, lstanbul pmpi -
yonununun fikistUrdeki yerini alan i-

Bir ingiliz Manş denizini 
saatta yüzerek geçti 

15 

Uzun zamandanbcri Manş denizini yüzerek geçmek ta8avvurunda bulunan 
bir lngiliz diş doktoru Mösyö Haddyn Taylor geçenlerde Gria. Nez burnun. 
dan sabahleyin saat bir buçukta denize atlanuı ve Douvres'e saat 16.25 de ayak 
basmağa muvaffak olmuştur. Resmimiz yarıı bittikten sonra doktorun el 
üzerinde çıkarılmasını göstermektedir. Bu şayanı takdir mu valf akıyeti kayde
derken Manş denizini on bir ıaat beş dakikada yüzerek geçnıeğe muvaffak o. 
lan Fransız yüzücüsü Geo Michel'in re korunun elan kırılmamış olduğunu da 
ayrıca ilave edelim. 

kinci küme muhteliü ile Arnavut -
köyü cfbl iki güzel mflsabakadan son
ra, Pera ile lstanbulsporun yapacak • 

lan maç sUnUn en meraklı maçı ola -

Yann Vela ile lıarfrl'lf"C:rk olan Beykoz takımı ••• 

Yugoslavya 
Polonyayı 2-3 yendi 

caktrr. 
Balkan oyunlan için bir fikir ve -

recek olan TUrklye atletizm blrJndlfk
lerlnln de haJ'tkaten takip edilmtye -
defu bir ehemmiyeti n.rclır. 

Dfier taraftan, gUnUn son spor hl-

disesi de, Yenikapı n, Kumkapı ara
sında yapılacak olan İstanbul kürek 
müsabakası dır· 

Bazı kulüplerin çıkardıkları, yersiz 
,.e manasız teşkilata rağamen, teşvik 

müsabakalarını tdkike n büyük bir 
intizam içinde başaran İstanbul deniz 

Atletızmde 

Yenidünya 
rekorlarının 

Daha çabuk tespiti için 
çahşllmaktadır 

Budnkfl va.ziyete göre herhangi bir 
yerde yeni bir dtinya rekoru elde e • 
dilecek olursa bunun resmen tesblt 

ve tescil için iki H11e beklemek lhım
ge)mektedir. ÇllnkU bunun iki senede 
bir defa toplanan beynelmilel fede • 
rasyondan geçmesi mecburt1etl var. 
dır· Bu hal yeni dünya rekorlannm 
gUnii gününe bllinmesine imkln bırak
mamaktadır. 

MeseU geçen sene toplanan Stok • 
holm kongresinden sonra bir çok dün
ya rekorları kırılmışdır ki bunlardan 
hiç biri bugün resmen tescil ~ 
bulunmamaktadır. Bunların rekor tab 
losu~ geçmesi için 1936 l!lenesi maYJS 

ayını beklemek mecburiyeti vardır. 
Hele bunlardan bir tanesi - Jorvlnen 
se alt mızrak rekoru - beynelmilel 
federasyonun üç azasından ikisinin 
bulunduğu bir spor mUsabakalarında 
kırılmıştır. 

lşte bu garip vaziyet alakadarlar • 
rın na:r.arı Ôı!l.katinl celbetmiş ve bu -
nun önüne geçilmesi için icabeden te
şehbüsata girişilmesine karar ,·eriJmİ§ 
tir. 

Sırıkla 4 
metre 37 

Peştede )'apılan atletizm müsaba . 
kalarında Amerikalı Eston sırıkla 4 
metre 37 atlamıştır. Hatta 4 metre 41 
i deaşmış fakat eli dokunarak sırık 
düşmüştür. 
Sırıkla bu kadar yüksek atlamak Av 

rupada ilk defa görülmektedir· 

Eski 
Franaanın en 

tarunntıf ve ıevil • 
miı ukl ıamplgon 
larından Letaun • 
eur e~g zaman • 
dır. Amerikada bu 
lunugor. Büyüli 
muvallakıyetler • 
kazanıyordu. 

bir şampiyon 
evlendi 

Fra11$ız ıampi . 
yonu, orada eıki 

bir müzik hol dan 
aözü olan madam 
f,yda Cannot ı. -
minde bir dübcre 
gönlünil kaptır -
mıı ve bu genç 
kadınla eı-lenmi~ • 
tir· 

Yukaritla, Fran
sız ıampigonunun, 

Amerikalı karuı 
a~ ~lrtlrclflf ltoı 
lJlr rumJ, 11örü11or. 
ıunuz. 

ellik heyetinin, senenin son kUrek mü
sabakası olan şampiyonayı da büyük 

bir mu,·affakıyetle bitireceğ'i mhak -
kaktır. 

Kürek şampiyonasının bo programı 
teş,•ik müsabakalarının ayni olacak -
tır. 

J 
1Türklye atletizm 

birincilikleri 
yarın başlıyor 
Cuma ve cumartesi günleri Kadı -

köydeki stadyumda 935 "yılı Türkiye 
atletizm blrlnclllklerl yapılacaktır· 
.Altıncı Balkan oyunlarile alakadar 

olan ve bu müsabakalar için bir seçme 
mahiyetinde olan Türkiye atletizm bi. 
rindlikleri için memleketin muhtelif 
mıntakalarına mensup atletler ~hri -

mize gelmektedirler. Altıncı Balkan 
oyunları hazırlıkları dolayısiyle ls • 
tanbulda çalışan atletlerin miktarı o. 
tuz he§i bulmaktadır. Türkiye birin • 
cilikleri vesilesiyle mintakalardan 
da 35 atlet gelecektir. 

Atletizm f edera:;yonu Balkan oyun
ları münasebetiyle memleketin her ta. 
rafında mu,·af fakıyete yaklaşmış at • 
Jetleri Türkiye hirlncilik müsabaka • 
larında tecrübe edecek, hu 5uretle en 
küçük bir kuneti ihmal etmiş olmı • 
yacaktır. 

Uzun bir çalışma devresi geçiren 
atletlerin yapacakları Türkiye birin • 
cilik müsabakalarında birkaç rekorun 
kırılması ümit edilmektedir. 

Türkiye birincilik müsabakaları 
programı su şekilde hazırlanmıştır: 

30 AGUSTOS 
Saat 11 - 200 seçme. ll,15 - 400 ma

nia seçme, 15 - :?OO final, 15,50, - 400 
mania final, 16 - 800 final, 16,30 - • 
fiOOO final 17 - 4 X400 final, 15 - Yük 
sek atlama, 16 - Uzun atlama, disk. 

31 A<iUSTOS 
Saat 10,30 - 100 metre ~eçme, 10,45 

- 110 mania seçme,11 - 400 metre seç 1 

me, l:i - 100 final üç adım, gülle ti,15 
- 110 final, 15,:ıO: - 400 fina1, 15,45 1 
- Cirit atma, lG - 10,000 metre sırık 
la atlama, 16,15 - Yunan di~ki, 16,45 
-1500, 17 - 4X100. 

V lYı z di c ü_O _Q_k ___ it_e_ 

Yeni bir rekor 
.Meşhur Macar yüzücüsü C.sik yüz 

metre Avrupa rekorunu kırmıştır. Ba. 
rannay'ya ait 58 saı:iye 2/ 10 olan de • 
rece)i 57 saniye SflO a dütürerek yeni 1 
Avrupa rekoru tesis etmiştir. 

Varşovada Yugoslavya ile Polonya{ 
milli futbol takımları yedinci defa o
larak çarpışmışlar ve Yugoslavlar i · 
kiye karşı üç ile galip gelmişlerdir. 

Birinci dene iki sıfır Polonyanın le • 
hine idi. Maç başlar başlamaz Polon .. 
yalılar hücuma geçmişler ,.e tazyikle
rini gittikçe arttırmışlardır. Bu tazyik 
çok geçmeden semeresini göstermiş .. 
tir. Polonyalılar arka arkaya iki güzel 
gol yapmışlardır. Yugoslaclar da çok 
güzel oynıyan Polonya muavin hattı 
ile Uç orta merkez muhaciminin btl .. 
yUk bir hissesi vardır. Yirmi be§ bin 
seyirci golleri candan alkışlamıştır• 

ikinci devrede vaziyet tamamiyle 
delt,_.,..r. Po't ultifttt.ıi n .. ~-

metli oyuncusu olan Sağ müdafi o • 
yundan çıkmak mecburiyetinde kalın
ca Polonyalıların kuvni manedyeleri 
.kırılmış ve Yugoslavlar da bu nziyet 
ten istifade ederek iyice sıkıştırmış -
lardır. Yugoslav merkez muhacimi 
Zivkoviç Polonya müdafaasının gev • 
şemesini fırsat bularak beş dakika i
çinde iki gol yapmıştır. Yugoslavlar 
biraz sonra Polonya kalecisinin ha • 
tası yüzünden UçUncü gollerini yap • 
makta da gecikmemişlerdir. Polon • 
>:alılar hiç değilse beraberliği elde et
mek için çok çalışmışlar fakat biltUn 
gayretlerine rağmen netice değişme
miş ve Yugoslavlar Uç - iki gal!J> el
mJtlerdtr. 

Japonların Aklllara hayret 
verecek bir rekoru 

Tokyoda Japonlar ile Amerikalılar 
arasında yapılan yüzme müsabakala
rında Japonlar 27 pm·ana karşı 36 
pu,·an ile galip gelerek Amerikalıları 
yenmişlerdir. 

Bu müsabakada Japonlar 4X200 
bayrak yarışım 8 dakika 42 saniye 2/ 
10 da yapmağa muvaffak olmuşlardır 
ki bu suretle elde ettikleri dereceye 
harlkuli\ile demek caizdir. 

Eski dünya rekorunu on iki saniye 
kıran bu derecenin elli metrelik bir 
havuzda elde edilmi~ olduğunu söy -
Jersek ne büyük bir kıymeti haiz ol • 
duğunu daha İ) i anlatmış oluruz. Şu 

Sırıkla atlamada 
Gefenlerde Budapeftede Macar, 

Franaız, ]afJ(Jn ve Amerıltalılar ara. 
sın!Ia yapılmış olan atletizm yarışla • 
nnda Rırıkla atlamada ',35 metre at· 
lıuarak birin.el gelen Amerikalı W. 'it.:. 

Sefton 

halde her yüzücü vasati bir hesapk 
iki yüz metreyi 2 dakika 10 saniye 5/ı 
10 da yüzmüş oluyor ki bu da birçok 
memleketlerin iki yüz metre şampl • 
)"._Onlannın elde ettikleri dereceden üs. 
tUndür. Mesel! Fransızların meşhur 

Tarisi bu mesafeyi ancak iki dakika 
on iki saniye 2/10 da katedebllmekte
dir. 
Jşte geçenlerde de söylemiş idik tek 

rar ediyoruz· Japonların metotikça • 
Jr§maları sayel!linde 1936 yüzme olim -
piyatlarında pek büyük muvaffakıyet 
ler röstereceği anlaşılıyor. 

Almanya 
Romanya ile 
Çarpışacak Ulusal 
takımını tespit etti 

Önümüzdeki günlerde Romanya ile 
Almanya futbol millt takımları çar • 
pışacaktır. Almanya Roman;raya kar· 
şı çıkaracağı takımı tesbit etmlftlr. 
Bunda bu sene tecrübe edilen yeni 1'et 
genç oyuncu bulunacaktır. 

Max Bearla 
Joe Luis 

Durmadan çahşıyet 
Eylülde yapılmas• 'kararlaf*rnbP•f 

olan Bear ile Joe Lon1- maçmm A• .. 
rikada hangi tehirde tertip edtbaeel 
henüz tesbit edilememittir. 

Her tehir fazla bir ,klr temill edece
ğini taahhüt ederek bu miihf• •çd 
kendisinde yapılmuı teklif etaekte • 
dir. 

Chicaro ttlırl ye&mft bin bilet•*' 
mağı taahiit etmiıtir. . 

Neticeye intlıaren §imdilik l• r ıki 
boksilr de bu ma~ için ciddi surcU' 
hazırlantnaktaclır. 



Alnı an ya 
bir gilode iki 

gallblye kazandı 
Almanyanm milli futbol takımı 

Munich)de kırk bin seyircinin önünde 
Finlandiya milli takımı ile karşılaş -
nuş \'e altı sıfır galip gelmiştir. 

Her iki devrede mütesaviyen üçer 
goı yapan Almanlar ekseriyetle ha -
kim oynamışlardır. Golleri Almanla -
rın iki meşhur muhacimi Lehner ile 
Coven yapmıştır. 

Garip bir tesadüf eseri olarak birin· 
ci de,Tede yapılan ,.e son gol oyunun 

ikinci ve sonuncu dakikasında olmuş 'ı 
ikinci de\·rede yapılan birinci ve üçün-

cü sayılar da aynen hu şekilde, ayni 

oyuna başladıktan iki dakika sonra ilk Rv.s!Ja mektubunda tafsilcitını okuduğunuz lfloskoı·adaki büyük spor geçit rcscminde ellerinde bayraklar ta şıgan kadın sporcuların bu güzel rcs • 
~:e 0Y

1 
unun bitmesine bir dakika kala mi bir llrss ga•ctf>sinde çıkmıştır. Arkadaşımız da bunu kesip bize yollamıştır. Rakınız bıı yüzlerce sporcu kız, lıepsl de nasıl canlı ve neıell .. 

... apı mıştır. 

ile~~~:~~·;:~;~~~::: daFi~::e~·~ı M os kovan 1 n 
bourgda on bin seyircinin önünde ay
ni günde Lu"Xemboug takımı ile karşı

• 
yenı 

laşıyordu. 

Bu maçta da Almanlar bir - sıfır J\lorvrç - jVJosA·ovlı nıaçinda açılmıştı 
ga)ip gelmişlerdir· Galibiyet sayısı A k d A t 11 h E 7 Q 
birinci devrenin kırkıncı dakikasında 1 r a aş 1 nı 1 z p u a re nı. 
sağdan gelen uzun bir pasla sol açık b . k • . Ö • • d b 
tarafrndanyapılmıştır.Bumü~baka ın iŞi nun e oynanan U 
Pek heyecanlı olmamıştır. Biribirleri 

il.~ anlaşmada Almanların üstünlüğü nıaçı anlatıyor 
gozc çarpıyordu. Bilhassa muhacih 
hattı hasmına nazaran daha teknik 
0Ynamı~tır. Eğer hücum hatları biraz 
i~ b~cercbilmiş olsaydı bu ma~ı Lux -
nbourg kazanabilirdi. 

Yirmi iki kişi içinde en iyi oynıyan-
lar Luxenbourg"un kaJecisi ile sağ 
llıüdafii olmuştur. 

Avrupa kürek 
yanşlannda 

Macarlar 
galip 

. Berlinde Grünau gölü üzerinde 
hır müddettenberi yapılmakta olan ar 
sıuıusa1 kürek yarıştan bitmiş ve u
mumi tasnifte dördüncü defa olmak 
Üzere Macarlar birinciliği alarak 1 

Glandaz kupasını kazanmışlardır. 

Rusyada bulunan arkadaşımız 

Abdullalı Erem'in Soı-yet sporu hak· 
kındaki ilk mektubunu geçenlerde 
yazmıştı!:. Kıymetli arkadaşımızın bu 
gün de il.inci mektubun11 sütunlarmrı 
za geçiriyoruz.,, 

l\IOSKOVA: (Özel) - Moskovanın 
yeni yapılan Dinamo stadı Noneç -
Moskova maçıyla açılacağı için, bu -
gün şehirde büyük bir hareket \'ar. 

Buradaki Türk arkadaşlarla, maç -
tan bir saat ev\'el otobüslere binerek 
sladın yolunu tuttuk. Tabii bu gidiş 
le yoJumuz ancak 15 dakika sürecek -
ti. Fakat bunu biz ancak 40 dakikada 
bin bir güçlükle katedebildik. 

Bütün yollarda mahşeri bir izdi -
ham vardı· 

Her 20 metrede bir yollara dizilmiş 
polisler, bin bir güçlükle intizamı te -
siı;;e çalışıyorlardı. Bütün bu nkın 
l\loskovanın yeni stadına ... 

Dize ayrılan altta ortadaki yerimi
ze bu müthiş kalabalığın arasından 
rahat rahat geçtik. Yanımda bizim ls
tanbullulann çok iyi tanıdıkları ha -
kem Halit İbrahim var. 

önümüzde hakikaten fevkalade gü -
zel bir stat var. Şimdilik SO bin kişi 
alıyor, fakat yakında inşaat tamam o
lunca 120 bin kişiyi rahat rahat istiap 
edecek... · 

Fakat yedisinden yetmişine kadar 
hepsi sporcu olan ?tloskova halkına 

bu bile az geliyor·. 

\ 

Bir kaç santim boyunda kA.milen 
~imen, kaplanmış nizamt meydan hiç 
bir parmaklıkla çevrilmemiş. Biz taç 
çizgisinden 10 - 15 metre geri-
de oturuyoruz. Tribünlerin araların
daki yollarda polisler yer almışlar· 
Saha kenarlarında yan hakemlerden 
başka tek bir insan yok. Yalnız kale 
arkalarında ihtiyat oyuncular ve fo -
toğrafçılar duruyor. 

Fotoğrafçıları sayamadım. Fakat 
sinema çekenlerin (50) den fazla ol -
duğunu söyJeraem, bu adedi siz tak
dir etmekte güçlük çekmezsiniz. 

1',akat bu kalabalık, oyunun ahengi
ni bozacak en ufak bir hareket yap
mıyorlar. Gayet muntazam yerlere 
dağılmışlar.·. 

Oyuncular sahaya yeraltında yapıl
mış hususi bir yoldan !ıkmışlardı. 

_ı.;weta NorYeçliler, sonra Moskova
lılar tek sıra ile dizilmi:;ı n malUm 
seremonilerden, milli marşların ı;a -
Jınmasrnclan sonra maç başlamıştı. 

stadı 
Olympique 

Lillois 
Mısır mubtelltlnl 
ağır mağlftblvete 

uğrattı 
Red - Star ile yaptığı ilk maçı 3 - 1 

kazanan Mısır karışık takımı Fransa
da ikinci maçını Olynipique Lillois 
ile yapmış ve altı sıfır gibi ağır bir 
mağlubiyete uğramıştır· 

Maç çok seri olmuş ve her iki taraf 
da güzel oynamıştır. Fransız takımı -
nın muaYin hattı muhacimlerini daha 
i)i beslediğinden galibiyeti Fransız • 
lar almışlardır. 

llk şaşkınlıktan bilistifade arka ar
kaya yaptıkları iki 8'ıı'M kuHel 
mane\iyeleri yükselen Fransızlar bun 
dan sonra diğer sayıları kaydetmek 
te müşkülat çekmemişlerdir. 

lllltı1111llf1f"lllllı111111ınınnnınınıfflll"lntnıııııı uııınııııuı 11111111 :ı 

Bir futbolcu 
Nasıl geyinmeli? 

Neler yemeli? 
Nasıl çalışmall? 

193:> senesi kürek müsabakalarında 
hangi memleketlerin birinci geldikle-
:tfni sırasiyle aşağıya yazıyoruz: 

Dört tek: Almanya. 
Tek: Macaristan 
lskif: Polonya, 
iki tek: ltalya. 
Dümensiz dört tek: lsY:içre· 
İki çift: Polonya. 

Başka bir otobüs olsa idi bu kala -
hahkta çok daha zor ilerlerdi. Rus -
tarın çok sevdiği Türkleri taşıyan biz 
leri otobüs 40 dakika sonra yeni Di -
namo stadının kapısından birkaç yüz 
metre ileride durdu. 

Buradan itibaren, sü,·ari Ye yaya po
lisler stadın dört tarafını kaplıyan 
tribünlere giren kapılardan geçecek 
halkı intizama sokmağa çalışıyor· 

Bugün statta en az 70 bin ki~i var. 
l<'akat bu muazzam kalabalık oyuna 
başhyan maçı öyle rahat seyredi -
yor ki, açık tribünlerde hiç kimsenin 
maçı görmek için yerinden kalkması
na lüzum yok. Ve bu 70 bin kişilik 
insan kütlesi 4 - 5 bin polisin tek bir 
müdahalesi olmaksızın, ağızlardan bir 
tek coşkun kelime <;ıkmadan ! Yalnız 
i~·i i leri ara sıra alkışhyan yüksek 
bir spor terbiyesiyle, maçı fevkalade 
güzel bir haYa içinde scyrediyor)ar .. 

Norveçlilerin daha teknik oynadık -
Jarr görünüyordu. Fakat l\foskomlı _ Bütün futbolcuları alakadar eden 
tarın, cüsselerinin iriliği sayesinde bu mevzular üzerinde, arkadaşımız 
kunetli bir müdafaa yapabiliyorlar - Sadi Karsanın çnk kıymetli tetkik 
dı. Birinci deHenin sonlarına doğ - yazılarını yakında bu sayfalarda bu
ru 1\losko\'ahlar iki gol çıkardılnr. lacaksınız. 

Sekiz çift: Macaristan. 

Rekor üzerine 
k 1934 seneai Dcutsch de la Meurthe 
llPasını kazanmış olan maruf pilot 

~cırrise Arnoux r.ekor'üzerlne rekor 
ı~nıaktadır. Geçen se11e otomobil ile 

lltız kilometre sürat rekorunu 431 kilo
"ıetre 65' e çıkarmış olan Arnoux bu 
,.,, Üç.üncü tecrübede 469 kilnmctre 359 
~? kadar vardırarak eski rekorunu 
t~·,. hamlede 37 kilometreden öteye gö
.11,.tnilştür. Aradaki farkı elde etmek 
:Jirı nıotörün kuvucti yirmi beygir ka-
Qr arttırılmı~tır. 

Sahayı biraz tarif ede)im: 

rekor kıran pilot 

N on·cçlilcr buna ikinci devrenin ha - mUPllllU1111111111ııııııı11111111111tııııııı11101111ıınıııı11uııu1Ultlllllh111 
şında yaptıkları bir golJe mukabele 
edebildiler ve maç 2 _ 1 Mosko,·alıla -
rın galehcsile bitti· 

Hakemi hiç beğenmedim •• Çok mü -
samahakar, belki de burada adet böy 
le .. 

Bu maçda benim edindiğim ~na -ı 
at, bizim iyi çalışmış bir takım, gerek 
Non·edn teknik, g'erekse Rusların 
cüsseli takımlarını yenebilir. \ 
lnşaUah hu ~hada bizim coçukların 

maçını da görüriiz diye düşünüyorum 
ki, bu da stadın farnamlnnmnsından 

sonra olacakmış galiba. Fakat bu ha
\';ldisin membaı o kadar kunC'tli değil. 
Gördüğiim ~·eniliklcrden birisi de 

~ıı oldu. 
Oyunun sonlarına doğru tribünle -

rin içinde bıılunnn hoparlörler, halka 
tranway ' 'e otobüslerin, ihtiyaca kafi 
,.e hazır oldu~unu bildiriyorlar, her -
kesin intizamla çıkma ını tav iye e -
diyordu. 

Oyun bittiii:i 'l..antan. halk hakikatc:t 
bu tavsiyeyi tuttu ve bizim stadyum -
daki iki hin kişinin itişip kakışarak 
cıkmasrndnn belki yüz hin defa daha 
büyük bir intizamla bu 70 hin kişilik 
halk sel gibi Dinamo stadını çabu -
cak ,.e rahatla boşalttı. Herkes ayni 
intizamla nakil ,·asıtalarına hindi. Ye 
ı:; dakika sonra stat kapı!Oı önünde 
bu 70 bin insandan tek bir kişi kal -
mamıştı. 

işte Moskovada gördüğüm ikinci. 
büyük spor günü de böyle oldu. 

Abdullah Erem 

Vitman 
Kupası 

Geçen hafta Nevyorkta büyiik tenis 
miisabaka1arı yapıldı.Yiltman kupası i 
çin yapılan bu müsabakalardn, Yuku 
da resmini gördüğünüz lngiliz kızı 
K. E. Stanners, Amerikalı rakiplerin
den bir çoğunu bilhassa Mis H. H. 
Jakolsu yenerek büyük bir muvaffa -
kıyet kazandı. 



ORMA
1

NIN KIZI 
V ah,i lıayıxınlar armanda 11e AlriJc anın balta ıirmcmİf ornıcanlcz. 
raula llCÇen Qfk oe kahramanlık. Aqccan. UTar ue tetltilr ronıanı 

•N,.. 89 M Yazan: Rıza Şekib 
Karşo, ağaca bağladıkları vahşiyi merak 
etmişti oraya yaklaştığı zaman vahşinin 
parçalanmış olarak UldllğiloU ve boynuna 

da garip t~aretler yazılı bir tabtanın 
bağlandığını görmüştü •• r 

Karta, itin hakikatini ıormak j 
ve öğrenmek laznngelirse, bu ka • 
labalıktan sıkılmağa baılamııtı. 
Birçok kabilelrin biribir]erinin ta
mamiyle zıddına hareket eden a • 
damları bir araya gelmi9 bulunu· 
yorlardı. Birinin yaptığını öteki 
bozuyor, birinin bozduğunu öteki 
düzeltiyordu. Güç lakırdı anlıyor· 
lardı. 

Garip gülütleri, acayip sevinç • 
leri vardı. Gülünecek harelletler -
de bazıları ağlar gibi hareket e • 
diyordu. Bu, onun gülüşü idi. 

Kaf§a, Ebülulayı yanına çağır· 
dı: 

- Ben dedi, bu adamlarla ıı ~ 
kıldım. Batım kalabalıktan hot ~ 
la§mryor.Benim hayvanlarım bun 
)ardan daha çok itime yarar. Bun 
farı başımdan sav ... 

- Bunu hemen yapmak im -
kansız ... Ancak ormana yakınlat· 
tığımız zaman yapar12 . Onları 

köylerine gönderiririz biz de or
mnnımıza çekiliriz. 

- Daha ormana ulaımaya ya
rım günden çok var. Bu kadar 
beklemeğe tahammülüm yoktur. 
Sen imkanını görüyorsan, aılan
larımla ben önden gideceğim.Sen 
onlarla arkadan gel... 

- Nasıl istenen Karıa ... Peki 
git ••• Fakat ben buraların senin 

kadar eskisi değilim ... Belki yolu 
kaybederim ..• 

- Korkma... Bizimle berabu 
esirleri kurtarmağa giden yerliyi 
yanına al ... O sana rehberlik eder 

- O, Karıa ormanının yerini 
bile bilmez. Nerde ka!dı bana 
yardım edecek. 

- Öyle söyleme .. t-!er yerli or
manda kolaylıkla ilerliyebilir. On
ların yol bulmakta biivük istidat
ları vardır. 

- Pekala.. Sen ayrılmazdan 
önce genç yerli ile konuısak iyi 
olur gibi geliyor bana .. 

- Hayır •• Bunu f dpma .. Şimdi 
beni önden bırakmamak iıterler. 
Ben gittikten sonra konuıuraun.. 1 

- Sen gittikten sonra konut . 

mam ne ııe yarar. Ya yolu bula· 
mıyacak kabiliyette \:..iriyse ... 

- Bana inan .. Böyle bir tehlike 
olamaz .. Sen yolu bu!:ımasan bi
le ben seni arar bulurum.. Ozül· 
me.. lıtersen, bu adamları bura 
dan savabiliraen beraber gel .• O 
zaman bunlara hiç lüzum kalmaz. 

- Mademki tehlike görmüyor· 
sun, git!. 

Karp baıka bir ıey ıöylemeye 
lüzum görmedi. iki ulanını ya· 
nına alarak hemen uzaklaıtı. Fil
leri, Ebulula ile bırakmı§tı. 

Karıa o kadar ıüratH uzaklatı· 
yordu ki kısa bir zamctn içinde a-

ralarındaki mesafe çok genitledi. 

Kestirme yollardan gitmif, a -
ğaçlar arasından ve daJlardan dal 

lara geçerek, yarı günd~n fazla o
larak tahmin ettiği O"man yolunu 
kısacık bir zaman in-lirmiıti. 

Şimdi neredeyse, ormanında 
bulunacaktı. 

Yaklaıtığı sırada ormandan 
ayrılacakları gün bir c.ğaca b.ığla 
dıkları Monbitoluyu hatırlamıflı. 

Bunu tamamiyle unutmuştu. A 
radan geçen bir hafta zarf mda kil· 
tiyen aklına bile ge(rmemi,ti o-

nu .. 
Bir hafla. içinde bu adamın ne 

olduğunu merak etti. Acaba bağ· 

ladıkları gibi duruyor muydu? 
Y oba kaçıp kurtulmuş muydu? 

Onun bağlı bulunduğu ağaclô 
yaklaşınca süratli a3ımlarla ağa
cın yanına ilerledi. 

Zavallı vahti ölmüştü. Bacakla
rı kopmuı, karnı deıilmitti. 

Karta, bu kabahatsiz vahıinin 
bu hale girmesine ıebep olduğu i
çin içinde garip bir hi' duydu. 

Daha fazla yaklaşmca, boynu· 
na aıılmıf bir tahtanın üzerine 

yanmı§ odun kömürü)le çizilmit 

bir takını itaretler gözüne çarptı. 

Bu ne olabilir di? 

Bu iıaretlerin manası neydi? 

(Devamı var) 

oe1ıeı n~mir~ollırt ue limınıırı ıaıetme rmum i~nresi ilônlırı 
Fevzipafa Diyarıbekir hattınm Yolçatıdan sonra Sivrice, K;jrk, 

Gezin ve Ergani maden ista,yon larını havi k11mı 30 - 8 - ~35 
tarihinden itibaren yolcu ve her türlü eıya nakliyatına açılac:ıı.tır 

Şimdilik haftada üç defa Cu marteıi, Salı, Pertembe gü .:eri 
bir yolcu katarı El azizden Ergani madene gidip dönecekti.-. (2370) 

(5149) 
Eli.zizden Kalkıt Saat 8.00 
Erganimadene varı§ " 12.10 
Erganimadenden kalkıt u 16.00 
Elazize varıt ,, 20.10 

Muhammen bedeli 8856 lira rı lup miktarları aıağıda yazılı oları 
yatak eıyası 11-9-935 tarihin de Çarıamba günü saat 15.30 d., 
Ankarada ldare binasında kapalı zarf usulile ıatm alınacaktır Bu 
ite girmek isteyenlerin 664,20 H ralık muvakkat teminat vermeler: 

ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bu. I 
lunmadığrna dair beyanname ve teklifler ile ayni gün aaat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermP. leri lazımdır. Bu ite ait ıartnam~ 
ler Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüiünde Ankarada j 
malzeme dairesinde parasız ola ıak rtağıtılmaktadır. 

200 tane pamuk tilte; 30 tane seyyar karyola tiltesi, 1600 tane 
yatak ve yorgan çarıafı; 200 tane küçük yastık yüzü; 1000 tane bü 
yük yastık yüzü; 50 tane küçük bat yastıiı; 300 tane büyük hat 
yastığı; 200 tane cibinlik. (5093). -

----·------- - -
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Terfi listesi 
(BQf taralı 5 inciclc) Coeuk haftası 

Kadri Bolu, Cemalettin İstanbul, Fah 

ri Manig, Nazmi Erdek, M. Cemal 1 H d • k l 
la. ~I, Emin Manaıtr, izzet lstanb~l e ıye azanan arın 
Remzı İstanbul, Ahmet Buna, NaıJ 

!:.:°~. lyaa Sami Ankara, Ali Hayri A- dl 
Levazım binbaıılıktan yarbayhia; a arını 

Kamil Bursa, Abdülvahit Erzincan, 
yazıyoruz 

Omer EıkiteJıir, Sabri Berat, Osman 
Antalya, Cevdet Fatih, Abdülvahit Kır 
§ehir, Kamil Istanbul, Şerafettin Si· 
vas. 

Levazım yüzbaıılıktan Binbaıılığa: 
Şevki, İstanbul, Bahaettin Hasköy, 
Yusuf Kenan l atanbul, M. CeliJeltin 
Erzurum, Mustafa Sultanselim, 1. E· 
tem Kasımpap, Arif Harput, Şükrü 
Edime, lz:zet Bağdat. 

Levazrm teğmenlikten yüzbaıılıia: 
Süleyman Kalecik, Avni Fatih, Nqet 
Gaziantep, Fa.zrl Man.asbr. 

Levazım astegmenlikten tegmenli • 
ie: Mustafa lstanbul, Sabri Edime, 
Ruhi Kırklareli, Fahretti n Iıtanbul, 
Celalettin Iatanbul, Ehem lstanbul, 
Bedrettin Arapkir, Şefik Sivaa, K.imil 
Karahisar, Ali Ekrem İstanbul. 

Harita yarbaylıktan albaylığa: A. 
Kadri Şumnu. 

Harita binbaıılıktan yarbaylığa; Ke· 
malettin Sanıüzel, A. Hulusi Buna, 
Nüzhet BağJarbaşr, Hasan Sırrı Se
rcz, Ömer Kabata§. 

Harita tegmenlikten yüzbaıılıfa; 

Sami Gemlik. 
Harita astegmenlikten tegmenliğe: 

M. Şinasi lstanbul, A. Kemal Kon· 
ya. 

Askeri fabrikalar binbaşılıktan 
yarbaylığa: M. Kcrami Van, M· Rem· 
zi lzmir. 

A~kert fabrikalar yüzbaşılıktan 
binbaşılığa: SelAhattin BQI'Sa, Recep 
lstanbul, Sait Üsküdar, Kemal Ustu
rumca. 

Adıt hAkimler: 
Barem be§inci dereceden dördün

cü dereceye: Kemal A~ıım Urfa. 
üçüncü sınıf adli hakim1ikten ikin

ci sınıfa: Abdülaziz lstanbu1, M. Ke
mal Ka.lkandelen, Muharrem Niyazi 
Muğla· 

Dördüncü sınıftan üçlincü sınıra: 
Kadri Güneş Bahariye, Faik Kasta
monu. 

Beşinci sınıftan dördüncü sınıfa: 
Fuad Hocapap. 

Altına sınıftan beşinci sınıfa: 

Ziya Şehremini. 
Yedinci sınıftan altıncı smıt'a: 

Tevfik Yan. 
Dördüncü sınıf askeri öğretmen

likten üçüncü sınıf öğretmenliğe: 
Nazmi Beylerbeyi, Şevket Draman. 

Muamele memur lan: 
ikinci sınıftan birinci mnıfa: Hil

mi Kesmek.aya· 
üçüncü sınıftan ikinci sınıfa: M. 

Tevfik lşkodra, Ahmet ShTihisar, M. 
Hulılsi lzmir, Reşat Bebek. 

Dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa: 
l. Hakkı Edirne, Celll Harput, A1i 
Ri:r:a Mu5tafa paşa, Ahmet İzmir, O. 
Şefik Topa.ne, Kemal İstanbul, Fadi 
Bursa, Hamdi Karahisar, Ali Beşik
taş, Salim Çanakkale· 

Beşinci sınıftan dördüncü sınıfa: 
.Niz.amettin 1stanbu1, H. Jlhami İstan
bul, 

Altına sınıftan beşinci sınıfa: lb
rahim Etem Manastır, Cemal İstan
bul, Topuzlu oğlu lstanbu1, Abdlll
\'ahit İstanbul, .Mustafa IstanbuJ 
Muhsin İstanbul, H. Huhlsi Jstanbul, 
Cemil İstanbul, A. Ihsan Riza lstan
bul, Hidayet htanbul, Zekat İstan
bul, Cemal Is tan bul, N cemi lstan
bul, t. Hakkı İstanbul, Re§id Istan-
bul, M. Hul<ısi Edirne, Vasıf lstan • 
bul, Sellhattin Jstanbul, Neş'et Kir. 
mastı, Adnan Akan İstanbul, ı. Ce
mal İstanbul, thsan Gelibolu, Ziya. 
ettin İstanbul, Hüsnü Sana, Özyar 
lstanbul, G. Emin Yanya, Mazhar 
Hasan Mustafapaşa, Kasım Bağdat 
~f. Ali Erzincan, Halit lstanbul, Sa
im İstanbul. 

Altıncı sınıf imamlıktan betinci tı• 
nıf imamlığa: Abdülaziz Erbail, Yahya 
Rize, Mustafa Manastır, 1. Hakin Edir
ne, B. Sıtkı Boyabat, Mustafa Çankırı 
lsmail Prezin, Mustafa Demirci. LGtfi 
Balıkesir, Makıut Gümüıhane, Ali 
Trabzon. A. Hambi Kütehya, Bahaet • 
tin Gerkök, S. Zeki Hez:arırad. 

Yedinci aınıf telaia makiniıtlikten 
albncı smrf telaiz makinistliğe: Meb • 

Saat) bulmacasının doğru yapıl11Uf 
§eklini geçen haftaki sayfamızda neı· 
rctmi§tik. Bugün de bu bulmacada he 
diye kazananlann adlarını yazıyoruz. 
Saı.• bulmacamızı doğru çözenler • 

den Aksarayda C. P. ca· 51 Nihal E
rol linci, Ortaköyde Hatice Samüı 
Kalkan 2 inci hediyemizi kazanml§lar 
dlr. 
iKiŞER PAKET NANE ŞEKERi 

KAZANANLAR: 
3 - Bahçekapı 2/11\tuzaff er, ' - Su 

adiye 47 Turda Perker, 5 - Z1 inci 
mek. 44 Selamettin, 6 - Süleyınaniye 
9 DUrrüc:an, 7 -- Hl'şikta~ 3 Gnzer, S -
42 inci mek l\leUn .Pekcan, 9 - Pan -
galtı 7 N'azril , 10 - Amelihnyat 229 
Temel, 11 - l<'eriköy 99 Aysel, 12 -
Bostancı 132 Naime, 13 - Feriköy 
Göksel, 14 - Kurtuluş 23 Pantazi, 15 
- Beyoğlu 30 Nermin, 16 - Vefa C. 
32 Göksel Kapudağ, 16 - 11 inci mek. 
317 Bülent, 18 - Zeytinlik 100 Şemsi· 
19 - Üsküdar 35 Orhan, 20 - Beyoğ
lu 4. Recep, 

KiTAP KAZANANLAR: 
21 - Kocamustafapaşa 88 Osman, 

22 - 12 inci mek 213 Nejat, 23 - Be
yoğlu 4 üncü mek. 270 .Nahide, 24 -
Vefa Erkek L. 314 Necati, 2.3 -19 un
cu mek. 30 :\luazzez, 26 - Üsküdar 8 
Beyhan, 27 - 1 inci mek. 180 Nejla 
28 - Beşiktaş 18 Orkunt, 29 - Süley
man iye 29 Bedri, 30 - Karagürorük 
50 Yılmaz. 31 - Fatih 35 OJkil, 3.Z -
İs. K· lisesi 103 Saide, 33 - ls. Ca • 
~aloğlu 3 Nihat, 34 - 44 Uncü mek. 
148 Kenan, 3:> - Karagümrük 50 Ce
ma 1, 37 - Süleymaniye 29 Nesrin, 38 
Samatya 52 Berç. 39 - Gelenbevi or • 
ta mek. Hakkı. 40 - Zincirli kuyu 
Gün er, 

CETVEL KAZANANLAR: 
41 - 19 uncu mek 238 Tiirkaz, 42 -
UJeynıanlye 6 GUlgeç, 43 - Akaret -

ler 26 Sabih, 44 - Boyacıköy 115 Bü -
1ent, 45 - Beyokti Osman Nedim, 46 
- 42 inci mek. 336 Nejat, 47 - Beşik
ta§ 18 Muazzez, 48 - İ!! posta nakli -
yesi, Orhan, 49 - Bahçekapr 2 Muzaf 
fer, 49 - Gelenbevi orta mek Hu1Qsi, 
51- Beyoğlu 124 Saime. 52 - Pan -
galtı 1. 412 Nubar, 53 - Bağlarbaşı 60 
Ayten, Si - Pangaltı 19 ~elma, 55 -
Feriköy Ay~el, 56 - Hayriye L Ke -
mal, 57 - Sarıyer l 1 ! Behire, 58 -
Kız orta mek. Mediha, 59 - 2 inci 
mek. 182 Ağus, 60 - Bayburt 21 Mem 
duh, 

DEFTER KAZANANLAR: 
61 - 15 inci nıek. 4. den Nebahat, 

62 - Beyoğlu Todori, 6:J - Yenişehir 
28 Mristo, 64 - Edirnekapı Ozdemir, 
65 - Is 10 uncu mek. 246 Fuat Özgür, 
66 - Çapa kız M. M. orta 345 Malike, 
67 - Erkek J. 325 Ce15.I, f18 - 24 ün • 
cü mek. 129 Doğanca, 69 - Gelenbe\'I 
orta mek. 76 Kamil, 70 - Üsküdar 
263 Yaşar. 

KARTPOSTAL KAZANANT,AR 
71 - Süleymanlye 6 E. 72 - 19 cu 

nıek. 80 Abdullah, 73 - ÇemberJltaş 
Batırbay, 74 - Uukapanr, 42 Burhan, 
1:; - Eğrikapı, 707 Hüseyin, 76 - 8 ci 
mek, l\fargrit, 77 - Aksaray 53 Fahri 
ye, 78 - Göztepe 7 Müzeyyen, 79 - Ga 
latasaray L. 40 Suat, 80 - Kurtulu§ 
204 Kadriye, 81 - 36 cı mek· 50 Ozkan 
82 - Davutpaşa 214 Nazime, 83 -
Haydarpaşa 21Saba,84- Is. 35 Tur. 
gut, SS - 9 uncu mek. 330 Macide 
SG - Tünel Tevhide, 87 - 35 ci mck. 
24 Faik, 88 - Üsküdar ı;; Şaban, 89 -
Uzunçarşı 29 Ekrem, 90 - 63 üncü 
mek. 242 Hatice, 91 - Selçuk ktz mel\ 

met Ankara, M. Necati lstanbul, 
Hasan Istanbut, M· Esat İstanbul l. 
Halda A. Salim İstanbul. 

Yedinci aınıf telli makinistlikten al
tmcı sınıfa: Salim Zeki Erzurum, O • 
mer Lutfi lstanbul, Aziz İstanbul, Tah· 
sin lstanhul, M. Şevket Harput, A. r.e
fik lstanhul, 1. Hakin lstanbul, Yata'" 
Çatalca. 

Yedinci sınıf tayyare makiniıtlikten 
albncı ımıfaı 1. fımet Akıaray, LGtfi 
Karaıi. 

Yedinci sınıf ıııldak makinistlikten 
altmcı ııinıfa: Musa latanbul, Süley • 

192 Zahide, 92 - Kırcçburnu 20 Nur • 
han, 93 - Sirkeci 69 Orhan, 93 - Fa· 
tih, 6 Hasan, 95 - Kasımpaşa 20 Dür
dane, 96 - Erkek L. 1368 SelAmettin, 
97 - 4 üncü \'akıf han Müveddet, 98 
- Kadıköy Nezih, 99 - Aksaray 16 
Ne\•rin, 100 - llk mektep 80 Talat, 
101 - Yeşilköy 8 Perran, 102 - ıs · 
ci mektep 271 Süheyla, 1Q3 - Dh·an· 
yola 7 Fazı], 104 - Rızapaşa 59 Na .. 
mık, 155 - Osmanbey 60 Rüçhan, lOI 
- Tarlabaşı 29 Çinçekçlyan, 107 -
Feneryolu 10 Nurten, 108 Beyazıt. 11 
Suat, 109 - Heybeliada 2 lklal, 110 
- 43 üncU mek. Cahide, 111 - A)"'B" 
saray 15 Beton, 112.:.... Beyoğlu ~ Na
ciye, 113 - Fürüzağa İsmet, 114 - ls 
eikek L 346 Burhan, 115 - Bomonti 
28 Aslan, 116 - 21 ci mele. 58 Neba
hat, 117 - ts erkek L. 394 Burhanet -
tin, 118 - 2 cI mek. 17 Nüzhet, 119 -
Çengelköy 23 Fikri, 120 - Kwltop • 
rak, Serrin Pana, 121 - MecidiyekiSy 
11 Nuri, 122 - Çarşıkapı, 165 Metin, 
123 - Eminönü Hüseyin, 124 - 7 in
ci mek. Mehmet, 125 - Bakırköy 45 
Şemsi, 126 - 13 üncü mek. 120 Zinet, 
127 - 35 inci mek. Serap, 128 - Bi
pazay:r 11 Fuat, 129 - Kuımpap ti • 
han, 130 - Topkapı, Necati, 131 -
Bostancı, 8Nergiz,132-44 Uncu mek 
148 Kenan, 133 - 31 ci mek· 242 Boy
~' 134 - Eğrikapı, 107 Hüseyin, 135 
- Is erkek L. 67 FeUıi, 136 - Yeni 
L. 359 Sulhi, 137 - Kumkapı 9 Tutüll 
138 - Y eşilköy 15 K. Ermen, 139 -
Kadıköy 8 Izzet, 140 -K.asımı>aı.• 
60 Nejlfl, 141 - Kandilli kız l. 455 Mu 
alil, 142 - Karagümrük 50 Cemal, 
143 - Edlrnekapr, Mehmet, 1'4 - Fa
tih 4 Semiha, 145 - Uzunçarşı 5 Bed· 
rlye 146 - Aksaray 12 - Şehnaz, 147 
- Kuleli As L. 249 Mustafa, 148 -
GUlhane has Sami, 149 - Cibalr, 40 
cı mek. l\lfifide, 150 - Orta nıek~O 
Ziyaettin, 151 - 2 inci mek. Mari Larr 
152 - 5' cü mek. 46 Neriman, 153 -
Is kı. J. 11 Kamıran, 154 - Kartal 46 
Nermin, 155 - Gazi osman paşa lb -
rah1m, 156 ls Ankara ca.d. 50 Akif, 
157 - Pangaltı 130 Mihriban, 158 
- Feneryolu Mit.at, Akın, 160 - Fe • 
nerde Sahiser Hamdi, 161 - Cağaloğ
la 14 Mustafa, 162 - Beyoğlu Bala • 
goy, 163 - Erkek J. 510 Fikret, 164 -
Kız orta mek. 265 NUnyde, 165 -
Edfrnekapı 52 Todori, 166 - 13 iincU 
mek. 265 Haşim, 167 - Gelenbevi O. o. 
432 Asım, 168 - G. Antep 440 Hik • 
met, 169 - Aksaray 1 Sabahattin, 
170 - Beyoğlu 12 Manol,, 171 - Nı· 
şantaş Işık L. Naci, 172 - KaraköY 
Rahmi, 173 - Is 5' Ahmet, 174 Kız 
ortamek 878 Şehirban, 175 - Maçka 
861 Adnan, 176 -Tepebaşı 120 Feh· 
mi, 177 - Beyoğlu 14 Nedim· 178 -
Erenköy 193 Nevzat, 179 - Pap.bahç• 
62 Turan, 180 - Ortaköy 17 Hamiye, 
181 - Eyüp 17 Rabia, 182 - 2 el mek. 
al Osman, 18.1 - Pertevniyal L. SU • 
leyman, ıs.ı - Beyoğlu Mihran, 184 -
Boğazici, 140 Elizahet, 186 - 55 el 
mek 118 Tarık, 187 - Kız 1. 1003 Melt· 
çure,, 188 - Gedikpaşa 109 KumkaPl• 
189 - Beyoğlu 5 J~eyJa, 190 - EyiiP 
113 MUnir, 191 - Zincirlikuytı 9 HÜ • 
seyin, 192 - Samatya 2 Turan, 193 -
Pangaltı L. 584 Vahan. 19.S - Kaba· 
taş L Talat, 195 - Arnavutköy 5!? 
Koço, 196 - 27 inci mek. Orhan, 197 
Aziz P. 4S Unsim, 198 - OivanyoltJ 
Rag1p, 199 - Kumüapı 11 MuktJl'I• 

200 - Kız L. 745 Sclha. i 
HtJdi11elerimiz her halta cumarteı 

günleri matbaamızd~ dağıtılır. 

man Batum, Murat Antalya. 
Altıncı sınıf oto makinistlikten be · 

ıinci sınıfa: M. Arif Küçük Mustafapr , .. 
Altıncı ıınıf tüfekçilikten beıin:.;· 

nıfa: Mustafa İstanbul, 1. Hakkı 1 ' 
Kahraman En:urum, A. Refik Si~••• 

E u. 
Faik Bapran Enincan, Osman r.c 
rum, M. Ali lstanbul. Omer YenibaMe• 

Oıman Trabzon, Ali Kastamonu, ftfn 
Cemil lstanhul, Muatafa Gebze, f •Jt\11 
fstanbul, 5. Ali Van. A. Huluıi lnebo· 
lu, M. Dursun Osküp, Vehbi K"!lk•" 

(Devamı 14 üncütld) 



MEMLEKET MEKTUBU ..,, ~ -----,.i\WWWli~ ~-,_, ~~ .......................... 

Gaziantepliler elektrik 
fiyatlarının ucuzlamasını 

bekliyorlar 

OazJantepten bir gUrUnu, X ı11aretll yer elektrik fabrikasıdır 

Gaziantep ö:el aylarımız yazıyor: 
Şehrimizde Türk Hava kurumuna 

Yardrm işlerine son günlerde yeni bir 
hı.-ı verilmiştir. Başla aylavınuz O -
mer Asırn Al<soy olcluğu halde hava 
fehlike,1ni halka anlntnuıl\ ,.e yeniden 
haya tehlikesini bilen iiye yazmak 
için halk partisinde hir haftadanberi 
top::ıntııar ynpılnrak kararlar alın -
nıa:\t:ıdır. 

'Ha''a tehlikesini halka anlatmalt 
için bir hafta müddetle bütün kah -
' cl~rde 'e genel yerlerde konf eran • 
lar 'ermek üzere on iki mualJim vazi
fe almış ,.e dün geceden beri faaliyete 
geçr.ıişlerdir. Onümüzdeki hafta için
de belediye önünde umumi bir toplan
tı yapılarak hava tehJikpı:;i hakkmda 
söylevler verilmesi kararlaştırılmış -
tır. 

Bundan sonrn. ic:lerinde saylavlan
ınız Ş--ıhin ,.e Ömer Asım Akıı;oyun da 
hulnnduğu, yirmi kişilık bir heyet 
bütün mağaza ,.e dükkanları geze -
rclı; ha,·a tl'hlike ini hilen üye yaza -
cnktır. 

k niclrişim (teşebbii ) ile Ha il 
urunıuna yardım ödcv1erinin yerine 

getlrilec:et'tl şüphesizdir. 
ElektrJk flyatları 

Sevgili Başbakanımız İsmet lnönü
nUn, son gezilerinde Zonguldakt:ı 
nıemleket 1 terini incelerken elektrilı; 
kilo,ııtının on kuruşa olduğunu gö • 
rerek ucuzlatılmasını emretmclrri ii- • 
Zerine şarkurulca hu fiyatın beş kuı-u 
Şa indirildii!'i haberi; burada pek gü . 
Zel akisler ynpmış ' 'e halk ZonguJdal• 

1 lıJann haline imrenmfştir. 
Biz, elı>ktrik kilovatını. Yer~isi, saat 

kirası' e yol parası hesaba katıldığı 
takdirde tam yirmi beş kuruşa yakı -
yor ve sarf edilsin edilmesin her ay be 
hcmehal dört kiloYnt bedelini ödüyo -
ruz. . 

Halbuki uray (belediye) elektrik 
sosyetesi ile elektrik sözleşmesi ya -
parken kito,·at fiyatını İngiliz Jirnsı 

bin kuruş hesabile yirmi beş kuruş 
iizereinden kararla!';tırmıştı. İngiliz 
lirası iner ,·eya çıkarsa ona göre fi -
yatları da arttırıp eksiltmeyi sözleş-

mişlerrli. Bugün İngiliz lirasının lıi -
zim paramızla aşağı yukarr altı yUz 
kuruş old,uğuna göre elektrik kilm·a. 
tmrn da on beş kuruşa indirilmesi ge
rekti. Halkın dört gözle beklediği hu 
iş şimdiye kadar yapılmamıştır. 

Belediyemizin bu i~ üzerinde giriş
melerde bulunduğu, Ye keyfiyeti Ba
yındırhk bakanlığına yazarak o za -
man uzman (mütehas ıs) istediğini 

öğrendim. 1\1arelli ltalyan şirketine 

her ay kilovat başına alh kuruş fazla 
para veren şehrimiz halkrnrn hu dert
lerine de bir Ç!re bulunmasını Ye hat
ta lngiJiz lira~nın düştüğü günden -
beri alınmış olan fazla paraların istir
dadr yoluna gitmesini JJayındrrlık 

bakanımız Ali Çetinkayanrn yüksek 
himmctlcr inden bekleriz· 

Fa!tlr çocuklara elbise 
Okulların nçrlması yaklaştığından 

fakir öğrenicilere <tnlchelere) clağrtıl 

mak ii7:ere şehrimiz ı;ocuk <'Sirgemr 
kurumuncn seksen kat elbise yaptı -
rılmaı:ıı kararlaştırılnuş ve hu elhi.se
ler bir mUteahhide verilmiştir. 

TLJRKiVE 

l 1 Ql:ı.LiT 
BANKASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~D~Q 
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G ü ı ü ,,,-se 111 iye 
rnahkünı kızlar 

Sahnede dans etmenin en 
diqarlar acı tarafı budur 

Gii:ıel vücutları, çıplak bacaklı sa -
rışın, kumral, bir sürü kızın cicili bi • 
cili mayolar giymiş oldukları halde 
hep birden müziğin temposuna ayak 
uydurarak zıplamaları, sağ, sol ba -
caklarım havaya kaldrrmaları, belle. 
rini kalçalarını kırıp kıvırmaları son 
ı:;enelerde yapılan hirrok filmlerde 
görülen hir manzaradır. 

Avrupanm, Amerikanın bü,"Ük rel'iİ 

tiyatrolarında da görülen bu. kızların 
hakiki hayatları çok acıklıdır. Bir ga· 
zeteci Pariste yüzlerce balerin kızla 
görüşerek hususi hayatlannı, hu mes
lek hakkında fikirlerini sormu tur. .. :; 
Bunların soylediği sözler ciddm in -
sanı düşündürecek gibidir. 

Bunlardan biri diyor ki: 
- }<~.;kiden bir dikişçi idim· Patro -

num çok merhametsiz bir kadın ol -
duğundan heni çok çalıştırdı. Sabah -
tan gece yarılarına kadar ba~kalnrı -
nm giyeceği robları dikmek bana çok 
acr geliyordu· Daha fazla tahammül 
edemedim. 

Dansa karşr istidadım ''ardı, bacak
larım da güzeldi. Beni kabul ettiler. 
Şimdi de gördüğünüz gibi dans edi -
)Orum. 

- Nasıl hayatınızdan memnun mu
sunuz? 

- Hayatından memnun olan kim 
var ki? llk önceleri hoşuma gidi -
yordu. Şimdi artık bıktım. Bir fistan 
dikerken aldığım zevk ne ise şimdi 
dansederken de ayni hissi duyuyorum. 
Yalnız arada bir fark ,·ar· Şimdi da· 
ha fazla yoruluyorum. 
-~ir şikayetim de ı~ıktandır. ÇUnkü 

vucudumuzun, yüzümüzün Jyi görDn
mesi i~in sahneye çok km"·etli ışık -
lar koyuyorlar. Bunlar gözlere çok f e· 
na tesir yapıyorlar. lnsan gözlerini 
.) umamıyor. Ye gözler bozuluyor· 

- mr insan kaç yaşına kadar ba -
]erinlik yapabilir? 

- Ne diyeyim? Bu, vücudun muka
nmetine bağh. Mesela aramızda 17 
yaşmcla genç kızlar olduğugibi 35 
ya<;mda kadınlar da ,·ar. 

- 35 yaşında mı? 
- Gnliba size bir sırrmızı faş ettim. 

Fakat mademki bir defa ağzımdan 
kaçtı, anlatayım. Çünkü bize tiyat • 
rodan arkadaşlarınuzın hakiki yaş • 
htrını söylemek ml'nedilmiştir· Evet, 
sahnelerde 35 yaşına kadar gelmiş, 
ve hattfı hazan bunu da geçmiş ba • 
!erinler çoktur. Fakat bunlar güzel 
makyaj yaptıkları, vücutlarını pud • 

rnladıkları için dışardan kaç yaşında ol 
duklarr mümkün değil anlaşılamaz. 

Hatta size, güleceğiniz bir hikaye 
de anlatnhilirim: Ayni revüde yan ya. 
na oynadığımız il5 yaşını aşkın bir arı 
kadaşım vardı. He.m şaşı, hem de ol -
duk~a çirkin olan arkadaşım makyaj 
yaptığı zaman sahnede bir bebek gibi 
güzel görünürdü. 

Bir gün hiç tanrmadığrmız güzel 
bir genç seyirci üç çocuk sahibi ,.e ev
li olan bu arkadaşıma Aşık oldu. 
E}~·ah bir pot daha kırdım! Çün • 

kü tiyatrodan sordukları zaman hiç 
bir arkadaşımızın evli olmadığını söy 
!emek emrini almıştık· Ney ise!. 

Bu zavallı flŞık genç her gece yakın 
localardan birine oturur. Ye oyun bit-

tiği zamnn arkadaşımın önüne, içine 
hararetli aşk mektupları sıkıştırdığı 
buketler atardı. 

Geceleri de gitmez, husust otomo _ 
bilile bizim tiyatrodan çıkmamızı bek
lerdi. Fakat gene ayni arkadaşımla 

yüz defa önünden geçtiğimiz halde bi. 
le kendisini tanıyamadı. Nihayet bir • 
gün gene yanımda o, olduğu halde 
bana yaklaştı. \·e yanımda danseden 
genç kıza çılgınca fişık olduğunu, 0 • 

nu kendisine tanıttırmayı yalvarırcn. 
sma rica etti· Zavallı gencin aşkına 
acrdım ve yanımda danseden genç kı
zın ( !) nişanlı, ,.e nişanlısının da ta -
nınmış bir boksör olduğunu söyledim. 
Ve çok kr kanç olduğunn da ila,·e et
tim. 

Bu 8'izlerlm üzerine zavallı Aşık 

süklüı:ı, püklüm uzaklaştı. 

Dansöz kızlar uıde tenuil eanaıın da değil, bütün güm/üz idman ıçln 
-01:.ıiill~tiL . .:.~._ danıetmek mecburiyetindeclirler 

sorayım. Eski balerinler ne <>lmuşlar
dır? Bunlar sahneden çekildikten son 
ra ne yaparlar? 

Dan.öz; kızlar, kederli, tlüıün 
muhakkak gülüm•emeğe, halkı 
celi veya h<Uta ol8Unlar, sahnede 
eğlendirmeğe mecburdurlar. 

operaların balelerinde aynıya": 
clanıözlerin çoğu küçükten ve hu· 
•uıi mekt\!plerde yetiıtirilir. Faka~ 
operetlerde ve filmlerde görclüğii· 
nüz baleıinlerin hemen hep ıorı · 
raclan bu İ§e baılamıılardır. 

- Dansetmenin en güç tarnCı nedir? 
- Daima güler) üzHi hulunabilmrk.· 
Biz, hepimiz, revü imtidndınca mii • 

temadiyen tebessüm etmek mecburi • 
yetindeyiz. Bazan tnkln atarken ba -

şımrz yere çarpar, ncı. Yorgunluk -
tan dizlerimiz titrer. };\•imizde hasta, 
içimizde keder vardır· Buna muknhiJ 
yüziimüzdeki tebessüm hic bir zamnn 
kaybolmaz. • 

- Ne kazanıyorsunuz? 
- Çok az.. Ancak geçinebilecek ka-

dar bir şey_ 
- lleriniz için ne düşünüyorsunuz? 
- Sizin düşündüğünüzü· .. 
- Anlamadım. 

- Siz nasıl ileride ne olacağınızı 
bilmiyor, bunu merak ediyorsanız ben 
de bilmiyorum, ve merak ediyorum. 
Ve bunu öğrenmeyi pek isterim? 

- O halde sualimi başka şekilde 

- Bir kısmı yorgunluğa dayana • 
mayıp başka iş bulup ayrılıyorlar. 
Bir ktsmı hastalanıyor, bir kısmı da 

e\•Jeniyor. Bir ikisi kazaya uğruyor· 
Ve pek nadir olarak bazıları daha 

büyük revülere, .Amerikaya gidiyor -
lar. Bunların arasında .sinema ırrtisti 
olanlar, ve iyi para kazananlar da bu
lunuyor. 

- En fazla kimler balerin olurlar? 
- Artist olmak istiyen1er1e son -

radan vaziyeti bozulmuş ve fakir düş

müş aile kızları-. Maamafih benim 
gibi dikişçi, şapkacı, daktilo, garson, 
hatta ah~r iken balerin olanlar çok • 
tur. 

Balede sinilmek ''e bir rejisörün 
gözüne çarparak bi:yük bir sinema ar
tisti olmak ümidiyle i)i işlerini bıra
karak, veya zengin olaukları halde 
ailelerinden kaçarak balerin olanlar 
da yok değildir· 

- Ya! Demek balerinler arasında 
bir sinema artisti olmak he,·esini gü
denler var? 

- Hem de pek çok! Hatt.A ne yalan 
söyliyeyim, ben de bu boş limitle ge -
çinenelerden biriyim. Ilu tatlı ümit, 

balerinlere çok görülmemelidir. Çün -
kü zavallıların bundan baska kendi • 
lerini avutacak şeyleri yoktur. 

- Erkek balerinler hakkında ne 
düşUnUyorsunuz? 

- Ne gibi? 

- Mesel!, bazı kimsel.erir iddii'ia": 
rına bakılırsa erkekler, kadınlardan 
daha iyi dansedebilirlermiş. Dansa 
daha ziyade müstait imi~ler· 

- Kat'iyyen yalan .. Bunun kat'iy • 
yen aslı ve esası yoktur. Erkekler a • 
rasrnda ayak oyunlarında çok mahir 

olanlar vardır. Fakat bunlar hiç bir 
1.aman ''Ücut ahenkJerinde kadınlar 

kadar muvaffak olamamaktadırlar. 
Hem böyle münakaşaya ne hncet? iki
tiyatronun birinde yalnız kadınlar, ö
büründe yalnız erkekler numara ynp
sın. Kadınların oynadıkları yerin ö • 
bürüne nisbetle ne kadar fazla rağ _ 
bet kazanacağı meydana çıkar. 

- Elbet kadınlara fazla rağbet edi
lir. Dunun sebebi de cinsi meyildir. 

- Gene aldanıyorsunuz. Seyircile • 
rin yarısı erkekse, öbür yarısı, hatta 
yarısından da dahn fazlası kadın _ 
dır· ~u itibarla diğer yerin daha far,.. 
la ragbet k37.anması lfızımdır. 

- Kadınlarla erkeklerin hernber 
oynadıkları revülerden balerinler da-

ha fazla memnun olurlar değil mi? 

:: Oyl~ zannedersiniz ama, hiç de 
d~ıl .. Bız Partönerlerimiz adeta ken-
di cinsimizden addederiz. Daima bc,ra. 

her oynadıklanmızdan kendilerine 

karşı iş arkada§bftndan başka hiç bir 
duygu besliyemeyiz. 

Esasen bir balerinle bir partöner a... 
rasrnda ku,·vetli bir aşk pek nadir gö-
rülen şeydir· Zaruretten başka sebep 
ten dolayı evlenen balerinle partöner 
de çok enderdir. 
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Terfi listesi l Kültür Direktörlüğünden: 
(Ba§ tar.ıh 12 ncide) 

Van, A. Osman Gümüşhane, Abba-. 
Nevrckop. 

Yedinci sınıf tüfckçilikten nltıncı sı · 

nrfa: lsmnil Ürküp, Rustem Erzurum, 
Mustafa Bursa, Be!dr Yenİp:l.'!ar, Ali 
Osmancık. 

Altıncı sınıf · kamacılıktan, be~inci 

sınıfa: A. Nafiz lstanbul, Emin İzmir. 
Yedinci smıf knnmcıl.l:tan n\tmcı sı· 

nıfa: M. Ali Bakırhöy, Sıımi Istacbul, 
Murat Erzurum, Snit Çe'il:ko! hmit 
Hasan İstanbul, Akif lstc!lol•l, Şi.ik:-i: ı 
Edime, Sait Van. 

Beşinci sınıf demircilikten dörJünclİ ı 
sınıfa: Hulusi Girit. 

Altıncı sınıf demircilikten beşincı ~ı· 
nıfa: Ş. Demir taş Manz.ıbr, fvIC.:lm~t 

Kas monu. 

Yedinci sınıf demircilikte;ı altım: 

ımıfa: Abdülkadir K~.;·ıı~ri, Siileymnn 
lspnrta. 

AJttncı sınıf marangoduktan beşin· 
ci sınıfa: Nuri Ruzcuk. Yusuf Vidin. 

Yedinci sınıf marangozluktan altın 
cı sınıfa: Omer Beypazarı, Abdullah 

Saim İstanbul, İsmail Kırım, Kadri Ger 
kök, Tevfik İstanbul, Ahmet Çanakkn
le M. Rüştü Erzurum, Mustafa Sivas, 
M. Rasim Erzurum, M. Zeki İstanbul . 
Necmettin lstanbul, Ş'!l'ef lstanbul, Ali 
E~ne. 

Altıncı sınıf saraçlıktan beıinci sını

fa: Esat Kandiye. 

Yedinci 11nıf saraçlıktan albncı 11 • 

nıfa: idris Ersan Bursa, Şevket Fatih, 
lımail Bursa, Fehmi İstanbul, Nuri İs· 
tanbul, Mustafa Raci Kandiye. 

Beıinci sınıf nalbantlıktan dördün · 
:ü sınıfa: Mustafa Çankırı. Ethem Pir
lepe. 

Altıncı sınıf nalbantlıktan beşinci 11 · 

nıfa: Hüseyin Bursa. 

Y t'nin-;i sınıf nalbanthldan altıncı 

sınıfa: Hüseyin Erzurum, Ali Refik Er
zincan, M. Zekeriya Sirns, Muhittin 
Çemiıke-zek, M. Şükrü Erzurum, Ebu • 
bekir Erzurum, A. Hrundi Erzurum, 
İbrahim Biga, Ö. Faruk Erzurum, A 
Refik Erzurum, 1\1. Fahri Erzurum, A 
Nuri Erzincan. 

Beıinci sınıf askeri bandodan dör · 
düncü sınıfa: Recep lstanbul, Mustafa 
Ali Yakacık. 

Riyaseticümhur bandosu be~inci sı· 
nıftan dördüncü sınıfa: Ahmet lstan . 
bul. 

Yedinci sıruftan altıncı ıınıfa: H 
Vasfi lıtanbul, M. Ali İstanbul. 

I>eniz güverte yarbaylıktan albay • 
lığa: Hüınü lzmir, Sait İstanbul, Er . 
tuğrul Üsküdar. 

Güverte binbaşrlıktan yarbaylığa: 

Saim Beıiktaş, Nizamettin Üsküdar, 
Ziyaetin Sultanselim, Sami Tekirdağ. 

Hilmi Erdek, Nail Eğrikapı, Remzi Ka· 
sımpafa, Haşmet Kasımpaşa. 

Güverte yüzbaııbktan binbaıılığa: 
Sadi Heybeliada, Lutfi Fatih, Hamdi 
Büyük Piyale, Fehmi Kasımpaşa, Nuri 
Beyazıt. 

Güverte astegmenliğinden Tegmen· 
liğe; Adnan İstanbul, Mitat lstanbul, 
Ali Beykoz, Yaşar İstanbul, Kenan 
İstanbul, Muzaffer Yanya, Fuat Gire
sun, Hikmet Üsküdar. 

Makine binbaıılığından makine yar· 
baybğına: Hasan Mehmet Çanakkale, 
Cemal Istanbul, Hasan Tahsin Beyoğ 
lu. 

Makine YiilııMtıJıfından binbaıılığa: 
Ali ı ... 1. 

Makine astegmenlikten tegmenliğe: 

Rauf lıtanbul, Fikret İstanbul, Kemal 
lltanbul, Niyazi Efin, Kemal Aziziye, 

llkmekteplerde talebe kaydına Ey
lfılün birinde başlanacaktır. eırıncı sı
nıflara bu sene 928 doğumlularla daha 

evvelki doljumıuıardan arta kalanlar ahnycakdır. Kül-
tür direktörü 10 Eyliile kadar bulundukları 

yere en yakm okula, çocuklarım kaydettlrmelerlnl velilerden 
rica eder. (50US) 

Hava yolları devlet işletme 
idaresinden: 

Yolcu tayyaresi ve telsiz cihazları alınacağı hakkında idaremize~ 
yapılan ilanlar üzerine bir çok firmalar ıartname istemektedirler. 
Satın alacağımız tayyarelerle telsiz cihazlarının ana vasıflarını bildi· 
ren bu ilanlar hava yolları devlet itletme idaresince yolcu tayyaresi 
ve telsiz cihazları satın alına~ağı hakkında bütün firmaları vaktin 
de haberdar etmek için yapdmı, ve en uzak yerlerdeki firmalar!al 
ela satmak istedikleri yolcu tayya relerile telsiz cihazlarınm türlii 
vasıflarını, fiyatlarını vesairesini bildirmelerine yetecek kadar 

bir zaman bulabilmeleri için tek liflerin 1-11-935 tarihine kadar 
kabul ve tetkik edileceği bildirilmiıtir. Bu tarihe kadar gel.ecel< 
kataloğlar ve malUınatlar üzerine incelemeler yapıldıktan sonra şart 
!lameler ikmal ve ayrıca gazeteler le ilan edilecektir. 

Evvelki ilanlarda iıtediğimiz tayyarelerle telsiz- cihazlarının yal· 
nız ana vasıflarının bildirilmesi iktifa edilmesinin sebebi muhteHf 
firmaların daha geniı bir mikyıuta teklifler yapabilmelerine mev· 
dan bırakmak ve bilnetice incelemelerimizi daha bol teklifler üze 
rinde yapabilmektir. 

Bu sebeple yolcu tayyaresı ve telsiz cihazları satmak isteyt:nle1 
aletlerinin bütün tafsilatını emsallerinden üstün olan hususiyetierini 
ve ilanlarımızdaki ana vasıflara ne derecelere kadar uygun olduk 
farını açık bir ifade ile 1-11-9~5 gününe kadar Hava yolları dev. 
let işletme idaresine bildirm~Hdir ler .. Keyfiyet şartname isteyenler 
ce bilinmek üzere ilin olunur. (5074) 

Unkapanında Ayazma caddesinde Bay Ahmed'in 255 nu -
merolu dükkanında Asgari 1000 kiloya kadar olan sipari§lerde 

Sönmemiş mermer kireci kilosu 
kireci •• .. 100 para, sonmuş mermer 

kilosu 60 para 
Kireç sert ve çok parlaktır. Muayenesi muhayyerdir. 

Halil l&tanbul, Kemal İstanbul, Saba- f 
hattin Istanbul, Niyazi Kıbrıs, Yahya 
Konya, Şükrü lstanbul. 

Sanayii harbiye binba~ılığından yar· 
bayhğa: Salih Hasköy, Hüseyin Kan
diye, f ımail Bnrtın, Ali Kanlıca, Meh 
met Knsımpe§ıt. 

Sanayii harbiye yüzbaşılıiından biıı 

baıılı~a: izzet Mehmet lstanbul, izzet 
Rifat Kasımpaıa, Hüsnü Sultanselim. 

Tabip yüzbaşılıktan binbaşılığa: Mu 
bittin Sıvas. 

Dişçi astegmenlikten tegmenliğe: 
Tarık Edirne. 

Eczacı aıtegmenlikten tegmenliğe: 
Mehmet lstanhul. 

Levazım binbaıılıktan levazım yar . 
bayhğa; l ımail Çorlu. 

Levazım yüzbaşılıktan binbaşılığa: 

Sadi Oıküdar, Burhanettin Davutpaşa, 
Saim Sarıyer. 

Levazım tegmenliğinden yüzbaşılı • 
ğa: Raif Fatih, Nazif Üsküdar, Mi tat 
Çatalca, Turhan Kadıköy, Aliettin Ça 
nakkale, Ferit Midi)Jj, YÜnus Göztepe, 
Sıtkı Sinc,p, Aziz Mardin. 1 

Dördüncü sınıf hakimlikten üç:.indi 
sınıfa; Salih Trabzon. 

Beşinci sınıf hakimlikten dördüncü 
sınıfa; l:yüp Kaınnpafa. 

Üçüncü 11nıl .. keri muallimlikten 

ikinci 11nıfa: Tahir Kasnnpaşa, Hüsnü 
Kasımpaşa. 

Beıinci sınıf hesap memurluğundan 

dördüncü sınıfa: Ali Kızılhamam. 

Dördüncü sınıf muamele memurlu· 
ğundan üçüncü sınıfa; Hurıit İstanbul 
Maşuk Beıiktaı, Muhittin Akçaabat, 

Altıncı sınıf muamele memurluğun. 
dan 5 İnci sınıfa: Emin lstanbul. 

Yedinci sınıf müzika muallimliğin . 
d1:11 altıncı sınıfa: Hüsnü Selanik. 

Deniz kurmay binbaşılrktan yarb"y 
lığa; Mitat lstanbul, Necati Beylerbe. 
yi, Ruhi Koca mustafapaşa. 

Deniz Kurmay Yüzbaşılıktan Binba· 
,ılığa: Rifat Heybeliada, Necmi Eyyüp. 

ihtiyat Y arsubaylıktan astegmen)i 
ğe: Ömer Lutfi İstanbul. 

ihtiyat astegmenliktf'n teğmenliğe: 
Kadri Uysal latanbul, Hakkı Korkut 
Antalya, H. Hilmi İspr.ırta, M. Hamdi 
Silifke. Nusret erzincan, Mustafa Nuri 
Trabzon, Y. Kemal İnebolu, Araları 

Fahri Kır§ehir, Fikret lstanbuJ. 

ZA Yl iMZA - 15 gün evel tat
bik imzamı kaybettim. Yenisini 
kazdırdrm. Eski imza ile hiçbir Ae· 
nedim yoktur. Eczacı Yüzbaşılı .. 
ğından mütekaid Mustafa Nail 

Avcılarımıza 
Milli fabrikalerımıı mamfıla· 
tından (dumansız yerli ay ba· 
rutu) adı alhada yeni bir çe· 

tit ay barutu piyasaya 
çıkarılmıştır. Bu barut 
yabancı memleketler 
yapısı benzeri barut· 
lar ayar ve evsafında 
kuvntli bir baruttur. 

Hem yerli yapı· 
ıı olması hem 
de iyi enıfta 
bulunmasından 
ötürü bu baru· 
lu kullandığı· 
~ nızda du· 

' yacağınız 
baı iki 

katlı O• 

-+~'l~t·, lacaktır 
Yerli 

barutu· 
muz yüz 
ve iki yüz 

elli gramlık ku· 
tul.r içinde olarak yoz 
gramlığı 70 ve 250 gram· 
hğı 175 kuruıluk fiyatla 
idıremiıin Tophane satış 
maj'az11ile belli batlı sa· 
hcdarımıı tarafından ıa· 
hlır. 

Kullanııta kutuların n
ıeriadeki tanımlara dikkat 
edilmesi Ye her çap için 
g~ıterilen miktarlardan 

daha fazla barut hakkı kullanı'maması gerektir. 

inhisarlar idaresi 
~ ................................ .,, 
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1-Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara mezarhk duvarı in

şaatı olup keşif bedeli 67871 
lira 50 kuruştur. 
2-Bu işe ait evrak ve şart-

nameler şunlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi. 
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E. Keşif cetveli. 
F. Proje. 

Yekin 263.052.395.51 

2 M•rt 1eas t•rlhlnden itibaren. 

isteyenler bu evrakı 3 lira 
bedelle imar Müdürlüğünden 
alabilirler. 

lwkonto haddi yllzde S 1·2 - Altın l zerine avana yUzde 4 1·2 

Kültür Direktörlüğünden : ::::::::::r.:::::::::m:m:::::::::m:::::::: m:::::.-

Lise ve orta okuallrı L>arasız yatılı 
talebe ahnma•ı lflle lstanbul kız ve erkek 
liseleri r::ıe.gul olmaktadır. Gereken t•f8111tl almak ve 

Doktor 

Ali ismail 
Htqf/arpafo. hcmcınui bevliye 

miitehaasın 

3 ~ iş pazarhkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
layık görüldüğü takdirde ta
libine ihale edilecektir. istek
lilerin imar Müdürlüğüne mü-

. 
' •vıd oıunm•k ıçın kızların kız, 
t !\-~ ı· . erkeklerin 

U rologue - Operateur 

Babıali caddeıi Meserret ote·ı 
li 88 numarada her sün ötleden 

--~ JSeStOe mUra ati-re. 1:: sonra ıaat ikiden sekize kadar. : 
•la ı ı •ı ı ı _. ...... 1 ;1racaatları . . (5075) 

-
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rmdaki kahramanlara benziy"ı' 
bir adam durdurmuıtu. 

Bu, merd;venin ilk baıamaim· 
da durarak ve kılıcını müth!.t bir 
ıurelte savurarak bir sürü janH
yomu oyalıyordu. 

- Tribule !.. Tribule !.. T ti bu· 
le ! ... 

Birinci Fransuva.nın dudakl.ı 

rından korku, nefret ve sevinçten 
doğan bu tlç müthit sayha f ırlıt.· 
mı§ lı. 

J antiyomlar titriyerek: 
- Tribule ! ıözünü tekrarlad•. 

lar. 
Tuhaf ıey ! Tribule ölmemit 

nıiydi? 

Bu nasıl oluyordu .. Cesedi ,as 
tilin bir bodrumunda çürüyen bu 
adam timdi nasıl oluyor da ka•
tılarında bulunuyordu. 

Yoksa bu bir hayal, bir hor• laJ. 
mıydı. 

Soytarı: 

- Tribule !.. Evet, Tribul!!L 
Şevketmaab, gördüjünüz Tribu
ledir .. Senyorlar, ben Tribuleyim .. 
Bonjur tevketmaab !.. Bon•'•~aır 
kokmuı herifler .. Pençelerinizi İl'· 
diriniz köpekler .. Soytarının kır· 
bacından kendinizi koruyun•n'! 
diye bağırdı . 

- 39-
SOYT ARI iLE FRANSA KRALI 

T ribulenin bu ıözlerine büyük 
bir velvele cevap verdi. 

On, on bet kılıç birden zavaHı 
IOytarının üzerine indi. Bunla':"tfan 
bir alnına, biri de o~na raa 
laınıttı. 

fribule merdivenin iki baaa
mağını daha inerken kılıcı da da· 
ha büyük bir daire içinde salla· 
dı. 

Kendilerini korumak iıtiyen 
jantiyomlar, birbirine ııkııauılar. 
ve teke tek döğüfmek için meydan 
bulamamıılardı. Halbuki Tribu~ 
le ıenit kılıcıyla yalnız batına 
merdiveni kapatıyordu. 

Bu delilik derecesinde bir cı· 
sarotti. 

T ribule de bunu biliyordu. 

Alnında bir fedaklrhk ı'ıiı 
parlıyordu. 

Ölecekti .. Evet, belki yüz ye• 
rinden yarlanarak, vücudu delik 
de,ik olarak ölecekti. Fakat ar. 
kadaıları da bu fedakirlık aay• 
sinde Jiyeti kaçırabileceklerdi. 

Merdivenin baıaınaklarını 
yavq yavaı. birer birer iniyor
du. 

Uç dört dakikalık bir zaman 
kazandmııtı. 

Soytarı, hücum edenlere kah· 
ramanca kartı koyuyor ve alaylı, 

yakıcı, kudurtucu sözlerle onla•ı 
çileden çıkarıyordu. 

- Size söylüyorum .• Möıyö d5 
Briıyak.. Hali kralın bat kadın 
bulucusu nıuıunuz? •. Vay azizim 
Marki dö Flöri ! .. Fransuvadar. 
gebe kaldığındanberi sevgili hem. 
ıireniz nasıldır? Sabırlı olunu' 
Möıyö Dote, ıenelerdenberi karı
nnn kendiıine takdim ettitin:a 
veliaht Hanri nihayet merhamete 
ıelecektir ! 

kadar ıötürmekti. Etrafta kıms-e 
olup olmadığını anlamak için d:
ıarıya çıktım. Geri döndüğüm 
zaman Jiyetin burada bulunmadı
ğını ıördüm. sözlerini ıöyledi. 

Manfred boğuk ıeıle bir küfü: 
ıavurdu. 

Şövalye: 

- Sabırlı ol oflum 1 dedi. 
- Ne diyordum.. Evet, Jiyet 

yoktu. Ve Marjantin de yerde bay 
aın yatıyordu. Ayılttım .. Ve ben 
yokken kralın gelip Jiyeti kaçırciı

iını ıöyledi. Kendisi de batınl. 
vurulan bir darbe ile yralanmııtı. 
itte mesele budur. Şimd; Jiyet şa
toda .. Amma neresinde? .. 

Manfredin dudaklarından bir 
inilti çıktı. 

F erron soğuk kanlılıkla devam 
etti. 

- Kral, evveli Jiyeti fatoda 
bir daire ayırmııtı. Sonra bu pu· 
Yonda onu ~aha kolaylıkla ele ge 
çireceğini anlıyarak buraya getir· 
di. Nihayet bu gece bütün ceıa . 
varlığını takınarak gelip kızı ka 
çırdı. Onun için Jiyet bu anch 
her halde kralın dairesindedir. 

Manfred: 
- Haydi gidelim! dedi. 
Bu ıözü öyle sert bir ıeıle ıöy· 

lemiı, yü7ü o !fadar deiitmiıti ki, 
hepsi, eğer onu takip 'etmezlerse 
yalnız batına ıidip kendiıini öl· 
dürtecejini anladılar. 

Y alnıs F ıöriyal: 
- Ben daireyi bildiğim ıçı~ 

önden ıideceiim !. dedi. Bunun ü 

zerine acele çıkarak tatoya doğru 
gitmeğe bqladılar •• 

Şatoda dört yü:ı: ıili.hlı aıker
den maada iki yüze yakın janti· 
yom vardı. Halbuki onla-., biri 
kadın olmak üzere altı kiıiydiler. 

Çabuk ve ıeui:ı:ce ilerliyor, hep.. 
ıi ölüme ıittiklerini düıünüyorlar. 
dı. 

Tribule yanında Madlen olduğu 
halde en hattaydı. Arkada Man. 
fred, Lantene i"ıe Ragastanın ara• 
11nda yürüyordu. 

lıpadakapya da onların arka." 
sından geliyordu. 

Bu altı kitinin yü:ı:leri bir ıtıkla 
aydınlatılmıt olsaydı, bir orduyu 
korkuturlardı. 

Şato binası karanlık içinde be· 
!irince içgüdü (sevki tabii) ile 
birbirlerine ıokuldular. 

Birkaç dakika sonra merdiven. 
lerden sıçraya ııçraya çıkıyorlar• 
dı. 

Tribule birdenbire arkadaılar,. 
nı durdurdu. Sonra artık ihtiya. 
ta lüzum yokmut gibi yükıek ıes
le: 

- Orası! dedi. 
Eliyle renit koridorun nihay~ 

tinde kapalı bir kapıyı göıteriyo~ 
du. 

Bu, kral c,airesinin kapıııydı. 
iki ıaniye ıonra oraya varmıı· 

Jardı. Ragastan hızla iterek bu ka. 
pıyı açtı. Bekleme salonunu gör· 
düler. 

Bu salonda Mongomeri vavat 
seıle yanındaki üç zabitle konu· 
ıuyordu. Kanapenin üzerinde ya. 

, 
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rı uyumut bir halde uıak oturuyor 
iki dev ıibi mızrakla asker kartı 
taraftaki kapının önünde nöbe~ 
bekliyordu. 

Raıaatan kapıyı açınca bir b:ı· 
kışla bunları farketti. ArkAdaı 
ları içeriye hücum ettiler. Kendi . 
ıi de kapıyı kapatıp önünde dur 
du 
Monıomeri: 
- Hey, baakın .. var! diye ha) 

kırdı. 
Altı arkadq dütmanlarmı ıeç· 

ı:nek için çoK tereddüt etmediler .. 
Sonra bir kavıa koptu. 
Bağırmalar, mülhit küfürleı 

yükıeldi. 
Madlen ilk hançer darbesiyle 

mızraklı askerlerden birini yen 
ıerip öbürüne hücum etmitti. 

Manfredle Lantene ü~ zabitin 
üzerine atıldılar. Zabitler kılı~
larını çekmitlerdi. Fakat Manfre~ 
ile Lantene hançerleriyle hücum 
ettiler. Bir iki ıaniye sonra aldık 
ları hafif yaralardan kan içindt 
kaldılarsa da üç zabitin de letlr· 
ri vere serildi. 

•lu anda Madlen Ferron muthi, 
~h h111·aha salıverdi. Dev ıibi as 
im• ·- n'UZl'ağının altından kurtu 
.Larak w•nçerini herifin karnın .. 
l&f'' ' mlfb. 

Korkudan diz çöken Ufak, ell~
rin ı,a ğlatmak üzere lıpadakap 
yaya uzattı. 

Mongomeriye gelince, od- k•· 
pıyı açarak: 

- Baakm var! diye baiuıp d' 
fanya fırlamak istemitti. 

Kapının önünde RaıastanJ ı?a 
rünce: 

- Yol ver .. diye homurdandı . 

Bu anda ıırtında tuhaf bir a· 
iırlık hi11etti. 

Tribule onun arkasına ııçrıya . 
rak: 

- Mösyö Monıomeri .. Kulunu· 
zu tanıdınız mı? demitti. 

fakat ayııi zamanda on parma.· 
ğıyla zabitin boğazını 11klıiı için 
herif cevap veremedi. Boğulmnı 
ve ölmüt olarak yere düttü. 

Bütün bu vakalar ancak yirmi 
saniye kadAr ıürmüttü. 

- imdat! .. imdat! .. • , 
Genç kızm acı ve yeisle balı· 

ran sesi duyuldu. 
Ahı arkadat kapıya atıldılar. 
- imdat anne! .. imdat .. 
- Susacak mısın? .. 
Yerde yatan yaralıların hmttı. 

ları bu çıihklara karıtlyordu 
- Hay Allah ~liaını venin! • 

Kapı kilitli .. diye bağıran Mau 
fred çok korkunç bir hal almıt· 
tı. 

Altı arkadat birbirlerine bl'kt:· 
ıar. Yüzleri deli yüzüne bentedi . 
doğan bir hayrete kapılmıtlıırdı. 

- Manfred, sevgilim. Yeti•! 
Jiyet haykırıyordu . 
Manfred deli aibi kapıya ıalcf I• 

rıp omuzuyla botuna birkaç ham. 
le yaptı. 

- imdat Manfred, imdat! 
Zavallı kız, bu anda anasını, iM. 

basını her teYİ unutmuftu. Yaln ;~ 
ıevıiliıinin kendisini kurlaracaiı· 
nı umarak onu çağırıyordu. 

SRRSERILER YATAGI 311 

Bu anda kralın boğuk ve müt 
hit sesi duyuldu: 

- Artık benimsin! Seni ele ı~· 
. d' k' çır ım artı ... 

Uzakta, sarayın içinde, gittikçe 
büyüyen ve yaklatan bir gürült:j 
duyuluyordu. 

Raıastan: 

- Kanape ile vura hm! diy: 
baiırdı. 

Altı kiti. uzun, ağır, kanapeyi 
yakahyarak biraz salladıkta:ı 

sonra kapıy.t indirdiler. 
Kapı kırıldı. 

Altııı da karma karııık içeriyi! 
•hldılar. 

Jiyet devrilen koltuk. sanda!· 
yalarının arkasında hili kendisi
ni müdafaa ediyordu. 

Manfred aevinçle bajırarak sev. 
ıiliıinin üzerine atıldı .. 

Jiyet, aevinç ve iftiharla ıülüm 
ıiye"ek böyle kahramanca kurla· 
rılmaktan dojan ıaadetten bayı! · 

mıt ıibi ıözlerini yumdu. 
Manfred, kızı tutup arkaıma 

aldı. 

Bir eliyle onu tutuyor ve öbür e 
liyle de hançerini ıalhyordu. 

Anlatılmaz bir hayrete düten, 
!atıran kral, yardım istemek için 
baiırmak istiyorsa da ıesi çıkını . 
yordu. 

Manfred, bekleme salonuna a · 
tıldı. 

Obfü• be; arkedaı: cb l:~~::!: 
onun etrafını sardılar. Beldem~ 

ıalonunu ıeçerek ıenit koridou 
ıeldiler. 

Demin duydukları ıürültü tim· 
di daha yakından ve daha büya .. 
müt olarak aksediyordu. 

Bir takım ıeıler: 
- Şevketmaabın dairesine .. · 

Şevketmaabın dairesine! diye 
haykırıyordu. 

Bir kıımı, yarı ıiyinmit oldui" 
halde yirmi, yirmi bet jantiyoıaı 

meydana çıktılar. 

Yeniden çarpıtma bqladı. 
Bu sefer Ragastan bata ıeçmit • 

ti. 
Ağır kılıcı koridorun karanhi& 

içinde timtek gibi çakıyordu. 
Koridordan bahçeye inen mer0 

divenin batma kadar on adım ıe
nitliğinde kanlı bir yol haıı1 ol• 
mutlu .. 

Altı arkadaıın hepsi yaralıydı. 

Fakat yerde de ölü ve yaralılar 
dizilmitti. 

Arkalarmdan, tatkınlılı ıeçeu 
kralın: 

- Y akalaypı ! Gebertin! diyo 
bağırdığı duyuldu. 

Mosmor kesilerek titriyen B\· 
rinci Franıuva, elinde b.ir hançer 
bulunduğu halde koıuyordu. 

Merdivenin üıt batına ıeldiii 
zaman gözüne cehennemi bir ha• 
yal ilitti. 

Manfred, ııçraya ııçraya me'4 
divenlerden iniyordu. 

Omuzunda Jiyet, etrafında 
c!:r ... ı.ı .. ı ....... ~-.... - - • .1 •. 

V• .. aaey&J .ıeııwııa • 7-J ...... .,......._ - -·• 

Bunlann hir han~er ıihi delip 
geçtikler~ntiyom yığınını, tim 
di yalnız bir adam, peri masalla• 


