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Bugün Belçikada 

F'aşist is .vanı 
Olmasından korkuluyor 

250 bin Belçikalı Faşist 
I! Hükfımetin emrine rağmen 

C!l rükseı üzerine yOrOmeğe 
,,:ar verdi 

. l, 25 B 
•irıiıt b ::- elçika Reks (faşist) 
"' Ugun memlekette büyUk 

~a sebep olacak bir nümayiş 
: ll'a.: n korkuluyor. Vaziyet şu
h: -,.itlerin . . D 
"'il fa . • reısı egrel Belçikalı 

b ıııtın bu .. B "k llkfun gun ru selde topla-
et aleyhinde nümayiş yap-

•••~·. tftlrctıni•ti H''k(ı -hid :r r. u met bu nu-
:h~lclcrc sebep olacağı düşün-

bıı Ya etmiştir. Lakin faşist 1i -
le lafa rağmen bir beyanname 

· dinıctaı:aftarlarına hükftmetin 
ıttin~1Yerek Brüksel üzerine 

'ıı ~ 1 bildirnüştir. 
li nnanı .. . 

la.., lillcıcıc e d~crıne d?n sabaha 
:'tltt telrni' ıger gchırlerden 40 
b~ 1 bulunuyordu. Faşist • 
. lçiıı ~evvelden tedbir alama-
• 'ıı )c Yerini ilin etmemiı -

r ancak aon dakikada bil-
, lhrıdilik son derece gizli Bugün bir f~t kıyamına sahne olmasından endi§e edilen BrUkıe'lden 

'bir mOft,ZltJt'G S · 1.faamafib faşistlerin 
1f ~Un?~ ~e nUmayiı yapa- kuvvetlerini takViye ~n batb_ h~-8't ll bilınıyor. kOmet merkezine aakcr de aevketınııtir. 

"-lıttr ~)et ciddt tedbirler al· Şehir heyecan içindedir. Hükiimet mer· s -urJIL nnlla vl! ;ant12ftm Clcezlne ridcn voltai kesiliiiiitir. Asker 

covyet bandırah 30 .şilep 
epbane yükile 

ll~selonaya gidiyor 
~~ıloya harp gemilerinin de 
~ at etmesinden korkuluyor 
~ (lf uauıt) - İspanya i§i 
~ dahili bir muharebe ol
~or. Şİındiye kadar hariçte 

~ '~ çahıılıyordu. 't •d . unda muvaffak olun -
~ 1 CZrıi mildahaie komitesinde · 'lı: iç;~Ya hülcilmetine de yar 

t..... ' . •erbesti ilin etmesi i§i 
ı~-""Si }( §tir. 
o~ •dtite d 

oraya geçmesi beklenmektedir. Cumhur 
reiai Azana ıimdiden oradadır. 

Fakat Sovyetlerin açıktan açığa ls -
panya hilkfunetine yardmu Alman ve 
İtalyanları da açıktan açığa aıllere yar 
dmımı intaç edecektir. 

Asiler, aon zaptettilderi Navalkame
roda dumuyarak Madrite 12 kilometre 
mesafeye kadar ilerlemiılerdir. 
30 ,uep dolu•u mUhlmmat 

ve potiı mUfrezc1eri bu yollarda BrUk· 
ıele doğru giden otomobil ve kamyonla 
n çeviriyorlar. Mühim ve kanlı hadise
lerin cerevanmd•n k,_kulUTCll'. 

Belçlkadan sonra 

Romanya da 
bitarafhk mı 

ilan edecek? 
Fransa ile ittifakı 

feshedeceği 
bildiriliyor 

Paristen verilen bir habere göre 
küçükitilif yeni bir tehlikeye düşmek
tedir. Bu haber, Romanyanın Fransa 
ile ittifakını feshedeceğini bildirmek. 
tedir. 

Romanyamn, ötedenberi sola 
m ii tema y il olan siyasetinin esasını ku. 
ran Titille.skonun malOnı şekilde ft; 
bqmdan uzaklaştınlması ve kabin; 
nin sağa meyyal bir şekil almasından 
sonra bu neticeyi bekliyen muhitlerde 

td da S Yar una gecikmi§ sa-
~ tt..._ 0 vyctl · 
· , ""ltlcri ~rın. Barselonaya 

ı.\en ),f va~ıyetı deği§tirebile-
Londra, 25 - Dün akşamki Londra (Devamı 6 ıncıda) 

gazeteleri otuz Sovyet şilebinin mUhim ------------

yok değildL 

adrıt h"kA .. u umetının de mat yüküyle Akdenize geçerek Barıe -
lonaya yol aldıklarını yazmaktadır. Bu 
haberin doğru olduğu takdirde beynel
milel vahim hadiselere sebep olmasın
dan korkuluyor. Eğer Sovyet şiJepleri
nin yanında onlan muhafaza maksadile 
harp gemileri de varsa vaziyet bilsbü -
tün kanpcaktır. 

ltalya da komiteden 
9elllJecıtk mt? 

Matin gazetesinin Roma muhabiri 
bildiriyor. 

İyi haber alan mahafilin zannettikle
rine göre, M. Grandinin, bugUn Lon • 
dra komitesini terektmek ve Moskova
nın dilnkil hareketi üzerine, ademi mü
dahale kararını mefsuh addeylediğini 

diğer delegelere bildirmek için İtalya 
hükftmetinden talimat almflsı mubte • 
meldir. 

Porhklzln kararı . 
Paris 24 (A.A.) - Madritle Lizbon 

arasında siyasi münasebetlerin kesilme
sinin vahim akisler doğurduınasından 

korkulmaktadır. Filhakika bu inkıtaı, 

Burgos hükumetinin Lizbon, Roma ve 
Bertin hükümetlcri tarafından tanınma
sı kararı takip edecektir. Bu suretle t-

f Deuamı 6 uaculaJ. 

Almanyanın 
müstemleke 

talepleri 
ltalya tarafından 

müdafaa edilecek 

Kont Çiyano (solda) Alman hariciye 
nazırı ile başbaşa 

(Ya.mı 6 mcı aayfada) 

iflas eden şirketlerdeki 
Sigortalıların zararları 
HükU.metçe ödeniyor 
Bu iş için yarım milyon lira 

tahsis edildi 
Dün sabah Ankara.dan şehrimize J 

dönen Milli Reasilr&DS umum müdürü 
Refii Bayar, Föniks dö Viyen ve Tür
kiye Milıt sigorta şirketlerinin ifla
sından sonra hisıl olan vaziyet hak
kında dün akşam Güneş klübünde İs
tanbul gazetecileriyle bir hasbıhalde 
bulunmuş ve kararların vereceği neti
celer hakkında şüpheleri aydınlataıı 

izahat vermiştir. 
Milli Reasürans umum müdürü yeni 

vaziyeti şöyle izah ediyor: 
''- Sekiz aydanberi bu mevzu üze

rinde çok yazı yazıldı ve söylendi. Me
seleyi baştan başa ben de izah etmek 
isterim. 

Föniks dö Vlenin mal(lm olan vazi
yeti, teknik hudutlar haricine çıkarak 
bütün dünyada rekabet yapmasından 
ve gayrimevcut ihtiyatlarını mevcut 
göstermesinden ileri gelmiştir. Bunun 
bir tek manası vardır. İdaresizlik ve 

atiyi dUşünmeyerek hesa.'6sız hareltet: 
Bunun memleketimiz.de olan tesirle

rini biliyorsunuz. Beş binden fazla si
gortalı senelerdenberi verdikleri pa ,. 
raları alamıyacak vaziyete düşmüşler
dir. Bunların ekserisi kUçük: memur ve 
esnaf kütlesidir. 

İktısat vekilinin beyanatından da 
anlaşılacağı veçhile sigorta kumpan ~ 
yalannın teknik kabiliyetlerini arttı
racak tedbirler alınacaktır ve alm • 
maktadır. 

Föniks dö Vienin bütün dünyada si· 
gorta mefhumu Uzerindeki tesir ve za
rarlarmı bilhassa Avusturya, sigorta 
primlerine zam ve vergi yolile izale e
debilmiştir. Bizde hadise tamamen her 
akistir. Tam bir devletçi zihniyetle 
hükumet, bir 8.mme müessesesi olan 
sigortaların zararını gene devlet ka -
nalile kapatmak esasını tutmuştur. 

(Devamı 2 ncid~) 

KILIÇ YUTAN 
• •• • 

FAKIR HUSEYIN 

Hüseyin kılıç yutarken 

Hindi standa 
neler 

öğrenmiş? 
70 santim 

boyundaki kılıç 
nasıl yutulur 
"-Size bır tane

sini mi yoksa iki· 
sini birden mi yu. 
t:ayim ı,, 
ı,ıe burnu ile kaval çalmaAa 

bafladı, basUbadelmevt 
sırrma mazhar olablldl ••• 

(Yazısı 9 uncuda) 

------------------------------------

Kamerunda bir seyahat 
Yeni başhyan yazı silsilemizi vetlendirmiş olacaksınız. BIJ1ıassa 

okumağı ihmal etmeyiniz. Bunları talebelerin, coğrafya derslerine yar-
takip etmekle hem meraklı yazılar dımı olması bakımından, bunları ta.. 
okumuş, h!m de malômatınızı kuv. kip etmeleri lehlerine olacaktır. 

':1 ncl SAyFAMIZDA OKUYUNUZ 
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Sulhun en büyük zam ini 
Yunanistan memnun ... Hiçbir fikAyet yUkselmiyor .. Heyetler Metaksaıın 

huzuruna çıkarak yalnız iktisadi vaziyetin şöyle veya böyle olmasını temenni 
mahiyetinde istiyorlar. Hatt:l Venizelist gazeteler bile ''hükQmet bitaarflığını 

muhafaza eder ve vatandaşlar arasında fark görmezse şahst şikayet ve husumet
ler ortadan kalkar 1,. demifler ... Halbuki, düşünün Yunanistanı ... 1 mart hldisele
rile ateş kesilen Yunanistan da, faşizmi, kuzu kuzu benimsedi. 

italyadan başlayarak Almanyaya kadar, bütUn faşist memleketlerde, fırkalar 
dağıldı ve bir tek merkezli idare teessüs etti... Hiçbirinôen şikayet sesi yUksel
miyor. Halbuki, eski tarz siyasi hürriyet terbiyesile yetişmiş olan bu muhitlerde 

bu derece sessizlik olması, akla hiç de yakın gelmiyor. BUtün fertler memnun 
mu? Onun için mi susuyorlar? Onun içinmi yalnız takdir sadalan yükseliyor? 

Yoksa, bir çok kimseler mUnaaip bir fırsatı bckliyerek mi ağızlarını açmıyorlar .. 
Ordu, hükumet başında bulunanlann elindedir ... Dahili bir isyanın derhal bastırı-

1 .. cağını muhalifler biliyor... Susmanın sebebi bu korku mudur? 
Fakat vakta ki, silahlar boşalacak, yeniden dolmalarına im.kan olmadan, 

muhalifler, kalkınacaklar mıdır? işte buraaı meşkuk .. O zaman fert, hürriyetini 
istiyecek ve bir tek merkezden, kukla gibi idare edilmeğe rıza göstermlyeceğini 
cihana anlatacak mıdır? Ve bütün diktatörlükler, olmuş armutlar gibi dökülecek 
lcr midir? Çok muhtemel ... Bu ihtimali bildikleri içindir ki, devletlerin hiçbiri, 

bunca zıddiyetlere rağmen bfribirine sillh patlatmıyor ... Korkulan harici dU§man· 
dan ziyade dahili dil~mandır. Yani, diktatörtuk hilkumctlerine muhalif olan 
halk! 

Sulhün en büyük zamini hükumetlerin halktan korkusudur! 

Bulgaristandaki 
Türkler 

Sofya sefiramizln 
mühim beyanatı 

Sofyada çıkan "La Parale Bulgare,. 
gazetesine Türk - Bulgar münasebatı 
ve Türk ckalliyetleri hakkında Sofya 
sefirimiz Şevki Berker şu beyanatta bu 
lunmu~tur: 

"- Zannımca kafi derecede anlayıı
Ia ele alınmayan bir nokta üzerinde dur 
mak isterim. Bulgaristandaki Türk e-

kalliyetlerinin kültürel inkişafı mesele
sini söylemek istiyorum. Hükilmetimi
zin ve milletimizin bu meseleye atfetti

ği ehemmiyet, Bulgarlarca tabii telakki 
edilecektir ümidindçyim. Burada tcba
rU.c. 'Ehhınck istediğim cihet, Bulgaris· 

tandaki T ürk ekalHyctinin kültürel te
rakkisinin, bu ckalliyeti daha münevver 
binaenaleyh Bulgar devletine daha fay-

dalı bir unsur haline getireceği kanaa
tinde bulunduğumuzdur. Bu ekalliyet 
unsurlan Bulgaristamn sadık ve feda
kar birer yurttaşı olmaktan hiçbir za
man farig olmadıktan gibi, ayni zaman 

da, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 
kUltürel ve dostane bağların takviyeıi 
için bir vasıta teşkil edebilirler . ., 

Habeşistanda 

Harp 
ltalyanlar lehlne 

devam ediyor 
Deyli Tclgral gazetesi hususi muha· 

birinin bildirdiğine göre Habeşistarun 

cenubunda §iddetli muharebeler olmak-

tadır. 1taıp.n kuvvetleri Habcıistanm 

cenup viliyctlerinden biri olan Sıdomo· 

nun geçidi addolunan Giabassere dağı· 
mn zaptı için tiddetli muharebelere gi-

ri§mi~lerdir. Bu muharebenin §imdiye 
kadarki safhasında Habeıler baıta Raı 
Abai olmak ilzere 800 ölU vermitler • 
dir. 

İtalyan kuvvetlerinin ölilm saçan 
makinelerine nğmen Habctler fevka • 

ldde cesurane harbctmitlerdir. İtalyan
ların zayiat• saklanmaktadır. 

Hüseyin Faruk TANUR 

Misafirimi~ 

Sovyet 
tayyarecileri 
Bugün ~ehrlmizi 

geziyorlar 
Dünden~eri misafirimiz bulunan Sov 

yet sivil hava teşkilatı umumi reisi 
General Eydemana ve beraberindeki 
Sovyet tayyarecileri dün öğleden son· 
ra Vali, Merkez kumandam ve Tayya· 
re cemiyeti reisine ziyaretlerini iade et· 
mişlerdir. 

Sovyet tayyareci heyeti dün öğleden 
sonra saat Uçte Taksim Abidesine git
miş ve General Abideye çelenk koymuş 
tur. Bundan ıonra Fatihteki hava ıe
hitleri &bldeaine aldllmiı ve bur&)'a da 
bir çelenk konulmuştur, 

Diln saat on yedide, Güneı klübü 
tarafından klUpte, misafirler gerefine 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. Çay çok w
mimt bir hava içinde geçmi§tİ. Bundan 
sonra Sipahi ocağına gldilmiıtir. 

Tilrk Hava kurumu tarafından gece 
Perapalaa otelinde bir ziyafet verilmiı
tir. 

Misafirlerimiz bu sabah ıehrin muh
telü yerlerini ıezmiılerdir. 

Efgan Veziri 
Adan ada 

bir müddet kaldı 
Bağdat yolu ile ve Tahrana uğrı

yarak memleketine dönmekte olan 
doet memleket Harbiye Nazırı Mare. 
şal Mahmut Han mütemadi yağmur. 
]ar dolayısiyle Ayran tüne1inde hu
sule gelen bozukluğun tamiri için 
tren Adanada on saat durmak mecbu. 
riyeUnde kaldığından Adanayı iez. 
mi§ ve gece sinemaya gitmiştir. 

Mareşal gece geç vakit hareket et . 
miştir. 

Avusturya rejisi 
heyeti Yunenlstana 

gitti 
İrmir, aydın,. Manisa, Denizli, Sam -

ıun, Bafra ve Taıova tUtUn mıntakala
mu gezdikten ıonra 9ehrim.ize dönen 
Avusturya rejisi direkt8r ve ekıperleri 
Romanya vapurile Pireye hareket etmiı 
lerdir. 

Ziya Gökalp 
ihtifali Heyet Yunanistandaki tütün mınta

k:alanru da gezdikten ıonra · Bulgarista· 
Eminönü Halkevinden: na geçecek ve orada yapılacak tetkikleri 
Ziya Gökalplin ölilmünUn yıl dönU- mUteakip memleketine dönecektir. 

mil milnasebetiyle 26 Birlnclteşrin pa- ---------------
zartesi gUnU saat (17) de bUyilk ve Otomobile çarpan 
değerli bilginimlzi anmak üzere Evi- t r 8 m v 8 y 
miz merkez salonunda bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toplantıda: DUn akıam İltikl!l caddesinde gene 

bir otomobil tramvay çarpııması olmuı
A - Üniversite Doçentlerinden Zi-

aedd' F tur. 1 y m ahri, Ziya Gökalpin hayat İstiklal caddesinden Yerli mallar 
Ye eserleri. 

sergisi önünde durmakta olan 14 55 
B =-- üniversite Doçentlerinden Sab- numaralı şoför Sabahaddinin idaresi.o

ri Esat, Ziya Gökalp ve Terbiye adı al· deki otomobile Şiıli - Tünel hattında 
anda birer onferan.a vereceklerdir. çalııan 145 numaralı vatman Salahat -

Bundan başka bUyük bilginin şiirle- tin idaresindeki tramvay çnrparak oto-
rl de okunacaktl?'. Bu toplantıya bü- mobilin hasarına sebebiyet vcrmiı ve 
tün Y.Urddaşlar davetlidir. tahkikata batlanmıştır. 

HABER - Akşam postası 

Sigortalıların zararları 
hükiim~tçe ödenecek 

(Baş tarafı 1 incide) 
Sekiz aydanberi devam eden çalıg -

malarımızın semeresi olarak bugün ş:ı 
neticeye varmış oluyoruz. İki şirketin 
tatili faaliyet tarihi olan 1 nisan 936 
ya kadar sigortalılar tarafından şir • 
ketlere verihneai 18.zungelen primler 
Milli Reasürans tarafından ödenecek
tir. Bu iş için şimdilik yanm milyon 
lira tahsis ettik. Bu yetmezse daha 
yarım milyon 1ira tahsis edilecektir. 
Kat'i rakam söylemek memleketimize 
olan bu ikı sigorta şirketinin teknik 
hesaplarının memleket haricinde taaz
zuv etmesinden dolayı imklnsızdır. 

Sigortalılar için yapılan bu fedakfır
Iık ayni zamanda memleketin içtimai 
seviyesinde de b:r rol oynıyacaktır. 

tı:timai seviye, ve bir milletin servet 
derecesi o milletin sigorta prodilksi· 
yonile ölçülür. Sigortalıları müracaat· 
lcrlnde tamamen serbest bırakmağı 
hükQmet emretmiştir. Bunda memle -
ketteki sigorta şirketlerine itimat e
dilebileceği ve hel'hangi bir fikri mah
susun bunda amil olmadığı görUlmek
tedir. 

Sigortalı olanların adreslerine birer 
mektup gönderilecektir. MUracaat ede
ceklerin mUracaatları gerek huzurları 
veya mektupla formalitesiz olarak 
halledilecektir. Memleketteki Türk si-

içeride 
• Belediye zabtıaaı talimatnamesine yağ 

koleUarmın tız:erlne, kanıık olduğunu n 

kanııklık nl.sbeUnl gösterir levha asılmak 

şarttle mahlQt yağ satılabileceğini bildirir 
bir madde ıı~ve edllmi§t!r. 

• Şehrin büyük caddelerinden bJrlnin 
merhum .Maaril Veklli Vasıf Çınar adına 

tevaimine da.imi encümence karar verilmiJtir 

• Belediye daimi encümeni ııaç kıvırma 

makineleri hakkında hazırlanan taıımatna. 
me;)'l ..u.~1:. ~k e~u~. 

• İııtıınlJul Uk teansat ıtaaıvı;uu\Jıs.u et.ölu:ını 

gidecekleri için lfiO kadar muallim aynlacak 
tır. 

• Umumi harple Şamda KubbetU:kazain' 
den getirilen SO sandık evrakm Türk ve 1s 
lm csorleri mllzcaiııde tasnıtino ba§lanmı~
tır. llk on sandıkta Hicretin ilk aaruıda 

yazılmı§ CcylG.n derisi Uzcrinc dağınık Kur' 
an aay!&lıı.rı çıkmııtır. 

• Sinopta iki yıldır yapılan pıımuk zlraaU 
tecrübeleri muvafık netice vermı,Ur. Bu se. 
ne köylUye pamuk tohumu tevzi edilccckUr. 

* Tasarruf baftaaı için Aııkarada büyük 

hazırlıklar yapılmaktadır. Hatta Başvekilin 
bir nutkJlo açılacaktır. 

• İstanbul Emniyet mUdürlUğU kadrosun 
dan bir bölUk polis CUmburtyet bayramında 
bulunmak üzere dün Ankaraya gitmi§Ur. 

* Emniyet mUdUrlUğü Kadıköy ve lstan. 
bul tarafında on iki esrar ve eroin knçakçısı 
yakalamıştır. 

• Edebiyat fakültesinde bir talebe koope. 
raUrt kurulması takarrür etmlşUr. 

• ün!'ıersitenln muhtel!! laltUlte protes<Sr 
lert yabancı dillerden 100 eserin tercümesi. 
nl münasip görmll§ ve rektör!Uğe bildirmiş 

tir. 
• Holnnda, uzun vaıı.de ile ve Türk malı 

almak esası daires inde sanayi pl!ıumıza iş. 
tırak edecektir. Bir Holandn heyeti yakında 
memlekeUmlzt.ı gelecektir. 

• Almanların mektep gemlsl Emdcnin 

gortacılığının bir imtihanı olan bu va· 
ziyette §tikranla söylemeliyim ki hep· 
si kendisine düşen vaz:feyi yap • 
tır .. , 

Ahnacak yeni kanuni 
tedblrl.ır 

Milli ReasUran.s umum mUdUrU bun
dan sonra sigorta işlerinin inzıbatı 
için yeni alınacak tedbirlerin, çıkarıla· 
cak kanunun muhtemel şeklini §öyle 
anlatmı§tır: 

"- lfemleketimizde çalışan sigorta 
şirketlerirıi teknik mevzuu dairesir.e 
irca, hesabatınm memleket dahilinde 
taazzuv ettlrilmes'ni, mevcut kanuna 
ilave suretiyle tezyit rezervelcrinin 
memleket dahilinde çalışmalarını te • 
min. ihtiyııtlarınm memleket dahilin
de tes'sini mümkün kılmak §ekillerf 
kurulacaktır. Ayni zamanda sigort~ 

tellalı, ~irketi ve sigorta ile uğraşan· 
ların si~ortacıhktan nnlnmnsmı temin 
ctmelt zarureti gözönUnde bulundurul· 
muştur ... 

ıkt eenellk tec•ı 
lktısat Vekaletinin tebliğindeki iki 

senelik tecilin ifade ettiği mana hak
kında sorulan suale de Refi Bayar şu 
cevabı vermiştir: 

"- Gerek Türkiye ?ıf'lli gerek Fö
niks §irketlnde raga ve istikraz hakkı 
şirketlere bırakılmıştır. Eğer biz raşa 
ve istikrazı istenilen adama vereceJ..
vaziyette olursak, karşılıklarını taaz -
zuv ettiremeyiz. Bu tecil de sigortalı · 

!arın lehine olan bir vaziyettir zanne· 
derim.,. 
Şlrkdterln tasfiye vaz'yetlerl 

Refi Bayar bundan sonra sözü Fö
niks ve Türkiye Millinin tasfiye vazi
yetlerine getirerek eunJarı söylcmi3-
tir: 

"-Sigorta şirketlerinin tasfiye mu
ameleleri devam edecektir. Biz ııirket
leri değil daima sigortalıları kurtar
mak istiyonız. Sigortaların elinde bu
lunan birer han - ki alacağın yilzde o
tuzunu karşılar. . bir. de 112 bin Urahk 
rezt:ı vd~ı·ı vıu ...ıu. :Ou ı.ht t:ııguı ı...ıııaı· 

için aşağı yukarı yüzde 30 kadar bir 
şey t emin eder.,. 

P.efi Bayar sözlerini §Öyle bitirmiş
tir: 

··- Bir nisandan sonra vadesi gel
miş poliçe bedelleri derhal Milli Reasü
ransça ödenecektir. Vefat olmuşsa 

derhal tediye edilecektir. İki senelik 
müddet zarfında vukua gelecek yan -
gın ve vefat hallerinde de sigorta be· 
deli ödencı:,ektir.,, 
Konuşmadan sonra sigortacılar mat 

buat ailesiyle beraber çay irmişlerdir. 
Rahmetli Sırr.nl'l •ls;orlaeı 
Bundan bir müddet evvel vefat e

den arkadaşımız Kurun gauılesi yazı 
işleri mildürü Sırrı, iflas etmig olan 
Türkiye Milli Sigorta §irketinde 1000 
liraya sigortalı idi. Dün akşam Gilne§ 
klübünde gazetecilerle konuşan Milli 
RewıUra.rts rnüdiri umumisi Refi Bayar 
• bu konuşmanın en sevindirici hadi
sesi olarak - Sırrının tam sigorta pri· 
minin matbuat müntesiplerinin sigor
tasını devralan Anadolu sigorta şirke
ti tamfmdan derhal verileceğini milj
delcmi§ti r. 

Doğru 

değil 
~ene traınn" 
G e ını e 'lt ır e ııın" 

Evvelki giin Şişliden, JI 
KurtulU§tan sabahleıJitı işi; 
mek için tramvaylara tıktı 
arzuZariylc, dolm~ o7anla~ 
man yollarda beklemek 77l""". 

de kaldılar. Sebebi, hadfiitıdt" 
yolcu aları arabalar JıakkıTIM. . .,., 
:;abıt varakalarınm ta~f»I 'k 
mck ... Bu gerçi, bizim b•rÇO 
Zar yapılmMı icap ettiğini 1 tediğimi:: bir ~eydi. Yapıl1714 

yapılmalıdır da. . •. 
Yalnız i11aret etmek isted•!l' 

nokta var. O da §U: 

Haklannda zabıt varakOSi 
arabalardan kaçının FatiM 
den cin.~tcıı olduğımutı tcsbit c 
dir. 

Biz yakından biliyoruz ki, 
bir Kurtıılıı~ - Beyazıt ar~ 
dil>leri halde bulamayıp da M' 
tuluş - Eminönüne bhımek 
yetinde kalan halk pek çok~ 
ruz ki Maçka • Beyazıt cır 

11U1yıp da Maçka. Eminönil ·ıdl 
da giiç bulabilenler de a:: değ• 

Btt niçin blhjle oluyor' }. 
bahları Kttrtulu.Jfan ve M<J,Ç • 
yazıda gidecekler yok mu ·~ 
Yok$a, bunda bu yol için, .~ 
tramvay parası almnk diişil 
hakimdir' 

Belediye, şirl,cti, /az'la yoıt' 
nıası için kontrol etmekle k~ 
Bcyazıda l:adar da norm.(Jl CJ 

mesi için te~ebbiıs etmesi as 
Bu, kalabalığın da önüne ge~ 

Halkın 

Rusvada 

Buharil1 , 
Sut 1\ ast Sl! ('U 11d' 

temize tıkt• f 

Bu sabahki posta ile gel:!/.. 
~oft:t.ı s .... , •• t.n.'4." .ı., ... ,.ı: ötJr 

Zinovyef cilerle alakadar D1 
kında ittihamlar altında kal,ıı~ 
temyize çıkmı§ ve Sovyet . 
gazetesi İzvestia'daki vazife•• 
geçmiştir. 

Fakat ''Stalinin sesi .. diY\ıı 
diğer mcslektaıı Karl Rade1' 
ti hail meıkôktUr. 

Radek İzvestianın baştO' .. 
d6rıt" yazmaktaydı. Moskovada 1 

tere göre, Radek Zinovyef sıı 
yiden iyiye alakadardır. Bu .:oı 
sabık Londra elçiıi SokolII11 

ainde ittiham altmdaır. 
11 ŞlmJi her ikisi de mevkuf. ~ 

Sovyet müddeiumumisi VW" 
katna devam etmektedir. ~ 

Mesut bir evıe~ 
Merhum Binbatı B. ,... 

·ıı ... kay kızı Saime Oskay ı Jlı' 

lbrahim Etem Atak311 °ıe~ 
zaff er Atakanın evten~'d• 
alc,am Eminönü Halke"'" tıt· 
baları arasında yapılııtlf 
evlilere saadetler dilerİj· 

gayrlreıımı bir surette 2 aontc§l'lncle limanı. 
nuza geleceği alt\kadnrlara bildlrllınlşUr. 

Ertesi günU gemi kumandanı CunlhurJyet 
D.blclestne merulmle çelenk koyacaktır. 

• Emden bandosunun 'şehrimizde bulundu. 
ğu mildcdtçe bazı konserler venneııı muhte. 

1 

Şark demiryollarımn sa~ıf1 
ahnması müzakereıerı 

meldir. . 
• A\TUpada tedavide buluna.n İstanbul 

saylavt S&!Ah YargtV ve Hasan Hayri bu 
f:&bahkl ekaperaıe şehrtınlze g,lml§'ercltr. 

Dışarda .. 
* Yunan bafveklll general Metak&M hU. 

kQmeUn programını lzah etmek üzere Sellı. 
nlge gitınletlr. 

• Çin retat hUkQmetl mareşal Ço.nkayoek 
ile Japonyanm Çin sefiri arumda cereyan 
eden mUukereler &klm kalmıştır. 

• Donanmamwn yakmda Faler limanına 
:rapacagı ziyaret dolayısile Yu."\an gazeteleri 
sltayişklr yazılar yazmaktadır. 

* A vrupada tedavide bulunan Ziraat \'e. 
klliıniz: Muhlisin Vlyanadan dUn memlol:eU. 
mize hueket ettl&'f haber verilmektedir. ı 

• İki gündenberl Belgratta buJunan Ro • 
manya bafvekiU Tatare.sko BUkre~e dönmUı 

tür. 
• Bulgar bUkQmeU neıretUği bir tebliğ. 

de memlekette huzur ve IUkün avdeUnin 
beklenmeat fçtn intihabı başka '* ıaribe 
bıtnkmak mccburtycUndc kaldıı!Inı bfldlr .

1 

mifUr. 
* Fransız; bqvekil lkt nutuk aöylemek U. 

zere Tuluz ve No.rba.na hareket etml§tır. 

Şark demiryollannın itlctme imtiya
zının, nakil, ve cer vasıtalarmm satın 

alınması için Ankarada cereyan eden 
müzakerelerin ilk sa.tlıası bitmiş ve tek 

nik komisyonlar seçilmiştir. Bu komis • 

11, ii::.<ıl•creleri e.mMtndO ~ 
uddet .... ıı 

yonların mesaiai bir ın t1" r-
deceği için difer nıurahh• 
gelmişlerdir. 
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öğrendiğimize göre ~ede 
kısımların esaslan uzeri'\ 
muıtur, 



Elektrik şirketi 
~etidire k.. •. Kaçakçıhklankl 

1ttek) OyUne gidiniz! Ora. mahkemeye SeV 1 ere ve . l 
triıı r ınsan ara konan 1 idi 
ot..ı.. Otofrafını çekiniz! emr ge 
. ""naf ÇJ k.. • .. · D 
ortalık~ oye gıtmiş... Bak. Nafia vekaletinin talebi uzerıne a· 

or siııekı vızır da vızır uçuşup biliye vekaleti dün vilayete çok mühim 
ı, bir ara er,. Fakat, ellisini, alt- bir tebliğ yapmıştır. Bu tebliğe göre 

CeJt 1 Ya nası) toplasın? İstanbul vilayetinin Anadolu yakasın· 
Ilı., ta~ Gkeh ! G~~ ! • dese olmaz! da kullanılmak üzere gümrük resmin· 
llıeı lara gore bir şilebi da den muaf olarak memlekete giren elek-

HABER - :Akşam poslaSY 

lstanbuldan 
Kon yaya 

Telefonla görüşmek 
ıoo kuruş 

Evvelki gün Nafıa Vekili Ali Çe. 
tinltaya tarafından Ankaradan ilk 
konuşması yapılan Konya telefon hat. 
tı cümhuriyetin yeni bir eseri olara~ 
29 ilk teşrin bayramında umuma açı
lacaktır. 

'(>· trik malzemesini şehrin diğer tarafla-
" l.Si p· · h 1 b"t Konyanın Ankarayn raptiyle kon. Q\ 4'' lSi, Pisi rında kullandığı cürmü meş ut a sa ı 
'il'. kedice... olan Elektrık Şirketinin mahkemeye ya - Afyon - Eskişehir - Ankara 
h_~,k · M".d ve lstanbul arasında telefon miıkaJe. 
1~ Çı, kçı? verilmesi için evrakın Cumhurıyet u 
tr~ dili.... dciumumiliğine aevkedilmesini amir melerine imkft.n verilmiş olmaktadır. 

L t .. Sinek) bulunmaktadır. Tahkikat fezlekesi bu · Nafıa Vekaleti, Konya ile Afyou, E.c;-
uııııea, .. . erle insanlar nra· · k · kişehir, Ankara arasında klefon mü. 
•-...._ Unsıyete ragwmen b'ır ko. günlerde mahkemeye tevdi edılece tır. 
... q t kalemesinin beher üç dakikasından 75 laııL,.. e~ils edememiş .•. Hat. Tebliğ şudur: 
"'·• olan Mecidiye köyünde '"İstanbul Elektrik Şirketinin Anado- ve İstanbul - Konya konuşmalarınm 

lu cihetindeki tC"sisata sarfetmek üzere beher üç dakikasından da 100 kuru~ 
ili l'tda falan h ' müsaade ile bilarcsim memlekete ithal ücret alınmasını münasip görmiiştür. 
ı ki seya at etmışseniz · · Konya ile Afyon, Eskişehir Ye lııt 8ı::._'rapJar, göz1erinı·n etra· ettiği malzemeyi Rumeli cihetinde ıstı· 

"·111 h •w• ı f · da tes Ankara arasında her zaman göriişme. L ı._e alkası gibi çepeçevre mal ettıgı yapı an te tış esnasın • 
Oıı;-_: qdallath haşeratı kovmaz. bit edilmektedir. lcr yapılabilecektir. Fakat Ankara 

-.. k ile İstanbul hattı çok meşgul olduğun 

'
ta bı"..n_.:rahat rahat., endi~cı·ız, 1918 numaralı kaçakçılık anununun 
1' •U[ır F ka :.--> birinci maddesinin E fıkrasına muhalif dan Konya - lstanhul arasında ı;:ıat 
~ Urıc b11. a t. bizde öyle 1 b h k t h kktn.l- gene kanunun 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 14, 18, 20,22, ye 21 
·oq.:ı_' seneye kadar 0 dere- o an u are e a u..a 

llvı; olın ikinci ve üçüncü maddelerinin ehemmi- de konuşulabilecektir. 
ilde 0 d amış., onlara, yiizün. ı Simdi Adana ile Kon .. ·a arasındn 
~ .. 

1
• erece fazla birikmek yetle nazarı d;kkate a ınmasr... .. .; 

ı " ter telefon hattı çekilmektedir. 
Oıılar d rnemişt~~·_ Koğar, du. Erı·mı·ş dem·ırle 

~ . a lüuhalıhge ahşama. 

~1 rÇJ, düıııt· .. Zavavlh bir amelenin 
"' tedar· ~ ınmuş, taşınmış. 
daıı. bi..: ık edip, sokaktaki ço- ayağı yandı 

'~ ''"" d . k. ~lltıll " emış ı: Dün bir kaza neticesinde bir amele-
' 'b tere,,· 
, ~~?illı... .nrn, yer misin? nin ayağı yanmıştır. Şişli Hanımoğlu 
·~a bed sokağındaki döküm fabrikasında amele 

~~tk i ~va olmaz •. Hak etme. hulusi ile arkadaşı İsmail puta ile eri
• ile 8ıı ç n de gel şundan az:. miş demir naklederlerken puta devril · 
"·· :h~- '"te). 
.. ~lııt 11rn. Bir iki dakika miş ve Hullısinin ayağı erimiş demir al 
ı·, al:ırım., Sonra yersin tında yanmıştır. 

ta, ha lt\ıa bö Bir çocuk yan~ı 
lttct ''ıa Yle uyuşulduktan Enıirganda iki ya§ında bir erkek ço-

1/~ lı~11._, ~Ürülünce, etrafta cuk feci şekilde başlanmıştır. Ayşe isim 
11

- ara;·a t ••rıeklerden yirmi o. li fakir bir kadının çocugwu olan bu yav-

Şarapçıhk 
Memleketimizde 

ilerliyor 
Aybaşından itit.aren indirilece~ 

şarap fiyatları için ellerinde stok şa
rap bulunan ba);Jer şimdiden beyan. 
name Yermeğe başlamışlardır. Maa. 
mafih arada cümhuriyet bayramı bu· 
lunduğu için hu müddet 1 .. arfında 
stokların ~ok hnfifJiyeceği umulmak. 
tadır. 

e.> "".. o .. ,_ R • 
~ıı.. ...... ..~nmış esım de k d". d k. k d · · k d" ... di, ı... "o ~ • rucu ort yaşın a ı ar cşının en ı· ırmak kenarında bağ ye üzümü ile ta. 

!itti ~ ...... il .;:ım.p • ı;ıı.ı aıauı;ala Huıc:ıı u .. .,. lm: kızı;uı ~dY • nınan Kalecikte sarapçılık olduk~a 

Hükumet, memlekette şarap is
tihH'ıki gittikçe arttığından şarapçılı!c 
i~in :;~eni tedbirler almaktadır. liızıl. 

t. b ltıel'ika • zı. rafiklerımiz, suyu başından ayağına kadar dökü1 - ilerlenıeğe başla;;ı~tır Burada hükQ 
~ ~lkı "'arı gazetecilik c;a- •· k ı; • 

tela" ·· :Pakat muş zavallı cocu vanmıştır. metin miizaharetiyle "Iialerik şarap 
Ilı oJııı , bazı resmi ma. k b" r-· 1 d b. k 
,~ek,,,hlhlYan şeyi varmış gib! Suçlu ve güçl Ü k~lrm: ıdr ıgı,,t~~ml ı•:ıt:ın an· ıl~ktcşe -
llltjllt cc 1lt "tnüba):"tga ctınek. s • • tt kt Q a -u YUCU a ge ırı _ mıs ır. tr 1 aza. 
t,, aı tahd· • .. oz a 1 an s n r )arı bu ),1 31) - 3,_, ton sarnp yapmak. 

@ 8al'ltı ışı ezhanı mucibi k d I :. 
tate•-ı ış .. Eğer riva • t d ğ . d 8 y 8 8 at m 1 Ş tadırJar. Bu teşekkül ileride şarap 

'- ~er ı le 
0 

ru k k tT ·ı 1 r 'b Saıııııa a eyhinde dava açıln. Dün akşam Şehzade başında bir genç ur~~ -~o~e~? '. ı~e ;evrı ece\ ır. 
il rı·ı· ın ki, hakimler rotor.... kıza söz atan bir adam dnha yakalana • em e e ımızın anınmış şarap 

h.' • 'nden dolayı h ' ~ rak müddeiumumilig·e verilmiştir. Bu mıntakalarından biri olan Trakyada 
<lf .. b apse so - 1 k k ·-· . •. ti • ı .· ~ "'l 1• da ı:;arapçı ı te ·nıgmın sura .? ınn.ı-ll .. ı. civarda oturan havagazi memurlarından -
e lııllt Çt bana dem· t" k.. Mehmet Nurinin on dört yaşındaki ye- şafı için :reni tedbirler alınmaktadır. 
t~lı~ oı:tlatın hirin~i 

1

şa~~. de ğeni caddeden geçerken şapkacı Rıza Ziraat Yekfıleti T;a~yada icap ettik. 
0ltah a.~ndır. Yoksa istedi.. ona söz atmış ve üstelik müdaahle eden ~e seyyar çalışaca hır şarapçılık ku:r. 

~! at, bekte b. ' gın Mehmet Nuriyi de döğmüştür. Hakkın su kurmaktadır. Bu kursu Ziraat 
ıılt!ı ' ır şey tuta. da takibat yapılmaktadır. Vekaleti Trakya mmtaka mütehassısr 
'Sıt tlbi: Salahattin idare edecektir. 
hı taıa k 
~~de" r~ 0~muş Yİrmi otuz s:- içki şişeleri ölçftlü 
ııt~ hittJe::nı ~ekmenin ilk şar olacak 1f19fti" TANTfM' 

laı-... it l>etekebasıJnek olmasıdır. , ·· 1 ın· • • •• ··1 w· • be .. ırıı ı, bütün mekt O ç er nızamnamesıne gore o ç erı 
ı ~l~~lltatına sürsen • etp Üzerlerinde kabartma olarak işaret edil 
llltl .. nan ' e ~n . . . . 1 r td· ı e,.. . memış olan şışelenn kullanı maması la-

,. ıııllttatı1~ernez: lstarıb ld .. zımdır. Fakat nizamnamenin 87 inci 
arı "<l bı· · u a mu. dd · d"ğ· l~h· t · · d ~l!t.'·· Ger . ~ sınek kesafeti nU ma esının ver ı ı sa a ıye e ıstına en 

ı .. , 11lt, b sı hır dcsimet . memlekette bu nevi şişeler bulunmadı
-~he UnJa d re murah- - d .1 . . 
t t et r an hen"' k gın en kullanılmasına cevaz ven mıştı. ars ltıiy uz ırk em s· .. . · & .. b n .. tıı ~l"r" "s?r; fakat, bir gazetr b .ım~ı, :enı ~ene başın n ı~kı aren 
~ 'il[ o)d ~ ınekçe da t• • . u nevı şışelerın muayyen mı tarda 
.1'tlte . ll&unu d"" v~ I) e,, _nın tahdit edilerek yerlerine ölçülü olanla-
"~ toru k uşunmesı ,.e .k . .. . . ik · 
1~~~ . r en kuıı nn ı amesı takarrur etmıştır. tısat 
"dft~iilürnserne 1 anması, ~- vekaleti bu sene sonundan itibaren ni

e karşılany e, ha!ta hır. zamnamenin verdiği salahiyete istinaden 
ola 
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B1R1NClTEŞR1N - 1936 
Hicri: 1355 • Şnban: 9 

fra,_ !'i.00 11,58 l4 54 17.17 18,48 of.42 
t~ .. ·1 46 6.43 9°'!tıı 1? no J.3ı ıı.2ı< ~I! 1'tp acak hır Zeka ispirtolu içki satan fabrika ve i:nalat -

,ıa-.,, İltıiz va i . . hanelcrce kullanılacak §İşelerden en az E , ·u·~ NE 
0 taltta: lle sinekzfternızı bu dere. yüzde kırkının ve diğer içkiler şişelerin GE

1
C ""Nı· SE

1
NE BUı... 

1
' ll"'I azıı.ı LDU? 

..._ "" ı. ury ) .. .. .. .. nt-• ız - talyan ge:-g n o mn~a b:ış -. ~İ e sinek ası o ur, ne <len de en az yuzde otuzunun olçulu ıamıştır. 
lt dJ. 8Qruıurd~?l1 ası olur, ne olmasına karar vermiştir. Konyad:ı blr kUp dolu u altın bulundu. 

aı.li • u, İşler bal gi. 
~ta''~ ...... __ 
b~ ~' UkJarı h 

~ ıı_' f" n ay]j iJerl~ ~---
~~lJctit. ~ilde 0fuıe h'ı~ntakalarına 

.. ~lb sınekJer azal. 
1lat. ltlübalaga et. 

Sarhoşluktan 
sabıkah 

Bu sefer on gün 
hapisle kurtuldu 

ama ••• 
Rezalet çıkaracak derecede sarhoş 

olmaktan müteaddit defalar mahkeme 
ye getirilen ve mahkum olruı Hayri, 
dün gene sarhoşluk yüzünden Beyoğ
lu Cürmümeşhut mahkemesine sevke
dilmiş ve neticede on gün hapse mah
kum olmuştur. 

Saçı sakalı biribirine karışmış, yır
tıklardan gayrikabili tamir bir hale 
gelen elbisesini mahkeme koridorun -
da tamire çalışan Hayri, hakimin 
karşısına çıkarılınca yerden bir te
menna ile sandalyeye oturdu. 

- Gene mi geldin Hayri? 

- Allah ömürler versin beyim! 
- Bak, sarhoş olup, ötekine beriki-

ne sataşmışsın, ne dersin? 
- ValJahi beyim, rakı içtim ama. 

sarhoş değildim. 

- Nckadar içtin? 
- Hiç! Üç şişe 22 likle, meyhanede 

yetmiş kuruşluk kadar bir şey ... 
- Parayı nereden buluyorsun; 
- Dileniyorum, çöp tenekelerinde 

bulduğum paçavraları satıyorum. 

- Sen ne zaman uslanacasın? 
- Ben ne yaptım ki uslanayım? E-

ğer rakıdan vazgeçmemi söylüyorsan 
o başka, şimdi on lira bulsam on lira
lık içerim. 

Şahitler de Hayrinin suçunu teyit 
edince hakim : 

- Hayri, dedi. seni bu seferlik on 
gün hapse mahkum ediyorum, eğer 

bir daha buraya getirilecek olursan 
Bakırköy hastanesinde üç ay ya.tmana 
hüküm vereceğim. 

Hayri, yerden temennayı bastırıp 
- Allah ömürler versin beyim, di

yerek dışarıya çıktı. 

24 saatte 

33 zabıta 
va kası 

Son yirmi dört saat içinde polis ka· 
yıtlanna göre şehrimizde yedi hakaret 
altı dayak atma ve dayak yeme, iki 
sarhoşluk, sekiz yaralama, yaralanma, 
dört hırsızlık, iki dolandırıcılık ve tav • 
cıhk, dört de müteferrik vaka olmuştur. 

Yeni meşhut ciirümlcr kanunu veçhi
le buniarın ekserisi derhal müddeiumu
miliğe ve meşhut cürümlere bakan mah 
kemelere intikal etmiştir. 

Küçük sanatlar 
"ongreslne hazırlık 

Küçük sanatlar kongresinin Ankara· 
da sonteşrinin on ikisinde toplanması 

takarrür ettiğinden bütün ticaret odala
rına hazırlanmaları b:idirilmiştir. Oda
lar mıntakaları dahilinde küçük sanayi
in dertleri, dilekleri, inki§afı şartlarını 

gösterir birer rapor hazılayacakladır. 

Ankara sergilerine 
gideceklere kolaylık 

Devlet dcmiyollan idaresi gerek 28 

teşrinievvelde a~ılıp on beş gün sürecek 1 

el işleri gerek 16 kanunusc:nide açılıp 
bir ay sürecek olan kömür yakan vesa
it scrgilcrir.e iştirak edecek ve ziyarete 
gideceklere yüzde 50, eşya gönderecek· 
]ere d yüzde 70 tenzilat yapacaktır. 1 

Kalb kalbe karşı olunca 
A.K.K imzasile aldığımız mektupta deniyor ki: 
"Bir kız seviyorum. Kendisini nerede görsem gülüşü

yoruz. Fakat daima teyzesile geziyor. Hiç yalnız tesadüf 
etmedim. Yalnız tesadüf etmek ve konuşmak için ne ya· 
payım?,. 

CEVABIMIZ: Her zaman iltifat ettiğine göre, kızın 

da size karşı meyli olduğu anlaşılıyor. Binaenaleyh kalb 
kalbe karşı olunca, aradaki maniaları atlatmak.hele ihtiyar 
bir teyzeyi bertaraf edebilmek çok kolay olabilir. Ancak 
vaziyetinizi ve sevdiğinizi söylediğiniz kızın ailevi vaziye 

tini iyice bilmediğimizden bu hususta yürüyeceğiniz yolu i 
tayin bizim i!jin imkansızdır ..• 
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Ds'taınbuD 

beırlb>eıroeırn 
lstanbul berberlerinin yılla.rdanberi 

kalledilcmiyen bir derdi var: Hafta 
tatili. • 

Bu sa'bakki l{urun rcfi/.."imizdc Ha
san Kumç.ayı Adanada pamuk amele
sinin her haf ta pazartesi günü öğle
de1ı sonraki dualarını hatırlatarak 
§Ö'ljle devam ediyor: 

Ellerinden kazmalarını atarken 
hepsi de yüksek sesle: 

"- İbrahim pa§aya rahmet!., 
Diye dua ederler. 

İbrahim paşa vaktiyle Adanadn va
lilik etmiş olan bir zattır. Amelenin 
hafta tatilini ihdas eden odur. Bunun 
için amele arasında her hafta sonun
da işini bırakırken kendisine dua et
mek adet olmuştur. Bu adet yalPıız A
danalıların iyilikbilir insanlar olduğu
nu değil, ayni zamanda hafta tatilinin 
bütün işçi ve pek tabii olarak Kamuta
yın önümüzdeki içtimaında hafta tati
li kanununun çıkmasını bekliyen İs
tanbul berberleri için ne büyük bir ih· 
tiyaç olduğunu göstermiyor mu? 

-tr 
TlYı ırknye<dlen 

gn~eırn ırumDaııroa 
eırmennoeır 

Yunus Nadi bugünkü lxışnuıkalesi
lc bu mevzu etrafında bir seriye baş
lıyor ve b~la.ngıçta şöyle diyor: 

Antakya, İskenderun ve havalisin-

deki ErmE:nilerin bu müstesna surette 
ehemmiyetli günlerde Tilrklerle bera
ber hareket etmekte olmalarındaki 
müessir manzaralardan mütehassis ol
mamak mümkUn değildir. Bu müna
sebetle bazı hadiselerin görülmesi ve 
dinlenmesi neticesi çoktanberi kalbi
mizde toplanmış olnn duyguları orta
ya koymak isteriz.,. 

Biri kendisinin bıoıdan sekiz yıl ön
ce Bilk"T~ istasıJ<m. lokant.asındtı biz
zat bir Ermeni ile kar§'t~nı ve o
nun mem1.ekct 'ha8rcti11i anl.atan tıe di
ğeri de bir ar'kada.,.'rtnın lxı§ından geç
miş bir ookayı hikaye eden Cumhuri
yet başmuharriri maksada /}Öyle avdet 
ediyor: 

Bu yoldaki hikayelerin onlarcasını, 
yüzlercesini tekrarlamak kabildir. Ta
rihin bir kasırgası orduları devirir, 
memleketleri yıkarken önüne geçile -
miyen savletlerile bazı cemiyetleri de 
köklerinden sökerek hercU merceyle • 
mişti. Antakya, İskenderun ve hava
lisi Ermenilerinin Türkli.iğe bağlılık

ları hadisesi vesilesh·Jc o kasırganın 
diğer safhalarına da bir nebze tem::.s 
edeceğiz. 

~ 

DkD tenkit 
arrasında 

M. Turhan Tan bugün/.."il yazısıııd~ 
"Tan" ın münekkidi Ahfeş'i f cna hal
de Jı,a,şlıyor: 

Anladım ki Abdürrahman Çelebi ro
lü oynamak istiyen bu münekkide ilk 
sarf dersini vermek bana düşüyor. 
Nimetsiz bir külfet olmakla beraber 
işte o zahmete katlanıyorum: 

Türk~ede (L), fiilin asliyle ekleri 
arasına girince müteaddiyi lazım ''e 
malumu meçhul yapar, makabli de 
meksur okunur: Tanımak, tanıtmak 
gibi! .. 

Gene Türkçede (N) fiilin aslına ek 
olarak girerse mutavaat ve hazan meç 
bul ifade eder: Tanımak, tanınmak gi
bi! Muta\•a.at, hadcsin failine rücuunu 
veya failde vukuunu beyan eden fiil
lerin binasıdır. Meçhul ise, faili zik
rolunmayıp mef'ulü naibi fail namile 

yerine kaim olan fiildir. Meçhuller b:ış 
Jıca milteaddi fiillerden yapılır: Gene 
tanımak ve tanılmak gibi! ... 

Şimdi AbdUrrahman Çelebi rolü oy
namıya kalkışan yazıcıya sorarım: Şu 

basit sarf kaidelerine göre tanılmak 
yanlış' mıdır? Ayni zamanda ona (la. 

"' retmek isterim: Bütün Anadoluda 
yalnız "tanılmak" kullanılrr, t:ıııımnak 
kullanılmaz. 

Bizim Ahfeş ne bilir k"i grmner, 
Getirir sade geviş, bir de 11.eler! 
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Milli Reasürans Türk Anonim şirketinden 
''Türkiye Milli., ve "Feniks Aö y,yen., iİgorta tirketleri nezdinde aigortah olupta hük<imetimiz ~arafmdan ittihaz edilen karara ve AnadoXu Ajamı tarafınd 
ve ilan edilen esaslara tevfikan sigortasına devam suretile zarardan korunmak iıtiyenlerin 3 ikinci Te,rin 1936 tarihinden itibaren Yeni Poatahane arkasın 
ye hanında 12 numaralı daire.Je bu maksatla MiLLi REASÜRANS tarafından te§kil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupia müracaat etmeleri r· 
TÜRKiYE MiLLi Şirketinde sigortalı olaıılaruı nihayet 24/10ö937 ve FENIKS DO YiYEN Şir1<etinde sigortan olanlann da 12/6/1937 tarihine kadar müra 

\.bilecekleri ilan olunur. 

, ,n/ ~ , .. ' ... • - • ' ' • ' 

-------- ------- - -- -

Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigoı ta tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş en kuvvetli finansal grup/ara istinad eden milli bir sigorta şır 
Istanbul, Yeni Postahane karşısında Büyük Kınacıyan Han. Telefon: 24294 

Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden malumat alabi1irsiniz. 

Değerli bir dost .ı· ... - .. .. '" •~ .. · ~ .... ·~' ' ' . . . ~ ~. \; ~ =~ (... . . '~ • 

Profesör Okubo Görülmemiş Bir Muvaffakı 
Büqük illüzgonist ve manyetizmec 

Japonyayo dönerken Türkiye 
intibalarını anlatı)'cr Pr. Zati Sungu 

Türkiyeyi dünyanın herhangi mem. 
leketinden ziyade ve kendi memleke
ti derecesinde, seven misafir, önümüz.. 
deki ayın ikisinde şehrimizden ayrıh. 
yor. 

Bu misafir, bize en uzak mem1e
ketlerin birinden, Japonyadan gelmiş ' 

ti. Kendisini fikir alemimizde tanr.ı 
mıyan kalmadı. Profesör Okubo .. Mek 
teplerimizde, üniversitemizde, Halk. 
evleri kürsüsünde, dil kurultayında, 
muhteJif kültür mahfellerinden heo , . 
onu; selis türkçesi, tedbirli ifadesi ve 
konuştukça daha derinlere açılan sa
mimiyetiyle gördük, sevdik. 

Memleketimizdeki yüksek bir Ja. 
pon dipJomatı, bundan beş altı ay ka . 
dar evvel kendisiyle mülakatım esna
sında , M>z profesör Okuboya gelince, ..--·-·-ki: - Profesörün Türkiyeye ne der~. 

ce muhabbeti olduı'?unu anlatmak için 
şunu ı:WyJemek kafidir tanrrım: Daha 
ilk geldiği akşam, yemeğe bize davet 
Ji bulunuyordu. Yemekten bir saat 
kadar önce aramıza gelmesine rağmen 
içi içine sığmadı, Müsaade istiyerek 
basan akşam karanhkları içinde ol· 
sun şehri görrneğe çıktı. Uzun zaman. 
dır hayalinde yaşattığı Türkiyeyi, ys. 
kından, en küçük fırsatı ganimet bi
lerek g-örmeğe can atıyordu ... 

Dün onu Perapalas otelinde şehri. 
miz münevverlerine verdiği bir veda 
ziyafetinden sonra gördüm. Bütün 
duygularını açı:k birkaç cümle içinde 
ve ılık bir sempati hava.siyle bana su. 
nuverdi: 

- Şimdi içerisinde bulunduğum 
l.stanbul şehri için söyliyeyim, dedi, 
Bir milJet gibi bir §ehrin de hususiye
ti olmalıdır. Dünyada buradan daha 
büyük şehirler var. Fakat bu şehir. 
)erin kendine göre bir manası, bir hn_ 
su!-:iyeti yoktur. Iş manzarada da de
ğildir. Hususiyette .. işte gerek Anka. 
ra, g~rek İstanbul gibi çok karakter_ 
1i şehirlerinizde geçirdiğim günler 
zarfında, necip Türk milletinin ve hü. 
kumetinin bana karşı gösterdiği sem. 
patiyi hiç unutmıyacağım. Biz Ja. 
ponlat"la Türkler zaten bfribirimi.ze 

Müsait vakltlerlnde 
Almanca terctımeler 

yapabilecek 

Bir mütercim 
aranıyor 

benzeriz. Çünkü siz de samimisiniz 
biz de .. İkimiz de ümitler besliyoruz. 
Sağlamız. Doğrudan doğruya ileriye 
gideceğiz. Burada bulunduğum müd
detçe çok iyi gözden geçirdim: Her 
sahada çalışıyorsunuz. 

Yalnız siyasi ve i.khsadi değil, il. 

Dün gece eskisinden daha parlak bir muvaffa,_kiyc~::> k15 
başladı. Çünkü Sungurun tecrübeleri 

Bir filmden daha seri 
Bir revflden. d.ahcı ç6litU 

· Bir sirkten daha eğlenceli 
Ve.. Bir dramdan daha h 

Bugün herltes koşuyor. Fırsatı siz de kaçırmayınız ve yerleri 

temin ediniz. MAKSIM Varyete ti 

Her akşam Mat 21 de süvare, cumartesi, pazar saat 15 de ın 

mi sahada da dirsek çürütüyor, kafa 
yoruyorsun uz. Bu kolay bir iş değiL 
dir. Fakat çok rica ederim. Dedikle
rimden başka bir şey yazmayınız. Nas 
rattin hoca gibi bir adamım. Ziyare. -
timden siyru-i manalar çıkarılmasını 

istemem. Ben iki milet arasında ar. 
kadaşlığa dayanarak ve onun derin
leşmesi uğrunda geldim. 

4 ~ • • ' , • 1 '" •• ı~; • ,'ft:' f. ~ " ~ ' "" 

Hazrrlaruruz ... Şerefli Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. 

Bugünlerde SOMER sinemasında Büyü!< vasıta ve 
karlıklarla çevril 

Beş aydır buradayım. Bir anılık 
kırk gün kadar başka memleketlere 
gidip 13 muhtelif yer gezdiğim halde . 
Reçenlft'M tek't'aT .hGra.,.. ~14iabır; 

vakit bu manzara yüreğimi hoplattı. 

Memleketinizden teessürle ayrılaca. 

ğım. Fakat gördüklerimden çok mem_ 
nunum. 

HARRY BAUR, DANıELLE DARRiEUX ve JEAN PiERRE AU 
gibi en büyük artistlerin en bUyük rollerde oynadıklan 

BlJLBA 
Şaheserler §aheserlni görecekıiniz. 

. 
Japon profe!!Örüne, söyledikle- Bugün 

TCRK MODA ÇILGINLA 
sinemasında WILLIAM POwEL- BETTE DAVi 

rinden fa:r.la yazm!yacağımı söz verme 
ğe lüzum görmedim. Evvela böyle bir 
şey yapmak adetim değildir. Sonra, 
Japon profesörünün yukarıya nakleL 
tiğim pek veciz sözlerinden sonra di. 
yecek laf kaldı mı? 

H. M. 

Paris'in Büyük Moda Evlerinin moda revüleri - Yüzlerce güzel kız· Meraklı bir ı;nacera • 
Güzellikler - naveten: Dünya haberleri. Saat 11 de tenzilatlı matine 

\ 
!im ....................... ._ ............... . 

Bugün SARAY Sinemasında 
Göstermekte olduğu fevkalade program bue'bile latfen tam 

saatlerinde te§rİf edilmesi rica olunur. 

Be?'lin Olimpiyatlarında çevrilen 2500 metroluk tam ve hakiki 

OLiMPiVADLAR 
fllml: Saat 1, 3.45 ve 6.20 de 

Sah/ık Hayalet 
illmi: Saat 2.20, 4.50 ve 7.15 de 

Suvarede saat 9 dan itibaren iki filnı birden 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Zachariah 
Parkes Limited 

Blrmingham. lngillz 
mamuıatı 

1 filrk Kahve Değirmeni 

1 Yegane umumi acanteaı 
B. N. KAZANCIVAN 

1 Zire-at Evi 
Galata TUne ' Caddesi No. 74 • 89 

1 

Pazar tatilinizi . bo, yere ıeçirmeyiniz 

SAKA RVA (~ski ELHA 
sınemasın 

gidiniz ve modem bir mevmda olan 

STAViSKY SKAND 
§&Yam hayret filmini görünüz. Bat rollerd'9: 

MARCELLE CHANTAL - LUCIEN BAROUX • 
BERRY. lliveten: PARAMOUNT JURNAL ve M. 
Mahalli "SAKAYA" handiı filminde lımet 1ıı 

tayyare seyahati, Ankarada sonbahar at yarqları ., 
Bugün saat 11 de tenzilatlı flatlarla matiıi' 

TEPEBAŞI GARDEN'irt 
Bugün ve Bu akşa"1 

Cuma a)qammdanberi biitiin İstanbul halkmı eiJell 
sevindiren ve güldüren adam 

GEORGES MiLTO~ 
" Veda müsamereıerı 

LUtfen aofralarm evvelden aldınlmuı rica ol 
Telefon: 42690 

Otomobllcller ve Şoförler Ceaıt~et! 
Birinci yılını bitiren idare heyetimi zin nısfı Esnaf ceınıYet!, 

mesinin beşinci maddesine uyularak tebdil edileceğinden JcUf 
cak 8.zaların yerine 26 ve 27 inci teşrin 936 pazartesi ve plı 
yapılması mukarrerdir. Azalarımızın bugünlerde saat 10 d9l1 
Galatada Bosfor hanındaki cemiyet m erkezine hüviyet 
gelerek reylerini kullanmaları bildirilir. 



Me~tupları açan 
l{u~Ustebit koca 

ı .. zaJ;~ldı. e•mer, lallı bir çif•j ''Korkumdan az daha haykıracaktım 
. l bir zarfı buğuya tuttu.. Zarf ''- Benim.. Ben ı .. - diye bir fısıltı .. 

..... ~.::e kokulu bir mektup çıktı : "Onun sesi .. Yiireğim ağzıma geldi .. 
h bir dım 1 ••• - diyen kalın ve hırs- Ramiz karşımdaydı ... ,., aca... . 

"akat ik" . ..Dıvardan aşmış.. Bütün tehlikelerı 
\\p "c : ıncı ve ürkek bir acı ona ce- göze almış ... Gelmi•'-.. rıyor: r 

' Ca "- Kaçacağız... Seni kaçıracağım .. 
~ Ga nırn, beyhude telaş etmişsi- Bu cehennemden kurtaracağım.. Çok 
tıııı b·ı zanfer Bey 1 •• İ•te, kadına yazıl-

r - k :r uzaklara gideceg· iz .. - Dedi .. , 'b •11C tup ... 
' · ,,e ol "Ve plftnımızı yaptık: 1 'iı nz ursa olsun ... Benden haber-

~~ nuı ya .... 

n mektuptan işte satırlar: 
.... ... ... . 
"''llıı ~ •tcıfırnl 

' qbt herifin zulmünden bıktım .. 

''Ramiz, mUhendistir.. Anadolunun 
t5. öteki ucunda mUtevaz ı bir iş alacak .. 

Saadet içinde yaşıyacağız ... 

Bu betbahthğım nihayete eriyor de -
mekl.. 

e&ir h 
?, lCt ayatı Yll§atıyor ... Ne yapa- "Yarın akşam, yatsı zamanı, otomo-

lt( alt ~ın. .. Dilnya yüzünde bir ıiliyle konağın arka kapısına geJecek .. .... taba d 
~ Sc . rn, ostum yok ... Bir sen var- Romanlarda olduğu gibi, merdiven ku-

~dcıı ~ de vaziyetin malum. 'Senim- rup beni dıvardan aşıracak .. Ve gidece-
lı.nt ter .. Buranın haricinde bana 

YoJct ğiz ... Gideceğiz .. Kurtulacağım. .. Kavu-~ıı.... ıu ... Para onun ve hüküm de 
J.~Ut 13 şacc.ğ·m !,, ~0r:;· ir kurtarıcıyı mesih &ibi 

Ilı. .... 

liıı • • • 
~~ llrıdald §ikayct satırları devam 
~u ... 

lcı· ..... . 
ta... Sen d 
"'lltı }'~ aha çok beklenin.. A vu-

UrlccL ı ... · diye kahkaha ile güldü. 
.. •eı· ..... . 

~ Gcsrdlin 
. }'o~u mu, Gazanfer Bey ı... Bir 

tit.... ı:nur:": l-Iaydi sen buradan çabuk 
''I li ttı§ler gelir&C', mahvolurum, 
"14h ;~kı:: ~e gürültü ediyorsun .. 

gıt ... 

b~ • * * 
ler bir '°tlraJci bir tarihte yazJ}mrş di
~lttubundan satırlar: 

V lt,Yatlll lcıiun I 
ece \ılt ct\ı ~nası değişti .. Ramiz geldi. 
~tt oıltttıtıcrn, birdenbire benim için 
<'lf;ı... ''rd. 

'\.., -.qz~~ ı ... 
l?aq''- lıtnüz hiç bir §CY yok ... Ve 
tıılll t, ~i~: .. ı-:ı -·~-=~·4 -w-:4 "'•SU·
ıı .... O runı, sevıyorum, seviyo-
a~ baıt,: mutlaka beni seviyor ... Bu
~ "ına lt tlndan anlıyorum. . . Fakat, 

~atrııaıc a:§ı ınerbutiyctinı de hesa
lazırn ... ,, 

uf. • • • ,. lıııcij 
b·ı ~c <ıhı~ltıektuptan : 
l!c '<llca.ız he ·r d" U Y • ~ıı .. teçincrncdi no. uş n... egenıyle 
~ •tcnı d •·• nu, konaktan kov
'1 bir §elti~ ne sebepsiz yere ve ne ka-
' Oflan d~ .... YUre~iın parça parça 

h•tin ~derken... O da bana öyle 
d.. \' li· aktı ki. •. Bir aralık: 
'"q\ 

1S bir • 
~hıldığı ,..eye eseflenmeyorum, siz-

h., · c 'Ytı" illa müteessirim!,, • dedi. 
~ kı 1 ~ ~•manda, öyle bir bakış 
"~ • Çınd • 

Ct&! alcat Cıni e bır ınana cihanı var 1. 
"~ nim, bı"r dah ·· ·· · ···· a goruşemıyc-
"'t a 

l\ln tabbiı b 

* • 
Yedinci mektup ta.n: 

"Melahat! Metahatcığım .. Bir aydan 
beri mektup yazamadığımrn sebebi, bü-

yük matemimdir ... Perişanım .. Kaçaca
ğımız gece, yatsı zamanına doğru oahçe-

yc indim •.. Sarma§ılılar arasında gizlen· 

dim ve beklemeğe başladım .. Otomobil tı 

geldiğini motörün homurtusundan an
lamıştım.. 

"Merdivenin ucu, dıvarın öte yanın
dan görüldü. Ve işte, koyu lacivert se
manın zemini üzeri:le çizilen güzel başı
nın silueti .. Fakat, birdenbire nasıl oldu? 
merdiven, boşlukta bir helezon çizdi.. 
Ramiz bir çığlık kopararak öte tarafa 
yuvarlandı... Birkaç koca ta~ın, akabin
de düştüğünü gördüm .. 

"Bayılmışım ... 
"Ayıldığım zaman, kendioıi kocamı·ı 

kollan arasında buldum Kısa, güdük 
p:ınn:ıW:anylo olc9uyordu beni .. Hi~ lnr 

şey olmamış gibi yilzilme bakıyordu: 
''-Hırsızdan korktun, değil mi? Fa

kat, üzillme, kendi kendine cezasım 

buldu .. Yıkılan taştann altında geocrdi 1 
- dedi .. ., 

• * • 
Kısa parmaklı, kıllı ve esmer el, bu 

mektubun da buharla açılmış zarfını 

zatriklayrp kapadı. Kalın kısık bir ses 
homurdandı: 

- Fakına varmamış.. Saçı uzun ak
lı kısa .•. 

Ürkek ses: 
Aman rica ederim, Gazanfer bey. 

Açtmı.& iıte .. Okudunuz da .. Gidin artık. 
Postahanenin bu odasında sizi görürler
se mahvolurum .. Verdiğiniz bahşışlar, 

kaybettiğim memuriyetimi billahi tela
fi etmez .• 

ıı..·.~c btıe u adarn 1 bu adam. .. Yeğc-
~c ~ teç!rıemiyen bu adam .. Allah --------------
~ S~tıcrı!at etsin ... Artık, serap dağıl- lk.@li"'\l<dlıraı Ş<efhırD 

(Va. Nü) 

lıft it~ Ortasındaki 'Vahada yaşadı t ıra m 'Vay <dl a in) 
sa1dc •aadet bitti.. Cehennem gibi 

b Yolculuk yeniden başlıyor .. ,, kıur riUJJ O lYIYCtr 
~~~cU "' .. • Londrada tramvay seferleri artık 
~ ir ~ l'nektuı>tan: tarihe karışacak, bunların yerine oto-
~ .... 't~ t ı~ığı ... Aliye kalfa bana on- büsler kaim olacaktır. Yakınlarda 
,__...~, tetırdi u • · 
~~ 'l'tıa ··• nattA, bir de emanet parlimentonun nakliyat encümenine 

HAHl'.;K - Akşam postası 

Toınrtoın amca 

ıresmnnı 

hc1tı:;:ı. ile~ ~lan_ıanuı ... Artık, biltün verilecek olan kanun layihası kabul c-
C\Je cı bır haberi ve emaneti dildiği takdirde tramvay hatlarının -----------------

&eçecek sökülmesine başlanacaktır. ~· . ~··· ... 
ı-, fGatil;o""ktuptan: 
ı.. Uc t mu 
"tllb 'tel\ Öldu•un olan i§i? .. Aliye kal-
~"- er aı. •• l3UtUn il 'tl · · d "{ıı. ""'ete . mı enmı e 
tltı? ' lcaıp tôtUrdU.. Sap sağlam 
h kt.ıı:'P •ekte · d 
tr1t,,·~ e •ın en gidivermesin 

kı~ ... ' }'.. Sade ben değ~l. buna 

.\ıt... .. 
"s~~ • • 

re ... qdh, lttupı.n. .. , baJı-"~e . 
'1)otd1ı.!"iıtd Payan Yok 1 diln gece ha-

.. ""'l· e, rnch~-
' §· · <LGpta meyus dola-

Sağr ~ 
0~ ~~ ltJ.trnıııc 
q tidt "c be ~n gelecek ... Beni 
t't~ tllt~lilll .. ~s hır cariye itaatiyle 
dflt t dİlıli ne be • a Parmaklı, kıllı ve 

,,trı. ~~ord~ soyacak .. - diye nef
ttJ._ O tı~~-~ Uııı Ye tüylerim diken 

" cı cı. · dıt • l'lJ>rakı 
ar arasında bir hı · 

IOhQı ifil ya IMl u ifil e ın 
aıcayn iP> ta ırn katn 

Kendilerine Tremolcnt ya.ni titriyen
ler adını vermiş olan bir taknn insan
ları Roma polisi bir baskın neticesin
de yakalamış ve bu tarikati dağıtmış
tır. 

Eski bir Amerikan tariltatinden il
ham alarak mezheplerini kurmuş olan 
titriyenler ayinler1ni, Romanın etek -
lerindeki bir köşkte yapmaktaydılar. 

Ayinde bunlar vücutlarını boyuna 
sarsmak ve titremekle kendilerinden 
geçerek sersem oluyor ,.e buna "ilahi 
vect hali,, diyorlardı. Bu acaip tari
katte muhtelif rütbeler vardır. Mesela 
titriyen üstadı azam, ve onun muavini 
gibi unvanlar kullanılmaktaydı. 

Polis yaptığı bir baskınla bütün bu 
hıristiyan dervişlerini yakalamıştn-. 

HABER 
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ABONE ŞARTLARI 

Sene ilk 
6 aylık 

3 aylık 
• ayıık 

TDrl•11• Er,,rbı 
t400 ~r 2700 Kr. 
730 •• t450 
400 .. 800 .. 
150 .. 300 .. 

Suhıbi ve Nrsrıqal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı qer (YAKIT) matbaa., 

. Yazan : Niyazı Ahmet 

16 sene evvel bugün 

Maymun tarafından ısırllan 
Yunan krah Aleksandır öldü 

Venlzelos, en bUyllk hamisini kaybederek 
akalllyette kalmış ve memleketi terketmlşti 

1920 yılı 25 Ukteşrln gilnil, 16 sen..: Jerinl ebediyen kapadıktan sonra ge. 
evvel bugün Yunan kralı Aleksandr'in len hadiseler malQmdur. Onun uıma... 
ölUm günUdUr. Aleksandr, saray bah- nında nziyete hakim olan Veni?.elos 

çesincle gezerken, bahçede bulunduru. Aleksandr'ın ölümü ile mevkiinin sar. 
lan maymunlardan biri köpeğinin ü. sıldığını gördü. Kostantin tarnftar

zerine atılmış, kral köpeği kurtarmak )arının propagandaları daha ağır bas. 
isterken maymun tarafından sol ko- tırmakta idi. Bir müddet sonra yapı. 

lundan ye sol bacağından ısırılmıştı. lan fntihabatta Venizelos ekaHiyette 
Aleksandr 80 eylOl gUnU ısırıl. kalmı~tı. Bu vaziyet karşısında mem. 

mıştı. o gUnden öJUmU gününe ka. Jeketi terketmck mecburiyetinde kaldı. 

dar yaranın ıztırabından kurtulama. Bir müddet sonra yapılan :plebi· 
dı. Yarası i1k defa profesör Mermin slt'de Kostantln tekrar krallık maka. 
ga i•! profesör Anastas tarafından mına gdlrfldi. 

sarılmış, fakat sonradan Fransadan ---------------
mütehassıs Yidal ve Detye getirildi. KaıO D'fFCO>trl1'il Dya 
Yunanistan en karışık günlerin' ya. kSŞfft lr'D ft n 
şıyordu. Günde birkaç defa kralın 

sıhhati hakkında neşredilen raporlar ~o od ö ifil d'Jı m lYı 
ümidin kalmadıfını gösteriyordı•. Fa 

kat doktorlar AJeksandr'ın sıhhatli 
' 

ve güçlü kuvvetli olduğundan kurtu· 
lac.ağını söyJ üyorlardı. lşte neş:-edi. 

len raporlardan biri: "Kral dün saat 

sekizde eV\·c1klnden daha az devam e. 

den ve daha az şiddetli olan bir ihtı. 

ltıç g~çirmiştir. Gece saat on Mrde 
azamr hararet 40,4, nabız 120 f di. 12 
te~rinlevvel,, 

Bir gün sonra hararet 40,9, nabız 
128 e çıkıyor ve sarılık bUtiln vücuda 
yayı 1 ıyord u. 

• • • 
Yunanlılann en bUyUk endtşelerl 

.Alekaandr lldftten 80nra yerine •etf
rilecek kimsenin mevcut bulunmaması 

idi. Bunu o vakit Prolya gazetesi şu 

satırlarla ifade ediyordu: "Kralın va. 
ziyeti yalnız Yunan mllletini değil, 
krahn bırakacafı boşluğu dfişünenle. 

rln ıztırabmı da arttırıyor. Muayyen 
veliaht yok. Velevkt muvakkat bile 

olsun hük1lmet naibini serian bir ka
nun ile tasdik edecek olan ve (aali. 

yette bulunan bir meclisi mebusan da 

yok. Kralın karısı memleket tarafın. 

dan henüz kraliçe olarak tanınmamı~. Portekizli kôşif Ju...,. Rodrigııez 
tır. Eğer tanınsaydı, krahn kan~· Kabri!lo 26 C1Jlül 1542 de Amerikanıtt 
Mano, Mari Terezi taklit ederek meb- Kaliforniya ülkesini ke§fettiği gün 
usan meclisinde çocuğunu eli:> le me!>. kendisini karşılıyanlar arasında bu 
uslara uzatıp: bayancıkları görmil~ olsaydı, her ~ 

_ lşte kralımız .. diye Yemin edin. de büsbüttın yabancı bir toprağa adım 
ciye kadar kral naibi meselesi talik o. atmamış olduğunu sanırdı. 
JunabiJecekti. Kostantin tarafU.1 lar: Bu tarihi Mdi.senin 394 ilncü yılını 
ihtimal yeniden cesal'et aldılar. Fakat ktıtlıtkımı..1 olan Kaliforniyanın, (amZ

düşünmilyorlardı ki Yunan taç ve tah l.arı Portc7ciz1i) cemiyeti, tören komi
tı gerek Kostantln ve gerek Gliksbur~ tcsine matm<ızel Atma Leı'is ile Fran
hanedanı için hir daha geri dönmemek sis Siması scçmi§lerdi. 26 cy1fJl günfı 
üzere kaybolmuştur.,, Kaliforniyamn belediye dairesi salon-

• • • Zarında verilen kostümlü baloda bıı 
25 ilk teşrin günii, Aleksandr göz- Zerdi. 

Dünyanın el1'il seırn bombacı 
'\cayyaresn 

Şimdi tecrübeleri yapılmakta olan Bristol "Blenlıeim,, markalı bomba 
tayyareleri kendi tipindeki tayyarelerin en süratlisidir. Rakamlar gizli t11. 

tulmakla beraber makineleri bunlardan daha az kuııvetli olan mümasil ıa.,,.. 
yareler saatte 270 mü, yani, 540 kilometre yapnuşlardır. 



Almanyanın müs
temleke talepleri 
Almanyada bulunan İtalya Hariciye( 

nazın Kont Ciano bu akşam Romaya 
dönecektir. 

Saillıiyetli mahfillerden öğrenildi -
ğine göre, Hitlerle kont Cianonun gö
rüşmeleri esnasında Hitler Habeşista -
run 1talyaya ilhakını resmen tanıdığını 
bildirmiştir. 

Bu vaziyet yann öbür gün hem Al-
manyada hem italyada neşredilecek 

tebliğlerle umuma ilan edilecektir. 
Almanyarun bu hareketine mukabil 

İtalya da, Almanyanm müstemleke ta
leplerini müdafaa edecektir. 

Alman gazeteleri, ••cenevrede diplo
matların yaptığı müzakerelerden bir 
nctiec çıkmayacağına kanaat getirdik -
leri için., İtalya ile Almanyanm, Avru
pa sulbünü temin yolunda "yıkıcı kuv
vetlere., karşı müşterek bir mücadele
ye girişmiye karar verdiği yazılıyor,. 

SUngUIU sulh teklifi 1 
Muso1ini Romada 15 bin faşistin ö -

nünde bir nutuk söyliyerek "yedi ayda 
beş mtiharebe ile büiük bir imparator
luk kurduklanndan., bahsetmiş ve sözü 

İtalyanın "sulh istediğine,, getirerek 
demiştir ki: 

- Zeytin dalı (sulh işareti) uzatıyo
rum. Fakat dikkat ediniz, bu dal, sekiz 
milyon süngünün teşkil ettiği muazzam 
bir ormandan koparılmıştır.,, 

iki memleket rasında 
gençlik mUbadelesl 

Deyli Herald gazetesi Berlin muha -
birinin yazdığına göre, İtalyan ve Al -
man gençlik liderlerini yetiştirmek hu
susunda, Almanya ile İtalya arasında 
bir mübadele sistemi vücuda getirilmiş 
tir. Bu havadisi ilan eden Hitler genç -
liği lideri Fon Şiraş, İtalyan hariciye 
nazın şerefine 20.000 Hitlerci erkek ve 
kız gençin önünde Kont Cianoyu se -
Himladıktan sonra demiştir ki: 

Gençlik liderlerinin aramızda müba
delesi için Hitlerle Musolini anlaşmış -
lardır. Şöyle ki: Romada ve Berlinde 
enstitüler kurulacak ve burada iki mil
letin kültürel, ekonomik siyasi vaziyet
leri ve elde ettikleri muvaffakiyetler 
hakkında malumat edinmek mümkün o
lacaktır. 

Dünyanın en büyük heykeli 

Hürriyet abidesinin 
ellinci yıldönümü 
Münasebetile merasim ve 

demokrasi lehinde tezahürler 
yapllacak 

Nwy<Yrk limanı rmethalinde hilrriyet heykeli 

Mqhur heykeltrq Bartholdi tara -
fından yapılıp 28 tC§rinievvel 1886 da 
dikilen Nevyorktaki hürriyet abidesi-

nin ellinci yıldönümü birkaç gün sonra 
tes'it edilecektir. 

Masarifi Fransada açılan ianelerle 

temin edilerek Amerikaya hediye olu -

nan bu heykelin ellinci ytldönümü, 
Fransa ve Amerikada demokrasi lehin.

de tezahürlere de vesile olacak, demok
rasi aleyhtarı rejimlerin manasızlığı 

ispanya 
meselesi 

( Baştarafr I incide) 
talya, Almanya, ve Portekiz hükfunetle
ri için İspanyanın kanuni hük\imeti ola
cak olan General Franko hükumetine 
kanunen silah ve mühinunat verebile -
ceklerdir. Beynelmilel vaziyet iki dev -
let grupu tarafından İspanyadaki iki 
muhtelif hükiimeti tanındığı zaman i
çinden çıkılmaz bir hal alacaktır. 

Asl•er kral bulmu,ıar mı ? 
İspanyanın başına bir .. Don juan,, 

mı geçecektir. Bu sabahki posta ile ge
len İngiliz gazetelerinden Niyuz Kro
nild Nevyorktan dönmekte olan eski 

meydana konulacaktır. 
Nevyork hürriyet abidesi dünyada 

mevcut insan şeklindeki heykellerin en 
büyüğüdür. Heykelin irtifaı kaidesin -
den meşalenin ucuna kadar kırk metre 
sekiz santimetredir; ayaklardan heyke
lin başmdaki taca kadar otuz beş met
redir. 

Ağırlığı iki yüz bin kilodur, bunun 
seksen bin kilosu Bakır, yüz yinni bin 
kilosu da demirdir. Amerikaya üç yüz 
parça olarak nakledilmiştir. 

Vefalı General 
gaıibin cenaze 

merasimi 
Vefatını dün teessürle haber verdiği

miz mütekait general Vefalı Galibin 
cenazesi bu sabah 10,20 de Cihangirde
ki hanesinden askeri merasilnle kaldı -
nlmıştır. 

Cenazede sabık Uçüncü kolordu ku· 
mandam general İstanbul saylavı Şük
rü Naili ve bir çok askeri ve mülki er
kan bulunmuştur. 

Merasimle Dolmabahçe nhtımına ka
dar nakledilen cenaze oradan romorkö
re bindirilerek Eyübe nakledilmiş ve 
hazırlanan makberesine defolunmuş -
tur. 

ispanya kraliçesinin Ema'ya atfen ma - -~--------------
iyetinden birinin beyanatım yazmakta- Radlkallar Blum 
dır. kabinesine itimat 

Bu sözlere göre, "ispanyanın eski 
kraliçesi Ena İspanya tahtına döneceği ed 1y0r10 r 
ümidinde değildir. Fakat ona öyle geli- Fransız kabinesi radikallerin yaptı-
yorki, üçüncü oğlu Don Juan çok sür - ğı kongre ile beliren son buhranı da 
medcn ispanya tahtına çıkacaktır.,, atlatmıştır. Dün akşam Londra rad-

Sabtk İspanya kraliçesi, Nevyorka, yosunun verdiği malumata. g öre radi
hasta olan oğlunu Kont Kovadongayı kal kongresi hUkumetc itimat etmeye 
g&mıeğe,,gitmifti. karar vermiştir. 

HABER - llşam ~ 

Romanya da 
bitrafhk mı 

ilan edecek? 

AskeırlDlk bahlsDeırn : 

( Baştaralı I incide) 
Paristen verilen haber şudur: 
•Romanya Fransa ile ittifakını 

feshedecektir. Kral Karolün Prag se. 
yaluıtinden bu sebeple vazgeçtiği bil
diriliyor.,, 

Denizde ve havad 
istikbal harpleri 

-il-

fnglllz gazeteslnf n mUtaeaaaı 
Bu sabahki posta ile gelen İngiliz 

Niyuz Kranikl gazetesinde okunduğu
na göre Romanya ve Yugoslavya Bel. 
çikanın bitaraflık ilan etmesi mesele_ 

.Japonya, Sovyet Rusya ile hO~ 
geçinmek mecburiyetini duyuyor. 

1 sırf Sovyet Rusyanın hava filofaf 
sayesindedir 

Yazan: Lord Strabolgi lan zaman ise er geç bir hart' 

siyle ~ok meşgul olmaktadırlar. Amerikanın deniz meseleleri hep pa· 
Belçika bitaraflık ilA.niyl~ bu tki sifik okyanusunda temerküz eder. Ora· 

devletin de bir kısmını teşkil ettiği da mesafeler çok daha büyüktür. Ame
müdafaa zincirinin hayati bir halkası- rikan donanma şeflerinin şimdiki müna· 
nı kırmıştır. kaşalan, Kaliforniyadan Filipin adala-

Yeni vaziyeti karşılamak yolunda nna gidip dönebilecek ve yolda mal
tedbirler almak için Romanya başve. zeme yenilemek için durmaksızın harp 
kili Tataresko ile Yugoslavya başvekL edebilecek büyüklükte gemilere lüzum 
Ji Stoyadinoviç ve kral naibi prens olduğuna dairdir. Bunun ancak çok bü
Pol görüştüler. • yük harp gemileriyle yapılacağını iddi-

AJmanyada bulunan İtalyan ha- a ediyorlar... Hava seyrüseferlerinin 
riciye nazırından başka AvlLc;turya şimd.iki inkişaf derecesine göre, pasifik 
hariciye nazırı da Budapeşteve git. okyanus hava silahlarının hakimiyeti ol-1 
mektedir. Bundan sonra Italya ve maksızm bahri harekat için kullamla-
1\lacaristan hariciye nazırları Viyana. bilir. Fakat bundan on sene sonra hava
ya geleceklerdir.. cılığrn hiç durmaksızın atmakta olduğu 

Bunu müteakip Avusturya harici- inkişaf adımlan karşısında vaziyet ne 

ye na2ırı Berline gitmek tasavvurun. olacaktır? 
dadır. Deniz muharebe tarihinin mazisi ge . 

Bütün bunlar şunu gösteriyor ki. rek halkın gerekse meslekten donanma 
diktatörliik devletleri işlerini biribir. mütehassıslannın zihinlerinde derin bir 
!eriyle daha müessir bir tarzd3. tan- iz bırakmıştır. Bunlar, yavaş yavaş vu
zim etliyorlar. Ve daha mütecaviz bir kua gelen değişimi kabul ediyor. Deniz 
hale J;eliyorJar. Avrupanın şimalin. de kullanılan yegane silah top olduğ•J 
den cenubuna doğru ortaya koyduk_ zamanlarda, iyice muhafaza edilmiş tek
ları hudut maniası Fransa ile müt · neleriyle en ağır topları taşıyan büyük 
tetiklerinin arasına girmekte ve Ro. harp gemileri, bu tekneler ister kalın 

manya ile Yugoslavyayı bu bakımda11 meşeden, ister demirden yahut da sert
az çok yalnız bırakmaktadır. , 1eştirilmiş çelik levhalardan olsun, an-

fşte bu tecritten kurtulmak üzere cak kendi cinsinden olan gemilerin ta

bir yol bulmak içindir ki, Tataresko arruzundan başka hiç bir şeyden kork . 
ile Stoyadinoviç konuşmalar yapmak mazlardı. Yelkenli donanmalar zama. 
ta dırlar. 

Her ikisi de büyük ölçüde bir bita_ 
raflığm şayanı arzu olduğunda müt
t.flkttde•. --~ te'iiletmtn=.cek. 
Ier, fakat Almanya ~e İtalya ile daha 
iyi münasebet tesis etmeği omuyor. 
lar. 

Birkaç hafta içinde Romanya kra
lı Karol Praga gitmektedir. Orada 
reisicümhur Benese bu anlaşmadan 
bahsedecektir. 

Seınıeneırce 

• 

nında bir saf harp gemisi için (o günün 
zırhlısı) bir ferifataya (krovazöre) yan-

dan ateş açmak münasip görülmezdi. 
Prlkata, Uç gUvertelinin yolundan u
zak kalmağı, alarga dolaşmağı tercıh e-

derdi. Harp gemileri biribirlerini arar· 
dı. Binaenaleyh, her kumandamn mü
nasip göreceği şartlar altında harp 
etmek için bunlar eş ve biribirinin a
yarı saydırdı. Daha zayıf bir filo hare· 
kattan çekinirdi. Faka .. , müsavi c:·luk-

BiR MUMYAYI 
Sandık içinde otel sahibine rehin 

bırakan adam aranıyor 

Fransız polisi, lngiliz polis 
teşkilatının da yardımını istedi 

Paristen 'bildiriliyor: 
Fransız umumi emniyet teşkilatı 

son zamanlarda, en esrarengiz vakala
n halletmek için tngiltcrenin polis 
teşkil.atı olan meşhur Skotland Yarda 1 
müracaat mecburiyetini duymuştur. 

Kont unvan.mı kullanan bir Rus 
muhaciri tarafından Parisin küçük o
tellerinden birine bırakılan on beş ya- ı 
şındaki bir çocuk mumyasının muam
ması çözUlemiyecck kadar güç görün
mektedir. Mumyalanan ceset bir çelo 
kutusu içinde bırakılmıştı. 

Fransız polisinin takma bir ad kul
lanmakta olduğuna inandığı Kont, Pa
risc, bundan on yıl evvel geldiği za

man, yanında bir de çelo dediğimiz 
viyolonsel kutusu taşımaktaydı. Ken
disinin musiki He alakasını gösterir 

hiçbir iz olmadığı halde Rus kontu 
bu kutuyu kat'iyyen yanından ayır

mazdı. 

Hatta yemek zamanlarında bile ku
tuyu yanıbaşmda bir iskemlenin üstü-
ne koyar ve Paris sokaklannda gez
diği zaman kutu droma bir elde taşı
nırdı. Parası tükenip de artık otel üc

reti veremez bir hale gelince oteli bı
rakmak mecburiyetinde kaldı ve birik-

•otel idaresi bundan birkaç gün evvel 
haber alınca, çelo kutusunu açmaya 
karar verdi ve kapak açılır açılmaz 

herkes hayret içinde kaldı, çünkU i
çinde mumyalanmış bir ceset vardı. 

Ceset hayrete şayan bir derecede 
mükemmel kalmıştı. Mütehassıslar bu 

nun hususi bir şekilde tahnit edilmiş 

olduğunu söylemektedirler. Çocuğun 
en azı 20 sene evvel ölmüş olduğuna 
kanaat getirilmiştir. 

Polis Rus kontunun şekillerine uyan 

ve ayni çelo kutusunu taşıyan bir Rus 
muhacirinin, Rus inkılabından sonra 

birkaç ay Londrada oturmuş olduğu
nu haber almıştır. Çelo kutusunun da 
Londrada bu eşyayı yapan bir firma

nm mamulatı olduğu sanılmaktadır. 
Çocuğun nasıl ölmüş olduğu ve kutu 

sahibinin onu niçin böyle mumyalıya

rak yanından ayırmadığı polisin hal

ledem.iyeceği bir muammadır. Lon
drada yapılacak tahkikatın bir fayda
sı olacağı sanılmaktadır. 

Mumyanın yüzü Rus Çarı Nikolanm 
oğlu Aleksiye çok hem.emektedir ve 

bu benzeyiş herkesteki merakı büsbü
tün körüklemektedir. HattA bunun E-

miş borçlarına mukabil emanet verdi. katerinburg'da öldürülmüş olan Roma 
Birleşmiş Aınerikaya giden kontun noflarm son veliahtmın cesedi oldu
borcunu ödemek niyetinde olmadığını ğunu da söyliyenler pek çoktur. 

verirdi. 
İtte maz.ide kat'i derÜI 1 

böyle olurdu. Bunların ara_. 
§ima harbi ithal edilebilir. ~\Jf ıı"' 
Vladivastoka vara6ilmek içil' 
mek mecburiyetinde olduğtll\11 ~ 
ve Japonlar da ona mani oınıak ~ 
etmek lazım geldiğini biliyor,,,ıi 
gHidyabörce harplerin Jıatt! 
donanmalarda büyük ZJrbtıJJf 
olmakta devam etse bile te 
na ihtimal yoktur. 

* * • 
17 30 tarihine kadar kutıaıuıdl't 

ağızdan dolma eski tip sahil ~ 
( 6) kilometre mesafelik tetirli . 
leri vardı. işte bunun içindir ._,ı,I 
sulannın hududu bu veçbile ~. 
mitti. Yivsiz top ve yelkeııli 
günlerinde, faik kuvvetler 
harp gemilerinin sahil topu oı . 
uzakta kalmaları bir kaide idi' 
kudret ve menzil balamındaD 

ettikçe harp gemileri de sahil 
teriyle harbe giriımekten dalı', 
çekindiler. Rua - Japon bl 

niiral Togonun gemileri port 
kara istibkamlan menzilind°" 11 
kalmağa çok dikkat ettiler. 1~ 
harbinde bilhassa sahil işler~ 
mıı olan İnrilizlerin en ku .A 

torları bile Almanların Flaııdp· 
rma tabiye ettikleri ağır topl~ 
sokulmadılar. Bu çok akıJlı 
Çünkü, bir gemi sahilde sipet' ~ 
ve iyice maskelenmiı bir batal1'""l 
daha fazla atetc maruzdur. 

Bomba taııyan bir hart';!' 
tesir menzili birkaç yüz kilO .. ıı.4 
bir silahtır. Hareket üsleri ~ 
tayyarelerin sayısı son ..zaına~~ J 

hiş bir surete arttınldı. BilY .... 
lerin her birisi hava filolarını ~ 
tadır. Şimdiki proğramlarl• i 
lince tayyarelerin adedi an~ 
sayılabilecektir. Ruslerın U~ 
dini 15000 ne çıkannağa ça1Jf 
ltlmdur. Daha timdiden 5()00 
teri vardır. Japon donanın"' 
okyanusunda faiktir. Fakat J 
k\imeti Sovyet hükt'.imetiyle ~ 
kuyruğunu koparmak için ç 
davranmaktadır. Çünkü,~~ 
leri Sibiryamn deniz vilayeti ~ 
rak Japon ıehirlerini bombala 
ra dönebilirler. Eğer bil~ 
ne kadar büyük ve ku~e 

olsunlar, dütman sahilinin uçıs9~ 
li içinde ihtiyat ve tedbirle ~~ 
mezlerse, hareket sahaları t 

surette eksilmiı olur. ~ 
Cihan harbinde hava ~ 

nü.z iptidai bir halde idilet:,J~ 
ile milttefikleri bilh~ S• h 
merika Cumhuriyetleri ıfC f t 

edince düımanlan drnİSde ~ 
faik idiler. Buna rağınen Js 
Britanyaya yaptıkları h•~ ~ 
dehşetli zarar ve korku yara .kf 

... P'" 
cek Avrupa l:arbinde, deni' ~,Jj 
malan ne kadar çok ve ~~ 
olsun neticeyi uçan d~ 
laştıracaktır. ~ 

Ha va aillmın harp i~de illl' 
fekden daha mühim bır iıı1' 

. --Aik e..-.JI 
olduğunu, yakın tarih taıJ- ,e"~ı 

Mazide deniz qın ticareti~~ 
ticaret donanmasına _.ııi~ b dO 
gin milletler ve kuvvetli 

malik bulunanlar bugtııı 
donanmaları oJan znilletler tıtfPf 
Amerika Cumhuriyetleri. ~e d~.ıl 
ponya, Fransa ve bugiirtler Jdr.ıı 

dı B .. yük. b. donanoı'>" J"J ya r. u ır ·; u 
tirebilmek için yalnıt P8~1~ ~!'j 
zamanda büyük mühendis ~~ 
ve denizci bir halkıfl ıııe~r D' ı 
zımdır. Fakat niabcten f filo'" 
millet, de, büyük bir ha";, d"' 
bilir. Bunların pilot.tarı 

cede çabuk Y..etiftirilcbiJİ!'" 



ülkelerin güneşi şiddetinden hiç bL· 
şey kaybetmez. Fakat burada harare. 
tinden kaybetmiştir. 

Yüksekliklerin herhangi birisine 
tırmanıp da, gözünüzü dört yandan 
istediğinize çevirecek olursanız da1ga 
lanan çayırların sonsuz bir surette 
uzandığını görürsünüz. Durmadan 
çırpınan engin bir denize benzetebile. 
ceğiniz bu yeşillik deryası pek uzak· 
larda ~ağ silsileleri hissini veren ko. 
yu mavi gölgelere dayanır. 

Yaylaya hakim olan manzara, fn. 
sana, yalnızlık hissini veren; zamaa 
ve mekan mefhumu olmıyan bir bo,. 
lükta, tam manasiyle orta Afrikah 
olduğunu hissettirir. Nadir , .. öylerin 
sekenesi çayırlık aha1isidir. Bunla
rın en göze batacak vasıfları üstlerin. 
de başlarında örü namına en küçük 
bir parça bi1e bulunmamak şartiyle 

çırçıplaklıklandır. 

Afnb kıtasının en iptidai insar.. 
lan sayı1an bu grupun bu mmtak.a)'Jl 
yeni gelmiş olduklan sanılmaktadır. 

Banlar f ellih esirleri elde etmek için 
yapılan akınlarda, ormanların da. 
ha emniyetli kacaklanna iltica etmiş 
bir ırkm dökUntfllerldlr. 

Kadmlar gOzelliğe yardımı olsun 
dl7e 'riicatlannı kırmızı balçıkla &"!. 

vamak a.detindedir ve bütün kabilt, 

Güreş federasyonu, Bertin olimpi. 
yadı ft Rusya seyahati dolayısiyle 
mevsimin geçmiş olması, memleketi 
mizde de kapalı salon bulunmama~ı 

yüzünden senelerdenberi şampiyonu 

olduğumuz Balkan güreşlerini bu se
ne yapamamıştır. 

Önümüzdeki ilk baharda beşinci, 
son baharda da altıntı Balkan güreş 

müsatakalarının icrası düşünülmekte. 

ise de, fakat bu defa da Pariste, Av. 
rupa tıirincllikleri müsabakası yapıla
cağından gene mevsimi geçirmek teh. 
likesi hatıra gelmektedir. 

Gerek güreşçilerimizin komşu 
milletlerle temas edememeleri. gerek. 
se hemen her zaman sporcularının ga
libiyetini görmek için müsabakalan 
koşan binlerce halkın bu sene bu 

zevklerinden mahrum edilmiş olmala. 
n birer gaiptir. Fakat bunlardan daha 
mühimmi; eski güreş antrenörümü7. 
Peterle bir senedenberi çalışmakta o. 
lan Yunan güreşçileri kendilerine ço\ 
emin bulunmakta olduklarından Yu-
nan spor gazetelerinin Balkan göreş. 
lerinin yapılmamasını korktuğumuza 
hamletmeleridir. 

Bu gazetelerden biri Jstanbul mu. 
habirinden aldığı bir mektubu neşre
derek: "Tilrklye,, de icrası lazım gelen 
beşlnd Be1kan güreşleri !>u sene yapı. 
lamıyaeaktır. 

Tiirk federasyonu buna &ebep o. 
)arak: güreşçilerin Rusya da çok faz
la güreş yaparak yorulmuş oldukları. 
nr ileri sürmektedir. Halbuki böyle 
bir>mazeret 111akul detfldir; 9flaldl, 
Türk rüreş takımı yakında Fenlanda. 
ya gidecektir. 

Bununla da sabittir ki her sene 
daha ziyade yükselen Yunan pehlivan 
lanndan çekinmektedirler.,, demekt.e
dir. 

Yanan gazetesinde okuduğumuz 

bu yazı biz meşhur bir fıkrayı ha. 
tırlattı. Bir cami avlusundan başka 

geceyi geçirecek bir yer bulamıyatt. 
erkekle kadını sabahın alaca karanlı. 
ğında camie gelen imam hararetli ha. 
raretli konuşurlarken görünce kan 
bqma fırlamış: 

- Buna yüzsUzlUk, bu ne rezalet 
diye bağırmağa başlamış. Adamcağız 

bu ani baskından şaşkın bir halde ce-
vap vermiş: 

- Rezalet, yüzsUzlUk değil. Ho. 
cam yersizlik .•. 

Bu fıkra gibi; Balkan gilreşlerl. 
nin yapılamamasının sebebi de kor
kaklık değil, sade yersizlik. 

T 

. •rt\.' 
. . "' 

Lik maçları 
B takımları müsabakalarına 
dün üç stadda da başlandı 

Galatasaray - Beykoz B takımları maçından bir görllnflf 

Taksim stadı ae,lkl••. &Uleymenlr• 

Hll81 • OUne, 
HiW gelmediğinden Günq hükmen 

galip eddedildi. 
Oeletaearay • Beyko& 

Beykoz B takımı ilk devreyi 0-2 ga 
lip bitirdi. tkinci kısımda Beykoz kalesi 
önünden ayrılmayan Galatasaraylılar 
ancak bir gol çıkartmağa muvaffak ol
dular neticede Beykoz 2-1 galip gel
di. 

Şeref stadı 
EyUpsultan • Anadolu 

tlk maç Eyüp ile Anadolu klüpleri 
arasında oynandı. Birinci devreyi 2-0 
kea4I leltiae bidnft. B,,Op. iJdDci clnre
de de bir ıot daha kaydederek maçı 
3-0 kazandı. 

Türkiye 
şampiyonluQu 

Serbest güreş 
müsabakaları 
Eminönü halkevinden: 

Türkiye serbest güreş şampiyonlu -
ğunu tesbit ve bilhassa yağlı güreş 

pehlivanlarımızı beynelmilel vaziyeti 
bulunan serbest güreşe imale kasdile 
29, 30, 31 birinci ve 1 ikinciteşrin ta

rihlerinde Taksim stadyomunda müsa
bakalar tertip ettik.Bu güreşler fU te· 
kilde cereyan edecektir: 

1 - 29, 30 birinciteşrin perşembe ve 
cuma günleri serbest güreş seçimi ve 31 
birinciteırin cumartesi günü finali yapı
lacak ve mükafatları verilecektir. 

2 - ı ikinciteşrin pazar günü de 
eski ananenin son bir gösterişi olmak 
üzere yağlı güreşler yapılacaktır. 

Bu ıartlar altında güreşlerimize gir
mek istıyen pehlivanlardan şimdiye ka· 
dar kayıtlarmı yaptırmamış olanların 

hergün evimizin Cağaloğlundaki mer -
kez bürosuna müracaatları bildirilir. 

Birinci takımdan iki oyuncu ile tak
viye edilmiş Beşiktaş takımı rakibi Sil• 

leymaniyeye birinci kısımda3, ikinci 1d 
sımda da 4 gol ataTak 7-0 galip gel .. 
di. 

Kadıköy stad, 
lstanbulspor • Topkapı 

Topkapı - tatanbulspor maçı, aart 

siyahlılamı çok hakim bir oyun netice
sinde 7-0 galibiyetlerile nihayetlendi. 

Fenerbehçe • Vefa 
Bu müsabaka Fenerin üstünlüğü ile 

devam ederken yağmurun şiddetlenme

si yildlnden hakem tarafından tatil .. 
dildi. Ekıik oynanan milddet zarfında 
Fenerliler 4-0 galip vaziyetteydiler. 

Askeri liseler 
birinciliği 

Yağmur yUzOnden 
dUn bitirilemedi 

Askeri liseler birinciliği müsabaka].,. 
nna dün Kadıköy stadında devam ~ 
mit ise yağmur dolayısile nihayetlen ,. 
mesi imkanı olmamıştır. 

Müsabakalara on beş gün sonra de-. 
vam edilmesine karar verilmiıtir. 

Cirit atma müsabakasına 12 atlet itti 
rak etmiı en iyi altı atlet nihai mu.
bakaya seçilmittir. 

Nihai müsabaka için Kuleliden Tur
gut 39,55, Maltepeden Ali 38,15 at-o 
mıf, Kuleliden Turgut, Kuleliden Zekf.. 
Deniz lisesinden Vedat, Maltcpeden 
Hikmet bu müsabaka için seçilmitier "' 
dir. 

Disk atmaya da 12 atlet iştirak ~ 
Kuleliden Yusuf 33,36, Kuleliden Sedaf 
31,92 attı. 

Finale kalanlar içinde Maltepcdeıı 

Mehmet, Deniz lisesinden 
niz lisesinden Sedat, ve 
Mahmut bulunmaktadır. 

Vedat, De
Maltepeden 

On bet gün sonra yapılacak müsa "' 
bakalar 200, 1500, disk, cirit, uzun, Uç 

adın1, sınkla atlama ile Balkan bayrak 
koşusudur. 
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Hayatımda ilk defa girdiğim Alman harp 
gemisinden bir köpek gibi kovulmuştum. 

LAkln sonr11 bu gemiye süvari 
tayin edildim 

Sekiz hafta sonra hastaneden çık
tını. Fligiııg Fiş isimli bir Kanada yel
kenlisine tayfa yazıldım. Jamaykaya 
gidiyordu. LAklıı bu gemide bana bir 
seferden fazla tayf alık nasip değil
mi.§. Jamaykaya varacağımız gün am
bar kapağını açarken, daha kemiği i
yice kaynamamış olan bacağımı dik
katsiz bir hareket neticesi kırdım. 

J amaykada gemiden hastaneye ya. -
tınldım. Bacağımı alçıya koydular. 
Sırtımdaki elbiseden başka ne varsa, 
nem var nem yok hepsi gemide kal -
mı§tı. On beş gUn sonra hastane mü-
f ettişi gemide param olup olmadığını 
sordu. 

- Var, altı İngiliz. .. 
- Pek ala! 

sürmedi, nekadar sefil bir kıyafette 

olduğumu hatırladım. 

O zamana~ kadar hiç o derece utan
mıg olduğumu bilmiyorum. Bu nefis 
ve tertemiz harp gemisi karşısında se
faletim.in, hacaletimin derece ve aza
metini idrak ettim iğrenç, pis bir hal
de sanki durmakta olduğum yere mıh
lanmıştım. Maksadım hiç olmaz.sa ana 
dilimin konuşulduğunu i§itmekti. 

Dört zabit Panterin merdiveninden 
inerek rıhtıma çıktılar. Arkalarında 
kar gibi beyaz elbiseler vardı. ÖnUm -
den, bana bakmıya tenezzill bile etme
den geçtiler. Yeisimden ağlıyaeak hale 
geldim ve nevmit bir halde kınk ba
cağımı sUrUyerek oradan uzaklaştım. 

Öğleden sonra Panterin mürettebatı 
Konsolosluğa adam göndererek karaya çıktı. Bunlardan iriyarı biri 

paramı arattılar. Kanadalı kaptan na- tarzı telaffuzu itibariyle nazarı dik
mmıa ancak üç İngiliz lirası bıraka- katimi celbettl. Kendisine seslendim: 
rak bütün eşyamr ve paramın yansmı - Uğur ola, hemşeri.. 

sayesinde, şu birı8 
vııanıarı 

Şu defter 
içinae yaşayan bazı 

ten,izlenıiş olacağını 
- Bunlan ne vasıta lie ıevkettiler. - Bu kUçük defter, bizim için meç- sine bundan evel de müteaddi.t tıO 
_ Trenle.. hul olan birçok noktaların aydınlanma- bu işten bahsederek artık benı 
- imkanı yok. sına yardım edecektir. cı ve Uzilcii vaziyetten kurt 
- Ben de Sirkecide tertibat almış - - Kaşki diğer kağıtları da aşırsay · rica etmi~tim. Fakat, o her 5 

tım. Oradan trene binmi§ olsaydılar dım. bir bahane bulm:.ış, beni bir ıntl 
bir tanesi sağ kalmazdı. Yilzlime, şefkat dolu bir bakışla bak· ha çalışmağa ikna etmişti. f'~ 

- Sirkecide binmediler ki... tı: sefer ben kat'i bir karar atını! 
1 _ Yaaaa ı.. - Sana çok teşekkilr ederim yavrum! nun için ona tekrar gunları &01 

- Evet, kapiten Benet bu icıte de Şu defter sayesinde, hiı- olmazsa şu bi· . etidle 
:s :s - Hem artık benim hızın ··.ti 

şeytanetini gösterdi. Herifleri kamyon· na içinde hala suret haktan görünerek kalmadı. Kahraman ordu dU~..,..·. 
tarla Yeşilköye götürdü. Oradan trene yaşayan bazı yılanları temizlemiş ola· b b.. .. Ü • i 

1 
i de~~ 

d. d' cagw ım. Bu da senin sayende olacak 1 ra er ut un m zmın § er 
bin ır 1

• temizledi. "" 
_ Atladık desene... - EstağfuruJlah 1 Ben vazifemi ya· ıfr .,. 
_Evet atladık. pıyorum. Esat bey hali dalgındı.w 1~011 
_ Sen, Yeşilköyden sevkedilecekle- - Bu noktada bana ettiğin yardımın o halde kaldı. Sonra ağır agır 

rini öğrenmemiş miydin? kıymetli olduğunu bil! ğa baıladı: r! 
- Son dakikalarda öğrendim ve aize - Beyefendi 1 Size daha uzun müd- - •.:wrum, ben senin vaıif 

Saip ile haber gönderdim. det hizmet etmek isterim. Fakat bir ri· nüz bittiğine kani değilim. 
- Bu haberi almadım. cam var. _ Artık ortada meşgul oJıııı' 
- Saip siıi bulamamıı. - Söyle yavrum 1 kaldı ki.. . tiJ 
- Yazık! - üç seneye yakın bir zamandır ma- _ Eğer, sen, senden çok il tJ1 
Esat beyin evvelce şu veya bu sebep- iyetialinizde çalışıyorum. Hizmet et • dileceğini bilmene rağmen ııtıl 

lerle doğru bulmadığı bir işle sonradan meğe çalıştım. Bir şey yapabildiğime rt' 
radarı ayrılmak istiyorsan ıs 

bu kadar hararatle alakadar olmasının kani değilim ... 
kabullenerek limandan gitmiş. Para- Tarzı teHiffuzumdan o da hem§eri- derin manaları vardı. Fakat ne yazık 
sız bir tayfa ile kim alakadar olur? si olduğumu anladı. Bu adam ateşçi- ki, karşımızdakilerin maksatlarına pek 
Bacağımın alçıs:yla. beni hastaneden lerden birisiymiş ... Sergüzeştimi kcn- geç vakıf oluşumuz ve biribirimizle te-

- Senin hizmetlerini biz takdir ede
riz. 

yeceğim. 

- Siz benim yalnız arniriı" cı' 
niı. Merhum babamın da ara~ 

k d tt·ı d' · ı tt b" k k · t - Tecıekkür ederim. Fakat bugün apı t'jan e ı er. ısıne an a ım ve ıra.z e me ıs e- mas temin edemeyişimiz yUzünden ar- :s mak sıfatile benim bir babaıtı ~ 
hrsınız. Evvela sizi dinlernelı ti, d. sizden bir ricada bulunacağım. Bu be-Bir baston tedarik ('dcrek deniz ke- un. zularımrz tahakkuk sahasına intikal e· 

nim şahsıma aittir. narına indim. Evim olar:ı.k buradaki · - Sa.na elbet yardım ederim, dedi dememi§ti. 
k 1 · '"'~ ı · b d k b k t alt d htı ı B - Sana her yardımda bulunmaya umSJ. ı sertım. '-=cc en ura a sıca u a şam saa ı a rı ma ge . u Esat beye firar hadisesinin tafıilltı· 
k . t ktı 1 · d k"k d k 0 h hazınm. 

- O halde bak yavrum! 
senin bundan evvelki mürt 

uma gümillerclt ya nen m. ş yıye- a ı a a vaktim yok. Çtin il emen nı anlatırken aklıma Tahsinin defteri 
ceP.e kalıyordu. Bu meseleyi de Hin- gemiye dönmek mecburiyetindeyim. geldi. Çıkartıp kendisine uzattım: - Kolonel Ballar, benim İngiliz biz-

is'af etmiı olsaydım, §U küçÜ~ 
kıymetli defteri nasıl ele geçı 
tim. Daha buna göre ne istifi distanc('vizi ~ö-a.rlnrına müracaat su - Randevuya bir çeyrek kadar evvel _Bu nedir oğlum? metinde çalışan bir adam olmam dola· 

r('t°v'e hnll<'ttim. Bu tagaddi tarzına gelmiştim. lşte o da göründü. Elinde _ Muhterem selefinizin defteri.. yısile artık şehirde serbestçe yaşamam 
~"Y~~n r:ı,. t<ı.ha.ı.'"'1mi.il edemezdi. Ben nefis Alman ekmeği vardı. Yarabbi ne _ Tahsinin mi? doğru olamıyacağını ileri sürerek an -

oluyor. 
- Demek siz hata 

muhafaza etmeme taraftar 
bu lfana ağır gelmeğe baıl• 

ü ~ g:.ln bi·~-!C' ynşncm). zevkti o! Hem kendisin~ ~kkür cdi- _ Evet ı nemle birlikte Krokere yerle§memde ıs· 
Dördüncü günü sabahı limana bir yor, hem de ekmeği ımnyordum. O, - Nasıl ele geçiroin 'l:iunu? rar ediyor. Diğer memur ve müstah· 

vapur geleli."T~fa yazılmak ümidiyle ekmeği yeyişimi zevkle seyrettikten - Kamyona binerken evrak çanta • demler ailelerini getirerek yukarı kat-
- Vaziyetini takdir ediy 

kat üç senedir uğraştın. 1şit1 
alalım. Biraz daha gayret ed 

ko!jtum nmn, ihtiyı.çlan yokmuş. sonra: sından düştü. lara yerleştile. 
Jamayka seter ba~langıcı bir liman - Her akşam saat altıda buraya Esat bey defterin sayfalarını çevire- - Sen de dedikleini yap! 

olmadığı ic:in başka gemilerde de iş gel emil dedi. rek tetkike başladı. - Yapmak istemiyorum. Anamı a • 
bulmak iınkii.nsız gibi o1duffwıu dn - Yahu sen ne iyi adamsın... - Beyefendi! Tahmin ettiğinizden 

1 
lıp onlara iltica etmek bana çok ağır sin? 

böylec:? öğrendim. Fazla. söyliyemedim. Elimde tuttu- daha enteresan notlar bulacalnnruı bul geliyor. 
ğum somunu kemirerek kumsala dön- d f d ı Dört n-ıın daha Hindistruıceviziyle e ter e 

t>.. d" Erte · gU ·· t b'A randevuya ko- - Gelmesin, buna da tahammUI ge· geçindim. Nihnyet şehrfa arkasından um. sı nu a 11 O bu sözleri duymamış gibi okuma -

- Mutlaka isterseniz edece 
- Çok rica ederim oğluııl-

gilizlerin içinde bulunman 
onların dilşilnce ve kararıarııı' 
mek bile bizim icin büyilk bir 

dola~an nehrin kenarını topallıyarak şarak icabet etmiştim. Artık yüz bul- ğa devam ediyordu. Bir aralık: rek. 
dwn ya· - iyi ama, artık yükü taıımağa lU • yürUyüp bambu kamışı kesen bir zen- · - Vay vay vay! Çok mühim, çok 

Bana eski b:r kasketle bir rift zum kaldı mı? Artık bugün bUyUk kil· - Benim bu İşimin daha ne 
devam edeceğini tahmin ede 

ciye yardım teklif ettim. Gemici bıça- - • ~ · mühim diye söylendi. 
eski kundura vermez misin? çük bütün teşkilat mensuplan hüviyet· 

ğun i~e yar.yordu. Akşama kadarki - Evet; bendeniz de öyle zannediyo 
hizmetim mulrn.bilinde zenci bnna mı- - Yarın pazar, dedi, seni gemiye rum. terini meydana çıkardılar. Onlar açık - Pek kısa! 
sır unundan yapılmış bir nevi çorba cıkarınm. O, sayfaları kanştırmağa devam ede- alınla, gergin bir göğüsle fahrı gurur - Tahminen? ıdt 
ikram etti, geceyi ahmnda geçirme- Evvela tereddüt ettim, fakat yeni rek: içinde dolaşırlarken benim hala maske Onu bilmem ama, ber?ı~JSll 
me izin verdi. arkadaşım tereddütlerimi izale etti ve ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!~!! taşımam ve halk nazarında §Üphcli bir uzun müddet seni Uzmiyecel 

Ertesi gUnU gene bambu kesmeye ertesi pazar günü gemiye tırmandım, mi onlann yanında. iğrenç ve pis bu- adam olarak kalmam doğru olur mu? adeclerim. 'tfı 1 
başlamıştım ki, limana beyaz bir gemi efrat kahve fincanlarının ve pastala- luyordum. - Sana hak veriyorum. Fakat... _ Vaadinize teşekkür edefl ~ 
nln girmekte olduğunu gördüm. He -- • nn etrafına dizilmişlerdi. Bir tentenin Bu sırada nöbetçi zabiti geçti. Efrad Sözünü kestim: _ Şimdi itine devam edece 
men işimi bırakarak bacağımın mü - altında pırıp pınl yanıp tutu§nn bir ayağa sıçnyarak seltım vaziyeti aldı. - Bu ricamı kabul buyurunuz. Bu ğil mi? 
eaade ettiği nispette süratle limana top uzanıyor ve ağzını tehditkar RC:· Ben de onlar gibi ayağa kalktım. Za- ayni zamanda hayatta benden başka - Ede:eğim. 'tcı'' t 
koştwn. mış duruyordu. Hayatımda gördüğüm bit beni görünce nöbetçi çavuşuna kimsesi bulunmayan annemin ricasıdır Polis müdi.irü, beni gene 1 ol 

Limana gelen gemi, iki bacalı ve ilk top buydu. Efrat beni aralarına seslendi: Ben de artık maskemi kaldırarak, lngi· ti, O beni tekrar yumuşatııt1~.,ı ç 
beyaz boyalı Panter isimli Alman oturttular. Benim gibi fakir bir topa- - Nöbetçi çavuşu!... )izlerin hizmetinuen aynlmak istiyo • memnun. defterin yaprakları 
1ıarp gemisiydi. Bir yat kadar güzeldi la 5u efrat ~vertesl muhteşem ve - Efendim. rum.. yordu. Bir aralık bana şunla~, l 
Öyle sevindim ki... Fakat sevincim çok müdebdeb bir şato gibi geliyor, kendi- (Devamı uar) Es3t bey düsünccye dalmmt1. ~endi· (Det'tl 
EE~~~~~~~~~~~~~~~~~2"-~~~-~~~-~~=;;:~~~~=::=~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ii53!~~~ 

Murad, eline geçen fırsattan istifa- okuttuğu için pek büyUk hata etti ı 1 lsmet, haşi~ bir hareketl~1• J1 .. 
1 

Nakleden: Hatice 
-46-

Süreyya 

- Söyle ... Bana her şeyi anlat. .. 
Ben senin dostunum! Seni seviyorum. 

- Ya. .. Gördün mU işte ... Bu söile
rln bana eaka gibi geleceğini sanıyor
sun. Fakat değil işte.. Bilakis... Beni 
az daha anlaman için ne yapayım .. Bi
lemiyorum ... Sen, bana kendi kendimi 
korkunç gösteriyorsun... Emin ol ki, 
bütün hislerimi söylüyorum... Sana 
bakınca, kendi kendimi mahvetmek 
arzusunu duyuyorum ... 

Sert bir hareketle, kadını çekti. 
Gözleriniıı içine baktı. 

- Buna hakkın yok! - diye bağır-
dı. 

Kadın, gülümsedi. 
- Hay&t, yalnız ben değilim ... 

Başka vazifelerin de var .. Bali onlar 
için yaşa_ 

Ne kurnazca bir çevirme hareketi!.. 

Oğlunu ileri sUrcrek, onu melhuz teh
likelere karşı korumak için, adeta şan 
taj yapıyor •... 

- İlahi... İntihar edeceğimi mi sanı
yorsun'? ... Deli misin? Bu derece kor. 
kak mıyım?.... ''Kendimi mahvet
mek,, sözUnden kastim ba§ka. .. Yani, 
demek istiyorum ki, bende sevdiğin 
neler varsa onları mahvedeceğim! 

Murad, adet! haykınr gibi: 
- Demek benden bu derece nefret 

ed:yorsun, lsmet? 
Heyecanından sapsan kesilmişti. 

Anne §efkatiyle, başını göğsüne 
doğru cekti: 

- He.yır, böyle düşünme, yavrum ... 
Senden nasıl nefret edebilirim? Bu
nun imkanı var mı? ... Nefret ettiğill" 
hayattır ... "Onun,, haricinde {'!1.Zip ne 
varsa hepsinden nefret ediyorum •.• 

de etti. "- Ah, ne demeye aptal gibi cebi· I yakalanmış balık gibi siJld11 .. 1~ 
- Oğlunun ne dilşilndUğUnU gayet me koydum onu?., 1 larının bir darbesiyle aelil<sP' tıı 

iyi gördiln, anladın cicim! Hatta zan- Ne derneğe mi? ... Bu mektubu ts- in 1$ 

i cağından kurtuldu. Sesin nederscm... mete okutmayı bizzat stemlş ve bun- ıe 
- • . • dan mUphem bir şekilde b.r şeyler gözlerinin ~ert bir bakışlY 
Kadın cevap vermedi... Yalnız. içi- ummu§tu... rek: IJJ'! 

ni çekti ve Muraddan uzaklaştı. Deli- • • • - Rica etlerim! Rica eder 
kanlı, sevgilisini hala tutmak lcin biı I\apının eşif,indeler... dl. ıc•fl 
harekette bulunduğu için, kadın OnıJ İsmet dedi ki: Boynundaki kür kil, c;ol< y1l b t 
itti ve ayağa. kalktı. eı 

- Rica ederim benimle beraher gı:!l· .. u kaldırdı Teselıı· edilJll ı 
- Bırak da bUtUn bunlar U~rinden ' . · ~1 meye kalkışma ... Yolu bilivorum ... tn teselli etmek istiyor gibi !-

zaman geçsin, Murad ... Daha bekliye- şallah yakında gene görücıürüz. .. He- yor ... tt: 
bilmek kudretin var mı? Murad. ona, sitemle baki !Jle 

men şimdi, valı:"t geçirmeden gitmeli- u~r 
- Neyi beklemek? Kadın, bir cenazenin yim ... 
- Bilmiyorum .... Şu anda. hfııııııiyab- Buradan ka"mak, bu muğlfık va7.i. çek atar gibi: ')'ıe 

mın tahlilin! yapamıyacağım ... Başımı yetin daha rnuğlaklaşmasım önlemek - Buhranlı anl:ırıflldıı b; ııl 
dinllyeyim, kendi kendimi uzun zaman istivor! yapmama rağmen beni ~es trı,ş' 
dinliyeyim ... Ondan sonra... Fakat, eldivenlerini iliklerken, bü . cek ve sev('cek misin'! 13i·"1t·" 

Kollan sarkmış, inkiaa.r içinde. Mu- tün bu muhite, hatıralarla dolu oları tin devam edecek mi?... 0
: drl 

i l k b • d J<l· rad, bakıyor .•. Reng so u ... Gözleri u eve çepecevrc b·r veda nazarı at· Bu, atılmış bir oıtaY 1 teli 1' 
dalgın ... Kafasına mUtemadiyen dar - maktan kendini Menedemedl. yakalandı. İsmet, hassas 
beler yemlg gibi sersemlemig... .· Delikanlı, bu hissin farkına \'ardı. 

tu. et, 
Hissediyor: Nefsine hakim olamıyaraıt. P.evl?ilisf. _ Affet beni cicirn ı ~ .. tJI~ 
Her şey elinden kaçmaktadır. Ne nin beline sa.rılıvercll. Onun her ye- ..,e• ı 

yansa k!r etmiyor! r:nı delice önmevc bıı,r1P.rl'. r-~"larmı var. Sen, benim dni~11. '88tı1itl.J 
Ve, jçi it'fne sırmıyor. Ke'1di tren<'li- yı.mı.1clarını, bovnunu .. Dud!lklnrı, ka-ı ln.sanlo.nn en iyi knlP1~~ 

ne lanet ediyor: O mektubu lsmete dınm ağzını yakalamak isted!ği vakit, 



ILIÇ YUTAN 
KİR HÜSEYİN 
DiSTANDA 

NELER öGRENMiŞ? 
santim boyundaki kılıç 

nasıl yutulur? 
"ıa.e bir tane•~nı mı yok .. tkl•lnl' 

'-P mı YU'tllu n ı ,. 
nu lle kaval çalmaja ba•ladı, baaUlaadalmevt 

ela. aarrına mazhar olalalldl .•. 
l~rly- siren, yazlı~ - Yat bakalım. 

1 
hirlsiydL Biraz bol v• Odadaki arkadqlarla kılıcı ycıtma· 

ona kirhydl. Sol kola kö· 8llll bekliyoruz. Bize şu suali sodu: 
Ctketanln botkolar.u da - Bir tanesini mt. yoksa ikisini bir 

"1 rlbf teblae sokmuıta. den mi yuta)"ım .• 

4
1 't'Ütt yerinde olmadı- - iki tane.t fazla olur, evvell blri-
a. Bel'ıi de ıenç ıörüa- ni 711& da bakalım. • 

'8 bir harbe iftiratc ede- Fakir Höseytn kılıçlardan olrial 
1betat, birisiydi. alarak fiyle bir darda. Soara kdıem 
:ı•~llmlf uter ce acua sır&Jaf11'8 aPnaı çelltlllnin aiti· 
~ et ayılamu aıydtT na dayayarak çenesini yukan7a kal· 

J'aftf faftf ilerledi dırdı. Ba arada belini de hafflee et
~ k Odadakilere eellm ftr· mişti. Nlltayet kıhcı1t ueuna afzına 

..... ••dWnl takdim etti: afzından bofazma, bofazından Meri· 
.... U... Ye manyaüame sine 'ııdirdl 
~tan fakir Huan.. O kadar ki kılıcın kabzası diflerlne 

ıı..ıt az? kadar dayandı. Her ihtimale kal'fl dı-
llt ... ır~!lamak, pnda kalmıı olanını da içeriye i~mek 

-----, için çivi çakar gibi ubzesine (Takı 

~IDfanda, on Mntfm Tak!) vurdu. Bfr mtiddet böylece kal · 
hdt adet kıbc 111tmak dıkta:ı sonra yafdan kıl çeker sibı (e · 
~ lfııda ateş yakmak. ' kip çıkardı. 
~ Kılıcın kabze.slnl karnına daya varak 
"-•iııda yemek Pift1i11elı. seylrdlerlne aamaroını muvaffa· 

",.. ı ll7letmek • kiyetle bftlrmft bfr MnatkAr edasile 
._ lto)'lla mafaallann reverans yapmayı unutmamıtşı. 

Dikkat etmfıtlm. Kılıcı yattafu za
man. ba aert ft diiz çelik demire yo: 
vermek leia su1latı öne fırlamJttı. 
Yuttııfmu1a lıiç 1Uplte yokta. ÇOnkO 
laban tlsttl tflklrllk dolmuş ve bun· 

lan ttımlzlemek ıçin de onu iki bacalı 
arasrna '1kııtırarak t.k kolf le çekip ç" 
karmış ve blylen de teııılzlemittt. 
Arkadaılardaa blllSl. kıbon ıçiçe 

geçer duindea olup o'madıtıaı da an
lamak fizere azan uzadıya tetk~ et 
mişti. 

Banda hiçbir göz boyatıhiı olma 
dıfl da biylete ı.nlat1ıhlı. 

Hele ikisini birden yattaia zaman 
içimizdeki en küçük btr ıfiphe bfü. sıy. 
nlıp litmftti. 

• • • 
Be zat bize hayatım fiiyleea anlattı: 
So1adım Efe. Bananın Akçalar kö 

ytlnd.a Ali otla Hlstylnlm .• 
Ba!!am Alt. babk~ı1dL Bananın 

Apolyoat slllnde balık tatardı. Bh 
dört kardeştik. Jkrka, Od erkek. Ana
mın adı da Münenerdi. 

HfadWu- Babam aksi bir adamdı. Daima kav-
i& eder.anamı döverc!t. Bir gb b!( 
unutmam. Anam, babk buması yal
tannı kaybetmişti. Babam bana çok 
kızmıt. anamı dö1111eye başlamıştı. O 

'11..:,._ Kolaaı kadar dlvdU o kadar dlvdU ki aradan 
la -.nc1ı. Pa.ata· seneler geçmesine rafmen bili gözü. 

lııJa 11llrtılarla iki kı- mUn hladedlr Daha fazla dayaJı 
..:_:kadar btl)'ilk· yemeu tahamm61 sıösteremiyttPfhı . 
akıt telıiade ıuuıd anla11nca anam yeriaden fırlay11- ka~ 

'4a •rdfnnek Mraı tı. Peı.eere1e doiraldu. oradan da ker. 
:.~tiz bo, acılı- dlsfnl aşağıya attı. Bu cJfitUt neticu:ndC' 

1
-..,..•48m de ayağı kınldı. Ne rldu bilmhorurr. 
:':'led!ti gfbf J Aradan çok l'e'"meıli bfr gtln ant. mı7.ı 

lan 'ff) fe" evhnlzde göremedik ~onradan öb"•n 
~ 1 dik ki akrabalanmız, anamın 'IJ&t 

,_ ızT kınbp da aakat bldıfr için ._bamdan 
.......... •Jlrtmıılardı. Gflnln birinde de yelli-

Fakir Hasan ffe burnuyla T«:ı'al 
~mayla bafl.adı 

den evlendi. Eve bize başka ana geldf. 
lfte asıl f elik et de '> zaman başladı. 
Bu ytni ana bizi lst~medi. Bak!.mııı 
kandı"dı o da bizi kolumuzdan •uttu 
ğu gibi kapı dışarı attı. 

Kiçtik yaşta kendi yafımııla k~nd1 
miz ıiavru1maya ba,ladık. Kız kardeş 
lerlm evlendiler. Atııbeyim arabacılı
ğa başladı. B•n de kahve klf'lerfnd~ 
yatıp kalkmaya. 
Ameoası Con Basanın deflnnent var 

dır. Kahve k6"1erlnd~n oraya ddfyor. 
Orada çahşmaya ba~hyor. YlM bir 
gUn kolunu makineye kaptırarak has· 
tahaneye kaldırılıyor Hutahaneden 
kolsuz çıkıyor. Kendi~i ba sıra& do
kuz y:ışrndadır. Yintt kahvelere dUşft. 
yor. Burnne kaval çalıyor, para toplu· 
)'Of Ye StÇfrtfyor. 

Bir. kıt köy kahv"ne gelen kan 
gözctt banda Ü( 1tec~ karagöz oynatı 
yor ve kalkıp gidiyor. O sfttlkten son· 
ra da Hllseyin dUşiinUyor. Benim 
anam yok bama 7o,k diyor. BP.n ne 
ye bu karag6zc0 ile sltnalyeyl• hllt 
edinf r Ben de kend'stne hizmet ede
rim ... 

Yağan kara ve mJthi kışa TB~men 

kfn*lkelnlw .. lllb•r..:" Pa-
dılle la,tlnde ,ab1"91'. 

Hiklyesine şöyle de,·am ediyor: 

Gftzel ve •• b •• gur uz 
çocuk mftsabakamız 

A - 1 - 2 yaşındaki süt çocukları 
B - 3-7 yaşındaki oyun çocuklartle 
C - 8 - 13 yaşındaki çocuklar ara

sında yap11acaktn . 
Ga.ıetemiı bu mf18abakanın yalna.ı tertWile ka.ıcınanlara hedıye vermef& 

a.ıerine t.ılmlffır. mı.ez w gürbib çocuklan xçecek la.akemlm- araatnda g,.._ 
temi.ı menaı,planntlan hiç kimae bulıoımıyacaktaT". Böylece aeçim r-ok bstanıf 

bir heyetin 1ııuunında yaınlmıt olacalctar. 

MOAabaka şek il~ 
1 - 2 Y•••ndakı ÇOCUIClar 

Bunlont1 Hçttt1• ,,U.ÇlilğU dok.lyıaıyıe hakem lıua.cnıtlda yapılMayaccaJdr. 
Bunlann ga.tetembtle yalnı.ı reaimlen '116f'Teclilecek, en giiul ve giirbib ~ 
okuyuculanmı.ııt1 reyleriyle ayrılacaktır. Bu müaabakamqa çocwklannı .,_ 
tfrak ettirmek iatiy8'1 cam ve bcıbalm' '°°"klannın: 

l - YG§lannı 
! - KUolant11 

yazıp g6tlderecekl.tJrdir. En fula rey toplıyacak ,,,. çocuk araattldatt da ,.._ 
len malılmata g6re 8'I gtızel 116 giırba.ıiin.iı ayırmak tfi mfltehaaata doktorlarw 
bırakılacaktır. Otdann ~klert kararla birinci, ikinci 116 içfıtlCi um. ecH
lecektir. 

Bu mtlaabakaya lttlrak edeceklerin blıinc18ine 15, ikincisine 10, ilçüncUal-
ne 5 lira verilecektir. 

3 • 7 YClfQlda1ri m w erkek çocuklar 
8 • 13 !/ClfıUa1d m " erkek çOcuklar 
Bu yClffakt çocuk1ontl 6tlce gamemüıde re.rimleri çı7caCcık amara da ~ 

tayft1 edilecek bir 9""'" amıımf bfr yerde HÇtMler yapslacaktır. 3 w 1 ~ 
8 - 13 YClf araaandcl7ri 7cflçf1klerdeft kı.ı w erkek olnuık flure Ud biriteef, 4111 
ikinci, iki arataea ~ktir. • 

Bunların birincilerine 10 ıer, ikincilerine 1! ıer buçuk, ~ -
beter Ura para mllkl(ab, bundan başka gerek sUt çocuklarından, gerek diiel
lerinden onar çocufa da birer hediyP verilecektir. 

Yt.ılnı.ı pna dikkat etmek Zciıtmdır. llflaabakamı.ıa rmm g~ w
ya glmdenntyerek ffffrak edecek çocuk babcılannın Ha~ obyuouM ol11MM 
f(lrttır. MDaabakamu yatnı.ı kendi okuyuculanmı.ıın çocaklan fPtilW. BıCJ• 
iapat etmek için de m.f18abakamuın dc'IXlm ettiği mflddeıçe Uf"edeceği""9 
ktıponlann toplatlm11 olmaat ldaımdar. 

Çocuklarmı mOsabakamıza iştirak ettirmek iatiyenler gazetemiz beabma 
resimlerini parasız çektirebilirler. 

Çocııklarulna realllllerim çektlrmsk iatiyen oku,VMculanmı.ı ~ 
ndlnl«latla birer kart almalıdırlar. Bu kartlarla Beyoğll&flda laffld4l Oadllll
aincle 1'oto Btem lattltlbwJda Ankara caddeainde Bası,. Foto Mieea•ı..._ 

Miracaat "*"lelw JH1rGN olarak ı yafltldan 13 YGf1U kadar ~ 
realtRleritlt '9kffrfeMlrı.r. 

Bat ('OOMklan """ ,_., alttltyc fl.ıeoel bebG,_, 
boy ~t1i de ~'ler. 

Güzel bir çift 
~....,lllıM~lliti?illhlLM .kolun d•~•rl 

Karagözcti ile iki ay kadar berabt r 
buluadum. Kendi."inien Burhanıyedı> Meşhur bar Hin~ mtineeeimı olan 
aynldım. Orada mar:ıng()zcu1uh baş- Karaçl şehrinden Svaml Joytlp 19.T7 
ladım . iki sen• kadar burada kaldnıı ,,tında şuaların olacatrnı siylemekt~ 
Sonra lzmire ,gittim lımirden 4ina~ dfr: 
npuruna ka~ak bfner..k tstanba1a rel- 1 - Kral sekizinciEt!Tard taç si' 
dim. me merasiminden az sonra evlenecek. 

lstanbu1da bir kader kısmet dolah: tir. 
''aptrm. Sokaklarda tfobfttm A"apa. 2 - Jrlanda serbest devleti cli11t 
ıarına geçtim. Eskl~ehfre gittim ora· huriy•t ilı\n edecektir. 
dan da Ankaraya. Polis müdüriyetin.. 3 _ Hlndi8tanda ye'91 kanana e. 
baş vurdum. Bana vardım edfn ! de- sasinln tatbikiyle birlikte lhtililleJ 
dfm. Beni kimse.~fz (('cuklar yurduna ve karrqahklar olaaktar. 
atttlar Oradan da E-ki~ehlre Jr&11der- 4 _ Mıaırda bir klJll kad:a llh 
diler. 

Ar~rk bundan sonra fakir Hwyt.ı batmda altı çocuk do1111'8caktır. 
için yol açılmışhr. Muhte1lf şehr·l•re 5 - Avrapanı• bir •t1rtat1rt1 la. 
afran-.tk suretile Halebe, Halepten cektir 
de bh Mıaır tiyatro kampanvasile $ - A•erlkah bfr bilgin yeni bir 
Bomb"lya gidiyor ve orada f:ı~irler ketlfte bul•narak dB•J&YI hayrth' GIUel 6ac'.W.U. ~ edU4lll 
arasır.da tam yedi Hneslni bqnJanı: dllıUrecektlr. lfllllMlfll anm ,,_,,.ili WlGnn • 
sırlarını ötrenmeye ltasredlyor tşt• 7 - JaPo11111da henOz misli r6rO' .ıgomı.- ltoNbılu ,,_,,,,. lt.odGr ,,._ 
fakir HUseyinfn hayat romanı memi1 deh§etfe bir zelzele olacaktır ,,ultnaınıffı. Rontangalı ,,.,,..r R#a 

Ben kılıeı yuttu.fana baranı kaval ::=======:===== 
d Ö dti iri d ...T..t ti e-•-e-.ır.ı i 10rd .. .ır...- mUc dt11Uib Nnta Jlonldoan ltıol. çal ıtını gözler!mle ır r m ve kulak- t p cti•f r _, ..... ,..n ... u ... 

lanmla ltfttlm. zaman vercUtl eevaı> pek kaç~aald lan Avrupa kı,.,...,. ,,._, olaıd 
Fakaj beynine bıçak saplayatağtn1• oldu. ~r. IC.ızedlg • *" • 

duvarlardan pnl şınl su akıta · Hatta 7 ....ıaı HlndfBtuda P."1' o.,,_. ~ ,.,. wta .. 
catrnı saatlerin ayarlannı tebd:J ede 

1 
dlğlne clalr ftrdltl Cftaplar •• ben. ,.,,.,, kollan flOO l.,,UU 11r-

bileteffnf hiç sanmıyorum, ÇOnkU ken- pek tamla etandl. 
dlsine duvardllkl aattn ayannı t1 .. ısi,.. 

Fal.Jr Ht1$an çocuğu uyuttuktot1 30ftra ontn1 1JG'l'llt*" fğM bcdınsbQifor 
we KJIMyan ~ A~ aca ~1JOI' 

..,,.,. dll,.,,,,,,ir. < Bübıı pm m af• 
31.ull Ura). Bir ~t ilim tol~ h 
para fok nular ür.uılz1 

Opmak 
tehllkell imi• 
Amerikanın Pelllllllvan:Ja doktorlar 

blrlıttnJ Pittaburg tehrinde yaptıll 

kongrede Filldelflyalı Doktor Löuia 
Laplace öpllfmeye dair lunlan ıaijyJe
miftfr: 

- Kalp rahıtmııklarmdan illbıwp 

~kenler için 6pmek çok tehHJre&tlr. 

Opmet kan tuJUam JG]mlltlr, ~ 

l nln vei'difJ. ...,. - Nfabt ec1eD .. 
reket kalbi çot J.OIV• 
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RAD7t> 

lSTANBULUı 
18,30 çay aaatt. dana lDUIJfkbl. 19.M lııcın. 

ferans, Dr. Şllkrll tarafından. 20 Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafmdan Türk musikiai ve 
halk prlalan, 20,SO Mtınlr Nureddin n ar. 
kad&§lan tara.tmdan Tllrk mwıUc18l '\'e balk 
ıarkıları, 21 pi&.kla .sololar, 21,30 orkeatra 
22,SO .Ajaruı ve borsa havadisleri, 23 son. 
''tYANA: 

18,10 Udndl konseri, 21,05 prkılar, 21,10 
halk parçalan, ba.Uc oywıları, 2(UI haberler, 
wpor, 23,85 Jı:&rl§ık yaym, 24,15 kOIUlflnll, 
2"30 dam musikisi, 
BERUS: 

17,05 mualkl, konupna. 19,45 piyes, 20,45 
ııpor haberleri, Zl,05 eğlenceli yayın -.e ~ 
havaları, 23,05 haberler, hava raporu, spor 
23,35 gece muslldsl, 1,05 karışık yayın. 
IWDAPK.'JTE: 

18,05 konferans, 18,35 dau muslklıd, 19,~ 
konferans, 19,55 l<onaer, 20,55 spor, 21,0IS 
lı:om.edl, 22,45 haberler, 23,05 çtngene muaL 
klıd, 23,45 orkestra konaerl, 1,10 haberler, 
BOKB.Eş: 

19,05 havadis, 19,20 dans musikisi, konfe. 
r&D8, 20,15 dans muslk1ıd, konferans, 21,15 
orkestra konseri, 22,35 hıi.berler, 22,45 spor, 
23, gece konseri, 24 son haberler. 
LONDRA: 

18,05 kore kmıaeı1, 18,31 dm! yaym. 11,ol 
konser wı pn, 20.-06 mualld ~,3$ orkeatı'a 
konseri, 22, dini yayın, 22,50 kODU§Dl&, ha. 
Tadis, 23,10 orkestra konseri, 24,05 klllse 
musikisi, 24,35 son. 
'JtOl'L\: 

18,0j orkestra konaerl, fstırahat Uoll801 

da llPO"· 19..s5 gramofon, spor, 20,35 ııpor, 

~fon, 21.10 havadla, konU§Dla, 21,IO o. 
perakomik: Orkestra ıefl, sonra edebiyat, 
23,05 orkestra konseri, fstırahat esnumda 
konu§Dla, 24,05 havadis, 24,20 dans mwdkt. 
BI. 

iiii!i[i!~iii• iii!]~::~aı::=:::::::..--••• :::ı:.:.::: 
Ci!diye ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. ÇiP R UT 
Beyoğlu, Rus sefarethanesi aıra-

RABZK - .A.kfa• putuı 

~ega.,ld
~ .... apu
tmll J'Qktm'1 Anmk,. 
lmWbsU: 

BINBllALAR 

BEYOCLU HABER 
GAZETESiNiN 

SARAY 

TV&K 
MELEK 

iPEK 
SAKARYA 

YIU>IZ 
som 
ılıaAZAR 

TAN 

'"' ŞAK& 

ASRI 

ı : Satılık hayalet ve Ber. 
1'ıı oUmply&tlan 

• a Moda çılgmlıklan 

Çapkın ıenç 
lnaan avcıları 
Staviski rezaleti 

ı Pomplenfn aon günleri 
lkl yavrucuk 

Beyaz esire ve Berlin 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk .. ~---k . 

kln1amat için - ..ın, 
- 1ICUS .. • IDDIQ' .... 
tadır. . .......,....,. ... 
cWui 

ollmply&Uan 100 
: Bildirmeml§tlr 

1 numaralı haUc dtl§IDanı kuru.,tur .A§k bandosu ve Kani _ _.._ _________ _ 

aaYaaJ HABER OAZBTESI 
ı Fakir bir dellkanlmm hl. --..---------·k!yeat ve Kafeste qk 

Xonte Krt.M :n Vu,Dere İstanbulda ea çok satı
lan hakikt akp.m guete
sidir. 

ISTANBUL 

e:.u.s 
Stnu:TI'A 
JCBICNKOY 

ı...ı ft Hal'd1 Hlndlatan 

ia {"l'Qıtrı;ıe mözlU) 

ı Öllba pwllll ve Atet kra.. 
Uoeel (Tllrkçe) 

ı GançUk aaun ve Cana. 
var avı 

ı Hatıyeler kralı ve Vaqi 

lıe,en insanlar 

ı BlldlrmemifUr 
Maskeler llfBlı w 
ordun 

KADI KOY 
1 Bll4lnmmlfUr 
ı BDdlrmemı,Ur. 

ı Bildirmcmifti 

OSKODAR 
a Blldlrmemlftfr. 

Kabataşta 
kiralık apartı
man daireleri 
Kabatatta SctiistilDde Çilriibulu 

.M.Maut pap apartımanmda denize na

.ar, tramnya yakm biri bet ocla bir 11-

jon mutpak, banyo, diğeri altı oda hir 
..ıon mutpa.k, banyo ve her ildainde de 
ı.vaıazi, .elektrik tC8iaatı ve •u mncııt 
ild daire ehven fiyatla kiralıktır. 

ff smda Posta eokaiı köıeıinde Mey- B E Ş 1 K T A Ş 
:: menet apartımımı. Tt!efon: 43353 SUATP.ARK: .Fakir' bir dellkenJmm JıL 

lstanbul Tram
vay Şirketi 

ii::a:wwwnaı:::::-.:.-:::::::::::::-.nıı .: ı ı 111 kA7Ml 

Yeni çıkb 
'ICWttır Serisi 

Naı.p 

İklimler 
llıi.a T• 

BALA1 

• 
TEPEB~ŞI 

dnm kıammda 
Bu üp.m .at IO de 

BtR KADININ 
HAYATI 

Franaıs 'l'lyatrosanda 
saat 20,80 da 
DUDAKLARIN 

manyetizör ve illüzyonist 

21. lkinci klnun 1911 tarihli prtD&-
menin 14 Uncü maddeShıe g&-e 

İLAN 
l.936 yılmm l~ Birinci teerlnden ve 
'yent11t1bt 1m8aı ,_rraa bellL& 
lerde gidiş - geliş kış programı 

ŞlŞLl ŞEBEKESi 
No. Yollar tik Son 

10 Şi.§U - Tilnel 
Tünel - Şi§li 

11 5itü - Beyazit 
Beyadt - Şifll 

12 Harbiye - Fatih 
Fatih - Harbiye 

kalkıf kalluf 
6.15 .23.40 
6.35 24.00 

7.15 23.80 
'7.55 23A5 

7.00 2'.li 
1.15 D.30 

Pr. Zati Sungur ---------~~---=::~ A12 Harbiye -Aksaray '1.20 23.55 

M w-ıw 

...... g ql 
VAJCIT Ktitlphaaeel - btaulNd 

Dil Doktoru 

DbeytOlçer 
Cumartesinden maada heı'JPln 

hastalarm kabul eder. 
EdirnekapJ, Karagttmı11k Tramvay 

J>ıaratı No. 95 

yalnız pek kıaa 

bir mman için 
.-üyük bir prog
ramla yeni tem-
illerine başlıyor. 

Bu akJam 
uat 21 de 

r kaimde :Maksinı 
varyete tiyatro -
.ewacla. 

ffALIC OPERETi 
Pek yakında :laf Ol*lt

ledae batll)'or. 
8&Y:J:K 

81lytlk operet Qç perde 
lllıdk: ..,.... .. 
-.~ 

• 
İstanbul Belediyesi ııanları 

Aksaray - Harbiye 6.85 2.1.10 

15 Taksim - Sirkeci '1.30 19.0~ 

SJrkeci - Taksim 'l.SO 19.25 

16 Maçka - Beyazit U5 Z3.ı.G 

Beyazit - Maçka 7.10 2'.o5 

A 16 Şişti (depo) Emin- •.ıs 7.00 
ini 

Bmln8nt- )laçka 8.U 20.00 
Maçka - B•lıa8nl 'l .20 19 .. 

1T Şişli - Sirkeci 
Sfrkeci - Şltli 

A 17 Mecidiyekö_y - E-
minönil 

Eminini - Med-
dlyekiSy 

19 KartalaJ - Beyazit 
Beyazit - Kurtalq 

A 19 §itli (depo) Emio
öd 

1.00 19.30 
7.30 %0.05 

U6 18.30 

'1.20 19.00 

6.15 23.10 
7.00 23.55 

6.05 7-05 

Eminönü - Kuta. 8.3& 19.85 .. 
Kaı111I111 - Bllla. 7.GI 11.0S .. 

Beyazıt Ka.ılarda 35 N. lı ~ BEŞIKT:JJ:'BEKESI 
ve kartumda 75 metro 50 ADtim Bebek - 1 ._. 21.%0 

Canun Niçin Bqkunu Veriyonumn. ilen 

ALGOPAN 1ST1YORUM BAŞ VE DIŞA 
Daima Bununla Çabucak Geçer. Siz De .-....:::.~--

ALGOPN ısTE 

Ozeriu.deki Sakallı Mar.kaaına Daima 

lstaobul defterdarlığından: 

Osküdar: 

llaküc1ar: 

Fatih: 

Ab --- •ı: 

....... ,, 
Sa-;;;tya: 

Samatya: 

Beykoz: 

Pazarbatı Nuh kuyusu caddeai eski 
110 ayılı 1273 metre 62 deıimetre ştl 
mura.Gbu ananıa tamamı. 

Pazarbqı Nuh Kuyusu caddesi eski 
110 M. sayılı 636 .metre 85 desimetre -• 
murabbaı araaıım t•mamı. ~fl'J 

Kirmuti -hailesi Küçük Karaman 
Caddesi eski 24 • 26 yeni 28 • 28 aa
yıh üttünde odalan bulunan iki dük- ~ 
.. _ 80/120 .-11- 'Jlll'!'j 

K 0 '·1• r K ml 111 1r ..W 131 
,-w .,JJlı ananm te••mı 

&:ltiı' 1111 1Cum1al riap .illi Z18 
ymai 33 a7Ih ananın .. ..,.. 
K•tipb.., K•mwal ...... mi 181 
,..ı 129 1ayıh anama ... -· 
Dtipb ... Kumsal Mhp elti te 
Jmi 167 •,.W anama .. __ 

Dtiplra.. Maltrwcı eoblr _. 
1d 1 ,.-3 •yılı ananın tamemr 

Hr+-.._ r·\ellnci Pulcu Emap ... 1 
:kalı ..W ~ 18 aJl)ı anaam 1/2 patı 
Hacıkadm mahalle1i Sulumanutır 

sokağı eaki İ39 yelli 121 ayılı ana• 
DID 1 /2 payı. 
H.cdcadm malıalleei s.hnnautır 

aokatı eeki 141 7eni 123 aayıb ....- -
nm 1/2 payı. 
Hacıkadm .mahallelıi Mercancı lCir-
kor aakaiı e.ki 8 yeni 6 anlı ~ ıf 
ana 30/80 payı. 
Yalr.kÖ7Ü Bahriye a.dd..i eald 15 ti. 
7eni 9 1ayılı mu.bahçe eYİn to/t..O 
payı. 

Beykoz: Çmaraltı caddesi aki 32 yeni 29 aayı• --
h ıahiihanenin tamamı. 

1 
Yukarda ,.azılı naaJlar 24-11-93& alı Pnii aat J~ 

petİn para •e pazarlıkla ablacaklll'. Sabt becleli~~· 
bib N yüzde 5 faizli hume tahrilleri de kaimi ,,.,_ 
lilerin ,OZde 7,5 pey allıçelerile haftanm salı ve ~ 
Defterdarlık Mmt Emllk Müdürlüğünde mütetekldl -"' 
7omrna müracaatlan. "M" (2487) 

-rabbaı yol utJfL •• u. ı.ıo zz ::.~ ··= ... = lstanbul Ticaret ve sen 
Uluköyde Muvakkithane caddesinde. .za omu, _ Abuay uo 2l0.30 

18 N. lı dükkan önünde 4 metro :.. •L- Maray-Ortalrl, w %1.15 Odasından: 
murabbaı yol artıp. • ..,... 8.30 I& a...-, _ hf:lll 7M m.aı ~~ 

Yukarda semti ve senelik muhamm• ...._. ,.m. olan weh.L ha-....-. TM %1..85 Muamellt Ye hetaplannın teftiti 1'itinünit o1a11 I ~ 
•.&uBUL ••IEJ.,..,~I Kum•-ılar ve Elbiseciler cemiveti hakkındaki rapOl"'li ler 937 !lMesi ma711 .aomnw kadar kira,a Y..n..ls üzere &JTI •Jn An yg;.~ -n # ___ ... 

JZ T.,Ufl-Sirked l.20 23.20 miye önünde okunarak alınan neticelere ıöre ·~a_ ·=-..ı. açık arttırmaya ko.aulmaaf)ardır. ŞartnemcW lewUiill müdialü. 8lrbd - Te•bfl 1.18 ı:uo ~ 
•~~~~-~~~~~~~ duldan ıörülen idare heyeti hakkıncla bir karar #fi 

iiiDde pirülebilir. lıtekliler hizalannda ıa.tal111 ilk •-i•t .U. il Y..._le - 8frkfft 1.15 23.15 cemiyet azaJannm 27 ı inci tetrin 1931 Salı ıünii--!" 
bu veya mektubile beraber (Bir aün eYVeliae .bdar ilk teminatın Sirlted - Yedikule us 23.4S yojlunda J.tiklil Caddetinde Huruziya tokatpıdak• 
)'ahnlması daha muvafık olacajı) 26-10-936 pazartesi tünü ıaat 14 37 BdirnebPI - Sirkeci 6.10 2.1.10 Hallı Partiai Beyoğlw ilçe merkezindeki esiri telDSİ~ ... -~ 
de daimi eucümende bulunmalıdırlar. (8) (2031) Sftkeci - Edirnekapı 6.40 23•40 lacak uııumt içtimaa her halele ittirakleri IOzama ~' 
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Türk Antrasitinin 
En Büyük Vasfı: 

'~ 

Az Kôinürle Çok Hararet! 
Türk Antrasitinden 

büyük istifade 
temin etmek için: 

"Sobanızda kUmilr yanmaya baş
layıp sıcaklık istenilen dereceyi 

bulunca anahtarını kısınız 
ve sobanın alt kapaklarını 

tamamen kapayınız,, . 

SATIŞ YERLERi: 
Merliezi: Maden Kömürü lıleri T. A. Ş. Bahçekapı Tat H3n Telefon: 21195 
Galata: Türkiye it Bankası fubeai. Telefon: 44630 
!lıtanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı, Taı Han Telefon: 22042 
Ankara: Yeniıehir, Ali Nazmi apartımam. Telefon: 1162 
Ankara: Adapazar Türk Tica.:-et Bankası Tel. ıube 2316, Müdiriyet: 2319 

YAVUZ .IEZEM '"".'8"-;:ior l 
IOmer AbdUrrahinanl 

ınanmmııınınııooııımmıımnııııınımıııııııınımnmmııım~ınmııııııımııııııııımmııınıınııooınımnıınııımııırnm 
IŞIKLI 

NEON . TE~ZI 
1 ~i giyinenlerin terzisidir ! ~lll kışlık modeller ve kumaşlar 

Clldlye mUteha••••• 
Muayenehanesi ı.4 Kadıköy,!! 

1 
~ü~eyya ~inemaıı kart ısında ~~-~ 

REKLAMLARI 

lUJCQJJZ ve 'ltaksD'ltfte 

'••~~b daimt yenilik 
111 : Yeni Poatahane karşı•mda Letafet hanında No 4 

o o a n r 8 h r gun 
beıten dokuza kadar •• 

E iP ERSES 
Galata: Sesli Han :::::::::·:::::u::::::::ı:• 1 = 1 -

f 8 .............: ______ _ 
GÜZEL PRENSES GÜZEL PRENSES 45 

--------------------~~----~~~--------------------~---· -~ 

V l{oııt Adolar, bileklerinden tuttuğu 
erayı nefret ve istikrahla itti: 

k - A.nnayı kasden öldürtmek, onu 
'll Urban etmek istiyorsunuz, öyle mi? 
den zaten aizin ne alçak bir mahluk ol
b~!unuıu biliyordum. Kadın kılığında 

r Yllan, katil cam· v , ... 
ay kera, ağlamağa başladı. Hıskırarak ti:· lanna kapandı. Her tarafı şiddetle 

ıyordu: 

\>et- Merhamet ediniz kont, beni mah
rne · · 

2 Yınıı. Bu kızın yaşamasından si-
e ne? O 

nıa · nu kimse tanımaz, me~gul ol-
z. Onun 'b' b' eksik gı ı ınlerce kız var. Bir 

lialh v~ya fazlanın ne ehemmiyeti var? 
dar ~kı be~ öyle değilim. Bir hüküm
Otıunt zr, bır DükUn zevcesiyim. Tabii 
lci 

8
• a ınukaycse edilemem. Düşlinünüz 

rıUz.~ de arı:1i seviyede bulunuyorsu • 
•U 

11
•
1 

nun gıbi nvamdan değilsiniz. A
'İrıi 1 

el.erden birine sürlilecek leke hep 
lcU bıtıUteesair etmez mi? Niçin beni 
•unu:~ kızın yerine feda etmek istiyor-

ltontu d 
Clirıe n uyduğu istikrah son had -

varnı 1§tı. Heyecanla cevap verdi: 
-se · l~lt Old nın ne kadar fena ve Adi bır mah 

h11 d uğunu za•cn biliyordum. Fakat 
~llrıaerecesini düşünememiştim. Evet, 
tltcrıau avarndand.ır. Adi, fakir bir aıleye 
d.otrrıaPtur. Fakat sizin gibi bir anadan 
~, benııtıaar bir kabahat :ııi? O da senin 
1'ıt l.ı ;;1 gibi bir insan değil mi? Ha
~! lti:a~rn. Günahınızı babanıza der • 
';ıtıı,. ben edeceksiniz. Bunu yapmaz • 
~~ kend .gidip kızının ne mal olduğu· 

. Vera 
111n.~ anllltacağım. 

tıbi he' Tolunu iyi bellemi§ bir artist 
rnen vaz· •. d V• • d' b· '- Ad ıyetını egıştır ı: 

•t ,_ olar be "b . 
~ oı:ııdı • n genç ve tecru esız 

b·'~ilcy a~ Alabildiğine gidiyordum. 
~i>'ord ve aevdanm ne olduğunu 

um ... Adeta bir çrlgmdım. İ§· 

te bu halde iken kendimi bir gencin 
kollan arasına attım. Halbuki onu değil 
bir başkasını seviyordum. Halbuki giz
lice sevdiğim bu adam beni ihmal etti. 
Bu adam kimdi, biliyor musunuz? İçin 
için sevdiğim sizdiniz, Kont. Sizi se • 

viyordum. Sizin vücudunuz, sizi düşün
mek bana her muvazenesizliği yaptırdı 
ve yaptırıyor. Aklımı perişan ediyorsu
nuz? 

Vera, ilanı aşk ediyordu. Kont nef • 
retle: 

- Allah beni sizin gibi bir kadının 

muhabbetinden muhafaza etsin. Aşk i
lahi bir histir ki Allah bunu ehline ve
rir. 

Vera, .bu hakareti işitmemiş gibi gö
rünerek sözlerine devam etti: 

- Bugün bile ne halde bulunduğu -
mu bilemezsiniz. Seni sevdiğim halde 
dünyada bir başkasının kansı olmak ta 

lisizliğine uğradım. Bana acı kont. Be
ni reddetme sevgilim 1 Biraz evvel oda
ma girdiği:'.iz zaman bile yatağımın i
çinde sizi d:.işünüyor, sizi sayıklıyor • 
dum. Anlıyor musunuz? Kendimi sizin 
kollarınız arasında sanıyordum. Niha • 
yet, siz işte geldiniz. Bu hayal hakikat 
oldu, fakat tamam değil!.. 

Vera, sözlerini bitirir bitirmez kol
larmr açarak kont Adolara sarıldı. Göz
leri parlıyor, delikanlıyı kendine doğru 
çekiyordu. 

Esasen harikulade gUzel olan Vera 
pencereden akseden mehtap altında, ya 
n çıplak bir halde melekleri andırıyor
du. Bir Venüs kadar gilzel olan Vera
nın bu hali karşısında iradesine sahip 
olabilecek erkek pek az bulunurdu. Fa
kat kont Adolar tamamen lakaytti. O, 
bu anda yalnız Annayı düşilnüyordu. 

Veranın bu hararetli vaziyeti karşısın· 
da soğuk bir tavırla: 

ı-apaz ı übbesi ile k .. nk• t inı giyerek 
:.rkıp gitti. 

Ann1 yalnız kaimca gene ağlamağa 
l a§1:-ıdı: 

- Şi:ndı her şej• mal:.v">ldu Yemin 
bozuldu, diye mırldandr. Fakat bir nıüd 
cet dü~ündükten sonra: 

- Ölmek, dedi, hayır. Kalbimde bir 
ümit r§ığı yandı. Artık ölmek istemem. 
Bana sevdiğini itiraf etti. Beni kolları 
arasına aldı. Dudaklarım hfüa yanıyor 
öpüşünden ... Çok §ilklir AlJahım, insan 
lara korkunç zindanlarda bile yaşamak 
ümidi veriyorsun. 

Artık kont için yaşıyacağım. Evet, 
yalnız onu mes'ut ,etmek i~in, onu sev

diğim için ... 

-14-

GELiN ODASINDA B1R YABANCI! 

Binlerce ışıklarla donatılan koca şe
hir pınl pml yanıyordu. Mehtabın gü
müşten ışıkları gelin odası'tn içini dol· 
durmuştu. Gelin ve güvey, Prense~ 

Vera ile Dük Jorj odalarına çekilmiş

DUk, bu halin farkına varmıştı. K.a • 
nsına karşı çekingen ve mütereddit i· 
di. İçinde bir takım şüpheler, karan • 
lrk ve mUphem dilşür.celer doğmuştu. 

Acaba evlendiği bu kız kendisinden ev• 
vel kimseyı sevmiş miydi? Fakat bütün 
bu §Üphclerine, kansının sahtelik akan 
hareketlerine rağmen gene onu seviyor 
du. 

Gözlerini karısının gözlerine dikti. 
Oradan bir §eyler okumak, öğrenmek 

istiyor gibiydi, sordu: 
- Vera'cığım. Acaba ilk defa beni 

mi seviyorsun? 
Kurnaz Vera, telfişla kocasını temin 

etti: 
-Jorjcuğum. Bu §Üphelerin kalbimi 

yaralıyor. Niçin benden şüpheleniyor
sun. Sana gösterdiğim sadakat sevgimi 
isbat etmiyor mu? Böyle bir kadının bir 
başka erkeği sevmesi veya evvelce sev
miş olması kabil midir? 

- Affet Vera. Şüphelerim sevgimin 
şiddetinden ileri geliyor. 

Vera, fırsatı kaçırmadan Dükün için 
deki şüpheleri büsbütün yok etmek is
tedi: 

lerdi. Dük, bütün varlığiyle ve Eonsuz - Bir defa daha benden ~üphe etti· 
bir iştiyf.kla Verayı seviyordu. Nihayet ğini hissedersem artık benim için öl
sevdiği ile evlenmiş ve haşhaşa kalmış· mekten oaşka çare kalmıyacaktır. Çün
tı. Duyduğu saadet çok içten ve niha· kü uzun müddet şüphe altında bulun • 
yctsizdi. mak insana herhalde saadet vermez. 

Halbuki Vera, kocasını sadece beğe- Dük, bütün şüphelerinin biranda da 
niyor, fakat sevmiyordu. o, baıını ko- ğlıdığını hıssetti. Karısına t~minat ver-

.. di: 
casınm göğsüne dayamıı. gozlerini ka· 
pamış. ilk sevgilisini düşünüyordu. Ko
casının okşayışlarına öpüşlerine muka
bele edij•or, fakat bunu yaparken koca
sının yerinde ilk Sşrkının bulunduğunu 
tahayyUI ediyordu. 

Veıanrn öpüşleri; hafif kadınlannki
ni pek andırıyordu. Her hareketinden 
sahtelik akıyordu. 

- Sevgili V eracığım. Sana inanıyo
rum. Senin tarafından aldatılmak benim 
için de ölümdür. Ne yapayım sevgime 
bağıııla .. 

Gelin güvey biribirlerina sarıldılar •• 

Odada derin bir sükC'inet vardı. Jorj 
uyumuştu. Vera uyanık bulunuyordu.. 
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Yıllarca acvi§tik (Müzik Salihattin Pınat) 
Nerkis. 
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Yastığına dirseğini dayamış, şöyle dii· 
şünüyordu: 

- J orj artık esirim oldu. Artık biri· 
birimizden ayrılamayız. Onunla sadece 
babama itaat etmiş olmak için evlen -
dim. Ne yapayım? Sevdiğim adamla ev
lenemezdim. Onu hfila bütün ruhumla 
seviyorum. Kocamın yanında yattıkça 
onun hayalini göreceğim. Rüyalarımda 
gene onu göreceğim. Kocamla konu -
§Urken, otururken, kalkarken bülasa 
herlin ve her vaziyette karşımda o var
mış farz edeceğim. Zavallı J orj, bana 
daima yabancı ve düşmanım kalmağa 
mahkumsun. 

Vera, bırdenbire irkildi. Bütün vücu
du titremeğe başladı. Gözleri karşısın
daki duvara dikilmişti. Orada garip bir 

gü:iiltü işitiliyordu. işitilen hafif ses • 
ler bir kapının açılmasına çok benzi . 
yordu. Duvarda bir kapı bulunduğu 

görü!müyordu. Fakat burada gizli bir 
merdivene açılan bir kapı vardı. Vardı 
ama ıiu.,.·ar ipekli kumaş ve halılarla 

örtülmüştü. Orta yerinde büyük bir ay
na asılı idi. Bu ayna kapının bir kanadı 
gibi açılıyl~r ve k?pandığı zaman hiçbir 
şey belli olmuyordu. 

Ayna hareket etti ve açılan ::ıra lık • 
tan odaya bir hayal süzüldü. 

Vera, korkusundan bağırmak, koca
sını uyandırmak istedi. Fakat uzun bir 
mantoya bürünmüş o1an bu hayale dik
katle bakınca bunun Kont Adolar oldu
ğunu tanıdı ve bağırmaktan vazgeçti. 
Fakat korkudan titriyordu. Kont bu 
saatte gt>lin odasına girmeğe nasıl ce
saret etmişti? Ne istiyordu? Gizli mer· 
diveni nereden biliyordu? 
Düşes Vera, kafasında arka arkaya 

kıvrılan bu istifhamların cc:vaplarını 

dilşünmeğe vakit bulamadı. Çünkü kont 
Adalar yavaşça yatağa doğru ilerledi. 

Yerde serili olan uzun tüylü halılar a
yak sesi çıkmasına mani oluyordu. Kont 
yatağın yanına gelince yarı çıplak bu -
lunan Veraya · nefretle baktı. Eliyle 
hakimane bir işaret ederek yavaşça: 

- Kalk beni takip et! dedi. 
Vera, fısıldayarak cevap verdi: 
- Seni takip etmek mi? Çıldırdm 

mı? Şimdi kocamı uyandırırsam herhal 
de buradan sağ çıkamzsın. 

Fakat Dük hiç istifini bozmadan ay
ni hakim tavırla: 

- Düeşs Vera, söyliyeceğirn şeyleri 
duya?"sa jorj beni değil, seni öldürür. 
Kalk, beni takip et. Sana hususi birkaç 
söz söyliyeceğim. Çekinme ve tereddü
de lüzum yok. Uyuyan Jorju rahatsız 
etmek istemiyorum. Haydi sana gel di
yorum .. 

Vera, düşünmeğe başladı. Bu tehdit 
neye deliilet ediyordu? Böyle emreder 
gibi davrandığına göre kontun herhal- ' 
de bir bildiği olacaktı. Bunu kocasına 

duyurmadan anlayabilmek Uizımdı. Sor 
du: 

- Nereye? Beni nereye götürmek is
tiyorsun? 

- Uzak bir yere değil... Yandaki o
daya .. Orada serbestçe konuşabiliriz. 

Veranın hala tereddüt ettiğini gören 

Kont, onu kendisile beraber yandaki 
odaya gelmeğe mecbur etmek için şun
ları da ilave etti: 

- Düğlin gecesi odanıza ne hakla 
geldiğimi ve kocanın yanından seni kal
dırmak istediğimi merak edersin değil 
mi? Bu merakını gidermek için sana 
yaln·z bir isim söylemem kfifidir r.:ı.nı· 

rım. Bu da: (Anna Paskal)dırl 
Vera. kalbine bir hançer saplanmış 

sandı, Elini boğazına götürdü. Boğulu
yormuş giib cıldu. Yalvaran bir t2vırla: 

- Geliyorum, dedi. Bana merhamet 

··················-············ ... ······-··-·· ···································-············· .. ·- . 
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ediniz. Benden ne isterseniz yapmağa 

hazmın. Yalnız yavaş konuşunuz. 

Bu sözleri müteakip Vera karyola • 
aından yavaşça indi.. Omuzlanna bir 
atkı :ıldı. Bu sırada kont uyumakta o ·ı 
lan Düke bakarak kendi kendine mırıl· 
danı yordu. 

- Vah zavallı dostum. Nasıl bir ka
dınla evlendiğini bilsen .. 

Sonra, hazırlannuı:ı olan Veraya gel· 
mesi için işaret ederek bitişik odaya 
geçti. Vera kontun karşısında adeta ya· 
n çıplak bir halde bulunuyordu. Atkı· 
mn örtemediği omuzlarının büyük bir 
kısmı ile göğsü baştan başa görünüyor
du. Odanın penceresinden giren Meh • 
tap odayı kafi derecede aydı~latıyordu. 

Vera, böyle yan çıplak bir halde, sa • 
dece mehtabın aydınlatt1ğı bir odad~ 

kont ile yalnız kalmanın verdiği cesa· 
retle kendini topladı. Kolay kolay mağ
lüp olmıyacaktı. Adoların sırrım öğ -
renmiş olmasından şüpheleniyordu. Fa
kat herhalde mağlOp olmamak lazımdı. 

Bunun için ilk hazırlık olmak üzere 
omuzunaaki atkıyı yavaşça arkaya itti. 
Ve böylece omuzlanm da tamamen aç· 
tı. Sonra yavaşça sordu: 

- Mösyö kont, En eski b:r dostunu
zun gelin odasına girmeniz bana çok ga
rip geldi. Bunun sebebini söyler misi
niz? 

Kont cevap verdi: 
- Bundan kolay bir şey yok. Biraz 

evvel hapishanede bulunan Anna Pas
kalın yanında idim. 

Vera, hayretle ve düşünür gibi yapa· 
rak: 

- Anna Paskal mı? Evet, evet hatır 
lıyorum. Benim eski oda hizmetçim. 
Ahlalcsız bir kız. Zannedersem idama 
mahkum oldu. 

- Maalesef öyle. Verilen hüküm in· 

sanlann adaletine bir misaldir. HalbU'" 
ki biçare tamamile masumdur. O çocU'" 
ğu öldürmemittir. Zaten çocuk kendisi'" 
nin değildi. 

Vera, hafifçe titredi. Cenp verıııek 
istedi. Fakat kontun bir ip.reti üzeriıı~ 
susmağa mecbur oldu. Kont, göıleriııı 
onun gözlerine dikerek devam etti: 

- Bu çocuk haııka bir kadına ait i
di ki bu kadın da sizsiniz, Düı:ıes, e~et, 
o talisiz çocuğu siz dünyaya getirdinil• 

Vera, bu sefer boğuk bir feryat çı~ 
maktan kenclini menedemedi. Ne yapa'" 
cağını şaşırdı, kaçmak istedi. Bunu arı'" 
!ayan kont onu bileklerinden tuttU .,e 
sözlerine devam etti: 

- Hepsi bu kadar delil.. Daha bit 
çok deliller var. Bu deliller karpaında 
sanmm ki ba!Jnızı önünüze eğıııdf 
mecbur olacaksınız ... Cesaretiniz ~,..
inkar ediniz.. Şimdi buraya Antıa'fl 

ıı•kurtarmamzı, onun ıerefini tekrar 
. iıı 

zanmasına çalışmanızı istemek ıç • 
geldim. Onun hapishaneden çıkt12•~· 

· · · ·1:ı dil · 1*..- sımasumıyetının ı "n e mest o;ı;u-· 

ze kvrban gitmiıı olduğu için onu k~: 
tarmak sizin vazlfenizdr. Onun yerltl 
siz mabkOm olacakııru.z. 

Vera, reddetti : · ' 
- Beni bırakınız, birakınız diyoru':: 

dedi ve kontun elinden bileklerini ıcud• 
tarmağa çalıştı. Fakat gayreti beybU 
idi. Kont, devam etti: 

- Düşes Vera, beyhude cli.ı!Jde;. 
kurtulmağa çahııyonunuz. gaçrn' itfıl 
kalkışacak yerde beni dinlesenü 9 de'll 
için daha hayırlı olur. Vakit geçir~ 
hemen bu gece babanıza gidip J 
nızı itiraf edeceksiniz 

Vera, rededtti: utl 

- Ben böyle bir ,ey yapamam Ondc
kurtulması benim mahk\lm oıınaı» 
mektir! 


