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Belgradın U4j muhtelif manzarası 

Fransız iz "" d b. 1 l . k ı· ' torpitoları ı agrepte e ır ta yan şır e ı 
Fransız el . . 

lıô.dis .. Çısı lzmir 
esını anl t a ıyor 

Kasar ve Ge-

binası tahrip edildi 
par ismindeki ,..,. __ _ 

F ranıız torpito
larının dün li
nı~nımıza gel
nııt olduklarını 
Yaznııttık. 

lvümaqişler devam ediqor 1 

Filo kuman· 
danı amiral Ri-

Filo kum v.et: F ranıız elçi· 
danı Rlve . ktııdiıini 

ın·· 1 k zıyaret •-
u ea ip gemiden euueaini 

Muhittin Be . O .. çıkarak vali 
Yı, Çuncü K 1 

Ya ıi er k I o ordu 
Halia P~ayı •~nbul Kuınandanı 

lJaret etınitt' 
<~ ır. 

6 lllcrda) 

Japonlar 
Avustralya 
tecavüzde b ~dalarına 
Avuıtralyanın ~ undular 

10ıilizlerin H Şıaıaı cihetinde 
Japonl aggerıton ad 
. arın baıkın . aını.a 
hı ıazetelerind verdikleri lnıi-

Y erlilerinin ;.Yazılmaktadır. 
çin adaYt t k ıyecek tedariki i-
b. er ettilc]-: b' 
ır Japon gem' .. -•& ır aırada, 

b · d ısının 28 ır en bir baık tayf aaı 
" ın ve-· . ı erliJ .. ·.a&&lftır. 

iıkeleı' .er dondükleri z•-- d 
ının y k ]d v --..n a a 

rildi .... · 1 1 ıgını ev) · . 
ıını '\'e H· d' ' erıne 11• 

llıanlarının ın ıstan cevizi or-
lerd ir ateılendiğini gö--·· 

• • oa&Uf• 

Son zamaııı 
llllı Şimal cih t~da Avuatralya. 
)erlilerin J e •ildeki •dalarda 
tikler· h b 8.Ponlardaıı end. ' 

ı a. er '\'eril111ekt d' ııe et
e ır. 

(Devaızu 
6 ncı sayfada) 

I<açakçılık 
Af uhcıf aza te k .l 

Niı11.c1ı .ş ı dtı beş 
A~ e ne ış Yaptı? 

beıind ' l t (A.A) - B 
h en Onun k U aym 

afaza t 1_ a adar gümr··k 
eı11:Ua u mu 

lü, ÜÇU ~ tı tarafından ür.. .. 
.J~&I ı TU 0• 

ç.kçı ile 74 k.,o mak üzere 67 ka-
mu, '\'e 'he,],· ~çı hayvanı tutul
ğı, 96oo ıc·ı ~il kılo gümrük kaça-
. toıııh' k 

vız olarak t ııar &Çağı ve dö-
· ı· a276T·· ki' gı 1% altını, 43Qo ur ır.aaı, 9 ln-

ltaraa1, 200() I madeni Bulgar 
Pranıız f 1-IYan lireti 1900 rang1 9 ' 
bir taban 1' •teri" n, iki tüfek 

ca e e o • ·ı ' 
Deçırı mittir. 

Dünkü sayımızda Anadolu Ajansının Havas herler üzerine fevkalade heyecana kapılan hal~ ı Ajansından naklen verdiği şöyle bir telgraf vardı: ( Zagrepte bazı nümayiılerde bulunmak istem it, fa-
Belgrat, 11 - Memleketin her tarafı teessür kat polis tarafından alınan ıiddetli .tedbirler ıaye· 

içindedir. Bazı yerlerde, ezcümle Zagrep ve sinde bu teıebbüı akim kalmııtır. demiştir. 
Liyubliayana'cla taıkmlrldar olmuı, ahali İtalya ve Bununla beraber biz bugün Viyana radyosun-
Macariıtan aleyhinde humane nümayitlerde bu· dan şu telgraf haberini dinledik: 
lunmuıtur. Yugoalavyada yer. yer nUmayi9ler 

Saray Bosnada İtalyanlarla Hırvatlara kartı yapıbyor. Saray Bo•nada heyecan fev· 
nümayitl•r T11ku bulmuştur. kalAdedlr. Poll• halkı zaptetmek l~ln 

Cümhuriyet refikimiz bu haber üzerine dün şiddetli tedbirler alm19t1r. Llyubllyana• 
Belgrada telefon ederek Yugoslav matbuat umum da bir nUmayiş esnasında ltalya Kon-
müdiirlüğii ile görüşmüş, matbuat müdürlüğii. bu solo•luğuna hUcum edllml9 'Ve Konao· 
haberleri tekzip ederek "Yugoılavyanm hiç bir lo•lu§un camlart kırdmı9t1r. 
,ehrinde en ufak bir nümayi! bile yapılmamıftır. Za§repte de bir ltalyan flrketlne alt 
Yalnız, ıuikaıtın vuku bulduğu gün gelen ilk ha· binayı halk harap etml9tlr. 

Katilin arkadaşlarından biri, pasa
portunun sahte olduğunu itiraf etti 
Bu feci cinayet, Fransız kabinesini devirecek mi? 
Marıilya, 12 (Hususi) - Feci 

suika.t tahkikatı ıüratle ilerle
mektedir. Kral Alekıandr il~ 
M. Bartunun binmit oldukları o· 
tomobili kullanan ıoför bu f evka
lade hadiseyi töyle anlatmıtbr: 

"K 1 · ra ı getıren Dubrovnik kru-
vazörü önünde ve arkasında üçer 
torpito ile gelerek rıhtıma yanq· 
b. Ufak bir aeremoniden sonra 
otomobillere biıtilerek hareket e
dildi. 

Tam Borsa meydanına girerken 
arka taraftan gelen on on bet ta
banca sesi duydum. Tabanca aeı· 
leri kralı tiddetle alkıılıyan hal· 
kı fa.tırttı. Derin bir sükiit her 
tarafı kapladı. Ben bir suikast 
hadiaeıi ka1'§11mda olduğumu an· 
}adım. Derhal gaza basıp otomo
bili aüratleıtirmek istedim. Fakat 
maalesef yanımızda ve önümüzde 
giden atlı ıüvariler ıüratle kaçıp 
gitmeme imkan vermediler. 

Tam bu esnada birdenbire kar· 
!ıdan iri yarı fevkalade kuvvetli 
ve orta yatlı bir adam ahaliyi ya· 
rarak iki elinde iki tabanca ile be
lirdi. Herkes arkadan duyulan 
ıilih ıealeriyle me§iul olduğun -
dan buna çok geç gördüler. Katil 
halkın çığlıkları arasında bir kap
lan gibi otomobilin çamurluğuna 
sıçradı. Bu ~kilde yapılan bütün 

ıuikutlarda ilk önce !Of örler öl
dürüldüğünden ben fevkalade 
korktum. Fakat vazife batında 
ölmek için o esnada hızlapn 
otomobilin süratini arttırarak ida· 
re etmeğe baıladım. Bu !ekilde a
damın müvazeneıini kaybederek 
düteceğini umuyordum. Ayni za· 
manda beynimde patlıyacak ta· 
bancayı bekliyordum. Bütün bun· 
lar bir saniye içinde oldu birden 

MUteveff a kral Aleksandr 
Hazreti eri 

dört el tabanca duyuldu. Katil 
her iki eliyle birlikte ateı ediyor· 
du. Halkın çığlıkları insanın tüy
lerini ürpertiyordu. 

Biran geri baktım. Alekıandr 
hiç kımıldamadan duruyordu. Ve 
katil tabancayı kendi beynine da· 
yanııfb. Bu esnada süvari poliı • 
)erden biri yetiıerek kıhçı ile ken· 
diıine vurdu. Suikastçı yere düt· 
tü. Ahali artık polis dinlemeden 
çılgın gibi üıtüne atıldı. Bir da· 
ha geriye dönerek baktım. Alek· 
ıandr eskisi gibi duruyor. Bar· 
tu iıe bir eliyle kolunu tutmuf ve 
öne doğru biraz eğilmiıti. Kralı 
gören halk tiddetle alkıthY~~du: 
Ben iıe her ihtimale kartı ıurab 
çoğaltarak doğru belediyenin ö
nüne geldim. Hemen kartılayıcı· 
lar arabaya atıldı. Kral ve Bartu· 
yu kucaklıyarak içeriye aldılar. 
Ben de girdim. Meğer benim bir 
fey olmadı sandığım zavallı Kral 
çoktan ö]müf. Bartuyu ameliyat 
yapmak için hastaha~eye götür· 
düler ve beni de tevkif ettiler.,, 

Annemaaae, 12 (A.A.) - No· 
vak ile Beneı uzun uzun sorguya 
çekilmitler, ellerindeki Çekosla
vak paıaportlarının sahte olduk • 
larını itiraf etmitlerdir. 

(Devamı 6 ncr sayfada) 

Raıit Rıza Bey ve arkada§larr trupu 
Beyoğlunda temsiller veriyor. Bu heye
tin temsil ettiği "Hedefsiz Buseler,, pi· 
yeıinden bir sahneyi yukarıda görüyor
sunuz. Bu piyese ait bir yazıyı bugün 
beıinci aayıfamızda bulackasrruz. 

Belediye 
• • 

seçımı 

Şehrimizde reyler bu 
gece tasnif edilecek 

Memleketin her tarafında ya• 
pılan belediye seçimi iti birçok 
yerlerde dün bitmİ!tir. lstanbul
daki intihabat da bu akıam bite· 
cek ve ıaat 21 e kadar son reyler 
de ablmıt olacaktır. 

Bu gece de derhal t.asnifata 
batlanacak ve gece yarısına doğ • 
ru netice anlatılacaktır. 

Seçim için Türkiyenin her tara· 
f ında gösterilen alaka ıayanı mem 
nuniyet bir derecededir. Bu mü• 
naıebetle Anadolu Ajanaının ver
diği haberi nqrediyoruz: 

Ankara, 11 (A.A.) - Dün de 
belediye seçimi birçok tehir ve 
kasabalarımızda bitmittir. Dün· 
külerle birlikte ıeçimi biten bele
diyelerimizn sayısı 109 a çıkıyor. 
Bunların çinde kanun mucibince 
altı ay evel belediye ıube ve ıan· 
dıklarını çoğaltmak kararını al • 
mı§ olan yerler de vardır. Bunlar 
seçimi tek gün içinde bitirmiıler· 
dir. Bu 109 tehir ve kaaaba halkı 
müttefikan reylerini C. H. F. sına 
vermiJlerdir. Her kaza timdiye 
katlar nisabını doldurmuı bulu • 
nuyor. Çarıamba akıamına ka • 
dar atılan reyler 182.577 idi. Dün 
akıama kadar seçimlerini bitiren 
yerler ıunlardır: 

Aydın, Nazilli, Umurlu, Yoz· 
gat, Bayat, Antalya, Bolu, Ak
çaıehir, Düzce, Gerede, Göy• 
nük, Budurnu, Çorum, Mecitö
zü, Sungurlu, Adagide, Alça• 
tı, Armutlu, Bademiye, Bayın

dır, Bergama, Bergi, Buca, Bur• 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
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Bugün kazanan piyanko 
numaraları 

200000lira kazanan 

9880 
25000 lira kazanan 

11339 
2000 lira 

kazananlar 
10987 23235 

1500 L. kazananlar 
20448 1116 
1593 9255 

11236 
1000 L. kazananlar 

2813 18347 
1071 20597 
5369 20007 

21293 

7392 
13781 
11046 
18645 
3086 

16692 
24492 
22845 
4894 

17916 
15924 
3608 
4471 

15569 
2099 
1690 

22490 
10835 
21951 
7803 
7930 

18750 
19145 
18965 

23421 
22 

21260 
2837 

23064 
2305 

15998 
1988 

18452 
8336 

20938 
4800 

21242 
16304 
12623 
21023 
7842 
9008 
8462 

19096 
443 

5926 
4245 

22943 

7882 
12753 
11368 
2002 

21 
3055 
4396 

14507 
261 

1141 
21870 
24849 
13804 

6631 
23189 
8510 

14935 
12500 
15564 
24736 
12949 
6010 
6873 
2965 

17357 
8866 

23090 
6291 

12060 
3784 

17117 
3713 
3044 

15955 
16089 
17250 
24047 
11605 
9328 
9611 

23463 
24172 
15148 
23995 
24056 
16605 

Çin Şark Demiryollarında 
• 

yenı hadiseler nzi 

Divanıharp 
lspanya hücum kıt' aları 

kumandanın küreğe 
mahkum etti 

Banelon;ll (A.A.) - Divanı 

harp, hücum kıtaları kumandanı 
kaymakam Richardı müebbet kü· 
reğe mahkUın etmittir. 

Madrit, 11 (A.A.) - "Eldebo· 
tc,, gazetesine göre Asturya' da o• 
lan en mühim hadise geçen haf· 
ta sonunda olmuttur. Ve bu ha· 
dise esnasmda 150 asi olmak üze· 
re 200 kiti ölmüttür. 

Japonlar, Sovyet memurlarının 
eşyalarını sokağa attılar 

Sovyet Konsolashanesini "bomba vermekle,. 
ittiham ediyorlar. 

Harbin, 11 (A.A.) - Tas ajan- yetinin reisini ziyaret eder~,:a 
ıı bildiriyor: hallerin Uzak Şarkta ihtilal"" B 

Çin Şark timendiferindeki Sov· amili olduğunu söylemiı ve b~ IÖY 
yet memurlarından tevkif edilen· lara nihayet verilmesini jşteJSIİlberi 
lerin ikametgahları Japon garni • 
zonu tarafından itgıal edilerek et· 

tir. 

Harbinsko Vremya ga:ıet~r 
şimendiferin ıark kısmında bot#_Je 
balar bulunduğundan babşed,.an 

200 lira kazananlar 2381 
303 9275 10851 18445 635 

10464 3491 3524 22876 8052 
19742 17503 8251 6685 10746 

16994 
2003 
3127 
9136 

13449 
576 

18879 
9813 

24 
24673 
21285 
19398 
12874 
9263 

Madrit, 11 (A.A.) - Şimdiye 

kadar yapılan tevkifleTin 2000 
den fazla olduğu bildiriliyor. 

••• 
Madrit, 11 (A.A.) - "El Soçi· 

yalista,, gazetesinin miidürii ile 
hat muharriri tevkif olunmuttur. 

yaları sokağa ablmıtbr. Japon. 
lar bu indi hareketleriyle iktifa 
etmiyerek timendif er idaresine 
ait eldeki iyi daireleri de İtgal e· 
deceklerini bildirmektedirler. 

bu bombalann Poğrantiçıı',-teki 
Sovyet konsoloshanesi tarafrfl~ I 

Pagraniçnayadaki Sovyet kon· verildiğini yazacak kadar ;Jldld :_I 
ıg 

solosu, oradaki Sovyet askeri he- gitmektedir. hüt 

Mısır kralı Hz. Ticaret itilafı ~t 
4126 14649 11808 13442 40 lira kazananlar 
2526 14554 4064 17228 

10206 5046 20266 14522 
8401 16927 11860 5586 

14.110 22722 23942 6467 
712 7913 7058 15765 

6591 6486 1557 2396 
1381 8039 5521 5829 

70 lira kazananlar 
~8220 7942 12447 8176 
13352 9267 20696 11593 
Hl'7C:t e:tnt '!Jt."70 

223 20623 9557 14912 
16243 19528 4721 4481 
22995 7382 15416 1152 
16821 3527 22157 8607 
7752 14668 11636 24085 
3814 5672 21794 13823 

21375 10633 1506 23077 
15483 4236 16402 4352 
5093 19521 5496 266 

21903 456 22287 24910 
4043 15353 16420 4571 
6849 16881 2286 22909 

958 9054 3186 4793 
8759 . 4641 2534 22040 

14216 11648 15630 23928 
24373 5709 15823 5973 
9495 22905 18481 12.861 

14856 23812 23060 ·20144 
-..S92 5175 10873 388 

22927 18714 20869 23634 
24694 1328 12355 9745 
15849 3191 13766 16132 
5108 22522 8983 18044 

50 lira kazananlar 
4693 23095 

23957 21934 
11470 6957 

600 15692 
22369 7846 
2170 22196 

17492 6009 
180 12079 

6802 378 
16275 4972 
13200 13793 
6670 12967 

11424 13943 
' 9250 22705 
14349 11201 
8S53 20777 
2327 19917 

16910 11069 
16751 6585 
19946 1394<> 
14948 19014 
8491 17790 

21996 18939 
JUGl :: - !4986 

11805 
18736 
22059 
11978 
20806 
16586 
22097 
21079 
8988 
5368 

19401 
5646 

10260 
6821 

10742 
540 

2678 
17557 

493 
10896 
10385 
6988 

16333 
13917 
7679 

22.874 
16962 
20989 
21198 
12114 
2342? 
9949 
5733 

16368 
16053 
20702 
18879 
13807 
4181 
1013 
3595 

22126 
9122 

15592 
10208 16044 
24854 . 2.2518 

4747 9125 18028 1 ıssı 
1072 16272 6426 21408 

19259 6968 17167 20437 
1184 24615 12101 19888 
9602 14223 6018 2340 
1011 15255 1925& 21955 
8810 13960 20967 20819 

13017 10587 8963 16106 
1523 13091 8087 14422 
5762 10821 17047 15575 

867 14-/-ZO 13Z4~ 1121~ 

16451 14896 1368 13384 

Endülüs sosyalist fJTkası idare 
lieyeti azalan da, Sebilde tev'kif 
olunmuf Jar:dır. 

Maden ocağında 32 
kişi yandı 

Liyon, 11 '(A.A.) - Sen Piyer 
Lapallüte bir maden ocajında 
v•ncrm cıkmıt ve 32 amele telef 
olmuftur. Kurtarma ameJiyatma 
devam olunuyor. 23 ceset çıka • 
rılmıttır. 

Gün geçtikçe sıhhatin in 
daha iyileştiği 

bildiriliyor 
Iatanbul, 11 (A.A.) - Matbuabn, 

Haımetlu Kral Fuat Hazretlerinin ııh • 
haline dair netri:ratı üzerine Mmr ıe· 
faretiı 

Evvelki sün Kahirede neıredilen 

ve dün telgrafla bildirilen raporunun 
metni ıudur: 

Yunanistan/o 1 ürkİf 
arasında Ankaradd '1ı 

• 1 k nıe 
genzıenece dı· 

Ankara, 11 (Hususi) - rl ' 
ci teırinde bitecek olan TiJ llln 
ye - Yunanistan ticaret itila~lefo 
mesinin hazırlanamkta olan f 
p~ojesi, 27 birinci tetrinde ~ Jür 
cıye nazırı M. Makı imoıla b>" 
te Ankara ya gel e yun.. .. 
sat nazırı ile müzakere edile 
ve imzalanacaktır. __./ ala 3722 11721 7223 12333 

21010 5981 11955 4942 
13777 13100 2858 13959 
231ss 11366 9614 19894 Yugoslavya matemine 

"Haımetlu Kral Fuat Hazretleri • 
run sıhhati ıon rünlerde fevkalade dü
zelmiıtir. Haf1Delpenahm bir müddet
tir muztarip olduiu "Hypoıiatolique" 
irizında hi11edilir bir iyilik aliimi 
müf&hede edilmiıtir. Bu hal, Kral 
Hazretlerini tedavi eden doktorlara, 
Hazretlerini tedavi eden doktorlara, 
tine baılıyabileceğini zannettirmekte • 

Makine ithali kararıı•'8 mesi tasdik edildi e 

23940 16740 3479 16459 ı·ştı·ra"'k A •' nkara, 11 (Hususi) - JT• • .., 

17665 17197 11085 12052 Çankm, 11 .(A.A) -Doıt ve lette tesis edilecek pamuk i~ 
14898 9738 61 ()() 6755 . 

S 8122 
müttefik Yuıoılav Kralına lcıa111 dir.'' mensucat sanayii makineler 

20363 21223 107 2 d ı . yapılan ıuikast Çankırı muhitinde Bu rapor, Haımetpen:ahı tedavi e- ithaline air ktısat Vekalet~ İy 
24286 13390 8624 2904 derin bir acı uyandırdı. Duygu ga· den doktor Şahin, Gro11i ve Paudi ile hazırlanan ve çok mühim tel · 
4965 10181 6998 21325 d·ı ~ zeteıi muhitin tee11ürüne tercii • bilha11a Romadan çagınlıp 2 Te,rini- e ı en kararnameyi Vekiller iiy 

19919 9994 6733 547 l rak b k l evvelde Kahireye gelmit olan doktor yetı• tasdı'k ett"ı. 
9773 man o a ir ma a e neıretmit· 9427 24869 8921 1 Fnııoni tarahndan imzalanmııtır, Ber- J 

12047 7696 20107 4903 tir. linden doktor Fruıoni ile ayni zaman· Maarif Vekilinin teftitl"!:
2 

• • • •v_•ul 5249 1222 15419 11266 da davet edilen doktQr Bersam'm da lzmir, 11 (A.A) - Şehriııı'~• 

7065 9939 24346 l6931 Kastamonu, 11 .(A.A)" - Doıt bu cünlerde Kahireye gelmesi beklen- bulunmakta olan Maarif V~,.a. 

12617 16829 23921 3013 Yugoslavya hükümdan Alek· · mektedir. 1 ~-t Abidin Bey teftit ve tetkike . .J 

13275 9716 5180 22770 sandr Hazretlerinin Marıilyad.a: de tm kt d' B yf1' 

'

en· aurett ··1d·· ··1m · h · · Havagazı şirketinin vam e e e ır. u me rA 
4123 18884 19803 5502 1 e 0 uru eıı fe nmı.z· erkek muallim mektebi, Ka~-A.· 

l5l28 7853 19799 3122 de derin bir tee91ürle kartılanmıı· hesaplar 1 tetkik ediliyor ve Tilkil!k orta mekteplerile. U"' ~· 

23829 
7763 1431 22229 lır. Şehrimizde bu mateme ittiralC Ankara, 11 (Hususi) - Nafıa tepedeki kız enstitüsünü, tı~-

685 8285 8368 23961 için belediye seçimi dolayııile ya• Vekaleti, Ankara Havagazı ve e· mektebini ve inkılap ilk mel"~il 
50.000 liraldC son ikramiye pdan ıenlikler dur~u~l~u~ ~e a- { l~ktrik tirketinin hesaplarını tet • leriyle Gazi ilk mektebini de •e 

Beher numara beter yüz, onda ıılı olan bayraklar ındırılmıttır. kıke baıladı. yaret ve teftit etmittir. bir hesabile elliter lin. kazana· r' _________________________ .;.. ____ ...;._..;. __ _, 

:=· fü:! ~= =1 f Sabah gazeteleri ne diqorlar? ,; .. ; . 
2
= 8946 7841 21829 YAKIT - Meh~e.~ ~ Bey, l lel .. bakı1?dan siyasi .v~iyeti mü- j du~mu yazarak, bu şekild~ ~pi 

33664 17499 7983 10551 J?'al Aleksandr'm olumu mesele- talaa edıyor. Ve lngılız matbuatı- ı lerın alclatılamıyacağını ileri sWp 
11549 2156 6237 13992 sıne temas edip,Fransız zabıtasına run, Yugoslavyadaki askeri toplu- 1 yor.Yazıda, "Osmanlıca koıcı'ta 
14406 5452 

l6965 13923 şüpheli adamların ismi verildiği lukla pek ala resanet temin brrakmamağr,, tavsiye ediyor· ~-
6312 

6296 15728 3746 halde zabrta.nm bu yolda ihmal edilebileceği yolundaki fikrini ev- ZAMAN _ Makalesinde VJey 

4531 9436 7156 16809 gösterruğini yazarak, gerek .. Y.~· velden kendisi de söylediğini yaızı ~ka bir yoldan yürüyerek ~= 
5473 2005 23068 14550 gosl.avya ~ere~ F:ansanın bu~~ yor;, . . . silya faciasının Avrupa hu~ıı ı'Ra 
9927 17294 21541 4519 ve ehem~ny~tli ... zıyala~~n yu- Maı:nlya fac~ası~dan dola~ ve selametine tevcih edi~.iŞ elhı 

410 24928 11096 6877 rek acısı duydugunu soylüyor ve beynelmılel ahvalın hır tek kıh bı- suikast sayıyor ve bir ara gosl_,, 
20054 7316 18148 3456 fakat bu acılarm kaynağını bi- le ktpırdamıyacağT, , neticesine va- vor: "Kral Aleksandr'm ı::at11; • 
6179 9861 10135 3696 ~ da ~ransız rı.a.brtasm~ usull~- nyor. . Yugoslavya ittihadını bi1aıdS ~~~ 

16897 13241 9138 14929 nnde gorerek, açıkça soylemelC- MiLLiYET - Ahmet Şükrü vive edeceği iddialanna gel / ı~ 
8430 5011 9158 17234 ten kendini alamıyacağmı da ila- Bey, Türkçe ya·zılara müteallik ht;nun karşısında omuz si11<111~ ' 1 

10084 15342 10496 856 ve e~iyor. bir makale nc~rederk, son zaman- ten ba§ka yapacak bir şeY yo~== 
1315 12813 23311 14353 CÜMHURIYET - Yunus Nadi !arda Üz Türkçe yazılann önce Bu, zinde bir ada?Thı. dunıP d 0 f 

10233 1137 14527 14065 Bey de Frnnsrz zaortasmın bu hu- Osmanlıca y~?:ılm sonra . Turama ken mühlik bir zehir içiriP te ~ 
22527 susta muhakkak olan ihmalinden Dergisinde Oz Tfükceye tercUme elamın hu zehirle biishiitÜO 1'-ı1'f 

H:ç çıkmıyanlar birer buc;uk li- hahsedcrck, Kral Alcksandr'm ö- edil diğini söyliiyor. Ye Oz Tiirkçe leşeceğini iddia etmek kacUlr 
ra le.elli müki.fah alacaklardır. lümülye hem milli, hem beY,Jlelmi- nin kendine göre lfü· söyle~ ol· lünç bir şeY.dir.,, 
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lister Bra;n;nda 
aleyhinde bulu-

HAtsc.R Posta•• 

namıyoruz! 
Zat:n pek o kadar aleyhte bu

~nın.agı sevmem. Hele gıybetten 
ııç ho,Ianmaın. Maa.nıafih 
l d ı h 

, gaze-
e er e a ey te Y&zrnak bet 
'11 .. • • , lflY sa· 

Cümhuriyetin on birinci yıldönümü 
büyük merasimle kutlulanacak .. 

mıyacagı ıçın, a.ra.d d .. 
• ~ "k' a 1rra a, ote 
~n: rı ıne azıcık dokunmak, 
nzım mesleğin tu ..... b.b . 

C. H. F. Kutlulama merasimi için bir 
makamlara 

talimatname 
gönderdi 

. d , ~\& ı erı meaa.-
»eaın edır. Bahuau le: •1 k ı ı, an er, nı(i. 
ıa. aşa arr, tatlı tatl kurl 

hazırlayarak alakadar 
7R küf.. . ı o ar ••• Ha 

' ur edılmeıinden bahse-.· Ankara, 11 (A.A.) - Bu aene-
'orum z· UO.l• k 

. · ıra, münakaşalar, ekaeri i cümhuriyetin ilanı yıldönümü 
ra, bızde kiifu··r h ı· · 1 b"t•• d F ' a ını • makta. u un memlekette kuvvetli ve de· 
ırk. akat, töyle iğnelemek L •1 rin akisler yapacak tekil ve tarz· 

ınu ab 1 . " ' oı • J 
e e ıgnelenmek hiç de y h arda kutlulanacaktır. Bu bayra· 

l'I& atılnı k . a a 
ryaca cına gazetecilik rnı inkilabın kökleşmesi telkinleri 

aralarındandır. nu için çok tesirli bir fırsat ıayan C. 
tJ1 Ben de - ne yalan aöyli • H. F. ıı umumi idare heyeti bir 
. fÖYle tatlı aert lla Jaıılar Y~!1m- ============ = 

beri bayılırdım. a oteden H e y b e 1 i 
_.ı. Yemekte, naııl h d 

tl'lterden, zaterden 1 ~I~ aldan, hi· facı·aSI 
re bunlara benz ~gı ız sosundan 

- _.... er oahar H L_l 
ef"l&ntrsam, yazıla d attan hot eyoe iada açrklarmda vukua 

ki muziplikler~ a da •yıu lezzet gelen deniz facia.ama ait tahkikat 
~ Eaki kal"i) • en !e'V'k alırdım. dün bitirilmiı ve hadisede kaba-
~eleri ıon ıaerırn, hu çeıit iğnele- hatli görülen Afitap motörü kap· 
clığmu, Yahut ~•~arda az kullan- tanı Faik kaptanla birlikte tahki
hütün vazg .u a.nnıaktan büs- kat enakı adliyeye teılim ofo.n.· 
•etnıiıler z:t~ı~ ~ldu~u far- muştur. Mahallinde tahkikat ve 
1'ttnun ıebeb. . ' ıçlerınden biri keıif yapan heyette :raporunu ver-

i( ını soruyor. ' miştir. 
~"" e~diaine ce'V'a. . Bu rapora göre Afitap motörü 
,. Azızirn b' P vereyım: 

'-bb ' ır gazet • • kaptanı Faik kaptan mesul tutul· 
~ 1ll ... a.p edinnıek fena.ec~ ıçin çok malda beraber Füruzan vapuru 

eger . ., Eskiden r teYın"it süvarisi Hüsnü kaptan da kaba -
tıdı; Şinıdi iıe b ~ bınıdıfnn var hatsiz değildir. Çünkü Hüınü DJ)• 
.. Meıela.. fi~ un çoğaldı. tan, kazayı müteakip ne düdük 

{l:lıtne bir tey ~.... 
0
"1U....._ al-.. 

ı f -r ... ıy rıu D -J ... 1-·ı ve ne de müsademeden e· 
~ e on: n. erba\t .... ~ 
1-, '" vel motörün sesini duymu§tur. 
-Kar~efinı .. , 8 . . itte bu iki noktadan suçlu bulu· 

Ur ~lduiuınu unu:n:_nı orada ıntı.. nan Hüsnü kaptan da yakmda 
••• "'\&>-onun ,,aıı·- k'I 1ct· • sorguya çe ı ece ır. 

Ne fell'ket ... ite . Dün, Heybeli ile diğer ad~lar 
P "'•r ... Bari r Yerde 'bir ali- traf d b' k - '- 1 

alay edeli11ı nıernlelc:eı haric:"ıyl e m a ırço · aramat11r yapı -
' F ... e mı§ İse de boğulanlardan birinin 1 8 llkıa.t, bunda d T ceıedine tesadüf edilememiıtir. 

• ey •iYa.aetini naz a ~~IC RGtttı 
k ı arı ıtıbua 

arureti Var z· il} .. 
rseın bıyı... . ıra, YU~rı tü. 

1 gıın, 8fa~ t"k" a. ın:ı H d ts' u urıenı 
~•i d... .e~ oıtlarla nıuh 

e hızırn ınıa.tbu atız ... 
?rllll'lnış. Bi atı takip e-

dl urk b raz doku 
ıra· tnat ua.trna. bu nıak 

1Yorlaıınış. · Y&kıttr mı?,, 
Bari uzald 

' .Ja.ıZ' .,J ara gideyi d' 
~_j._ · •PonYa d" Dl ıyorsu-
iJ"..:'qız. ,, ıye batlrn.cak-

aka.t L 
~~...a.. ' on1«rlcı d . 
~tİll'liz bibıı a tıcart llliinase.. 

Eh öyle ia:'1vne o~~calaıı,,.,, 
8 · ur aoal • u ıef er de JYa. ... Çin ... 
ıllt kurtuıu ' Pek ~emokrat, Pek 
l"fııtıza çrloy ~:' blr ahı'babnıız 
- S • or. 

İ!'&. enı denı JQ.. 

41~1!etiere Y&l' ..:d t ve ezilmit 
"i:t... Enıperial' t)ık ... T eeaaüf e-
rallll V ıı ere llet 1 "• ah \P-L O U• 
• • , cuı, vah ... . 
B • • • 

• d en de, balet k' • • • 
~n e hulu nn ı, onun al • 
ınd h nubnuyor h ey 
. e ulunuı ' unun aley-

Y" .tlbtYle rrıuı. ı:nuyor... Bari .... __ 
W ... k q"YJel b" ...a.ıua• 

onun t.1 h· ır Jabıiyet hula
layını ! d d' ey ınde ka.leın 
llak e '"Ttt B 1 oyna. 

(J i Miıtet a"· u a bula sinenıa 
r:.leyhine ya .. d taunı 'bulup oıı~- • 
b· - ~ F -"~ egenira;niı ! l!~· aka.t ne olıa 

"./tı doıtlarırrı le n~r de ıinenıa. 
ıı.ffa.tta içleri d atlarını çattıl D'h :ı_. 1 n e'tl L· • ar ••• 1 ı oı e keatj: oı:rı ıel&.mr saba-

• - Halkın Ye 
nm Yegane k ılne zevki '\'e ı,• 
iuğ aıa11c • ı· 1 u halde. tut d tnıız •'nema ol-

.. 4 lr dola f y k a, bize '"'a-ağı 
P" .. .. a •ttır "': ""' • 

Pa~r'k. .. Baıka. lll anıa.drl[, Yanli, 
f lbuaun? , e,.zu 'bulamıyor 

o 
(VA·"O) 

Heybeliada tenis maçları 
Adaları güzellettirme cemiye· 

ti himayesinde Hey'beliada pli.j 
kortlarında 12 B. Teşrin cuma 
ıünkü maçlar 19 B. Teşrine brra -
kılmııtrr. 

Maçları kazananlara kupa ve 
madalya verilec~ktir. 

lıtirak etmek iıtiyenler 17 B. 
teırin •ktanıına kadar kaydoluna• 
bilirler. 

Zeki Rıza Milli Spor, Feridun 
Kadıköy Moda caddesi Sahibinin 
Seai Beyoğlu Aiaca.mii, Heybeli· 
ada Plaj teniı kortlarmda. 

Kura neticeleri perıembe fi.in· 
kü Haber gazeteainde okuyunuz. 

Türklüğü tahkir eden 
matmazel 

Mersinde kahvede oturan Mat· 
muel Doraya oradaki gençler 
Türkçe konuımaaını ihtar etmiı • 
ler, Matmazel Dora kızmıı ve 
Türkçe olarak Türklüğe hakaret 
etmiıtir. 

Bunun üzerine hakkında zabıt 
tutulan Matmazel Dora müddei u· 
mwniliie verilmit, istiçvaptan 
sonra tevkif edilmittir. 

Öz Türkçe istilah 
komisyonu 

Adlt ıatılahlarm öz Türkçesini 
bulmak üzere tehrimiz adliyeıin· 
de bir komiıyon aeçilmittir. Seçi • 
len &%aların iıimleri ıunlardır: 

Birinci ticaret ınahkemesi reisi 
Memduh, azadan Burhanettin, Se
dat, noterlerden F ahrettin, Ga • 
Jip Bingül, Hüsamettin Hayret-
• ' 

tin avukat Diyamandi K~e oj_lu 

talimatname ile bayram tenlikle· 
rinin tafsilatını tespit ederek vak
tinde bütün ali.kah makamlara ve 
tetkilata yollamııtır. 

Devlet te§kili.tı tarafından ya· 
pılacak tertipler için vekaletler 
emirler vermiştir. Bütün hazır • 
!ıklar için onuncu yıl bayramında • 
ki tatbik tecrübelerinden de isti • 
fade edilecektir. Her yerde tetkil 
olunan ve i§e ba§lıyan komisyon .. 
lara mahallin en büyük idare a • 
miri reislik etmektedir. 

29 birinci tetrin 1934 günü 
Cümhuriyetin on birinci yddönü· 
mü, her ıehir, kasaba, ~e köyde, 
gece ve gündüz ayni coıkunlukla 
kutlulanacaktır. Bayram yalnız 

bir §enlik kaJmıyacak, süsleme ve 
donanmadan baıka Cumhuriyet 
ve inkılabın feyizlerini ve devlet 
çalı§masmın esaslarını bütün halk 
tabakasına anlatacak mahiyette 
canlı ve tertipli olacaktır. Her 
yerdt' temsiller ve konferanslar 
VP.rilecektir. Vilayet ve kazalar· 
da C. H. Fırkasının ıerebeat halk 
kürsüleri ıaçdacakbr. 

29 birinci teırinde bilhassa 

Kuma oturmut 
Dün Paşabahçesine yanaıan 

Süreyya kaptanın idaresindeki 
53 numaralı vapur kuma oturmuf 
ve zayiat olmadan oturduğu yer· 
den çıkarılarak yoluna devam et· 
tirilmiştir. 

tidU patlamıt 
Fenerde Mollla Atki mahalle

ıinde Sel sokağında oturan Ah· 
dulah karısı Hasibe H. nın evelki 
geceki tiddetli yağmur ve gök 
gürlemeainden koı1karak ani ola • 
rak bayılması üzerine Balat mu· 
ıevi hastahanesine kaldırılmış ve 
fakat hastahanede ölmüttür. 

Denize dUştU 
Dün Haliç vapuru ile köprüye 

gelmekte olan Edvart vapurdan 
muvazenesini'kaybederek denize 
dütmüt ise de derhal kurtarılmış· 
tır. 

Daha akıllanmamış 
Bakırköy timarhaneainden he· 

nüz çdmııt olan Şehremini Kara -
baş mahallesinden Şemıettin, dün 
aktam üzeri ayni tuurauzlukla 
Şehremini caddesinde Didar ha • 
nım iıminde birini döverken ya • 
kalanmıı ve tekrar Bakırköyüne 
aevkolunmuttur. 

Kurnaz mUşterl 
Pangaltıda bakkallık yapan 

Tomanın dükkanına alış verit 
makaadiyle giren Nihat isminde 
bir sabıkalı yarım kiloluk cigara 
çela~en yakalanmıştır. 

Sahte altınlar 
Polis Balıkpazarında Maksudi· 

ye hanının altında Dimitri oğlu 
Vaıil efendi isminde bir sarrafı 

memleketin her yerindeki gazete • 
ler, mecmualar her günkü hacmin
de1' büyük, renkli ve resimli çıka· 
cak, inkılap ve istiklalin büyük 
kıymet ve ehemmiyetini anlata • 
cak yazılar koyacaklar ve Cüm· 
huriyet eserleriyle sütunlarını süs· 
liyeceklerdir. 

Karacaahmet 
cinayeti 

Ka'f'laco.ahmet mezarlığında yü· 
rekler sızlatıcı bir §ekilde koyun 
gibi kesilmiş bulunan ihtiyarın 
hüviyetinin tesbit edilmiş olduğu· 
nu dün yazmıt ve bu adamın Bul· 
gurlulu birisi olduğunu ilave et· 
miştik. 

Ceset etrafında tetkikat ve tah
kikatla meşgul olan salahiyettar 
bir zattan bu sabah öğrendiğimize 

göre maktulün aılen Trabzon vi • 
layetine bağlı Görele kazasmdan 
iken kırk, kırk beş seneden'beri 
latanbul ve civarında amelelik 
yapmakta ve isminin de Hasan a· 
ğa olduğu tesbit edilmiıtir. Kati· 
lin izi üzemde yürünmekte oldu
ğundan bu canavarların bir iki 
güne kadar ele geçirileceği mu· 
hakkak addolunmaktadır. 

Bir polis mahkum oldu 
Poliı Selahattin efendi yoğurt· 

çuluk yapan Mehmet Ali isminde 
birini Kartan konserve f abrikaaı• 
na yerle§tireceğim diyerek yüz li· 
ra para istemi§ ve on beş lirasını 
pefin almıtbr. 

Selahattin efendi Kartala git • 
mek üzere köprüde buluştukları 
vakit Mehmet Ali efendinin cake· 
tinin cebine üç defter cigara kağı· 
dı koymuf ve üzerinde kaçak ciga· 
ra kağıdı var diyerek zavallı ada· 
mı batından atmak iste mittir. 

Mehmet Ali efendi dokuzuncu 
ihtisas mahkemesine verilmiş, fa· 
kat duruıma neticesinde suçlu ol· 
duğu meydana çılanııtır. Doku· 
zuncu ihtisas mahkemesi reiai T ev· 
fik bey polis Selahattinin dokuz 
ay hapsine ayni zamanda dolan· 
dıncılık cürmünden müddeiumu • 
miliğe verilmesine karar vennit • 
tir. 

Hastahaneler için alat ve 
edevat alındı 

Haatahaneler için yeni alat ve 
edevat alınmııtır. Bunların bü • 
yük kısımları Almanyaya ıipariş 
edilmit ve dün §ehrimize gelmit· 
tir. Küçük kısımları buradan sa· 
tm alınmıştır. Bu suretle Tıp fa· 
külteaiy)e alakadar olan bütün has 
tahanelerin bu senelik malzeme 
ihtiyaçları temin edilmit oluyor. 

Üniversitede tedrisat 
sahte altın satmak ıuçiyle yakalı· ! üniversitede Tıp ve Edebiyat 
yarak müddeiumumiliğe vermit • fakülteleri bir tetrinievvelden iti· 
tir. haren tedrisata ba§lamışlardı. 
Beyler. Diğer fakülteler de önümüzdeki 

Komisyon yakında faaliyete pazartesi gününden itibaren yeni 
geçecektir~ yıl tedriıatma baılıy:acaklardır. 
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Yugoslavya 
parçalanmıyacak 

Dost bir millet hükümdarı olan Yu• 
goalav Krah Alekıandrrn öldürülme -
sini, Türkler büyük bir teessürle kar· 
!dadılar. Hele sulh yolunda bizimle 
el ele veren Fransız Hariciye nazın 
M. Barthu'nun da ayni ıeni suikaate 
kurban gitmesi, elemimizi büsbütün 
artbrdı. 

Bu münasebetle, beynelmilel siya• 
setin deği§eceğini sananlar oluyor. Fa· 
kat, Fransız matbuabmn da yazdığı 

gibi, bu iki mühim devlet adamının 

bir arada öldürülmÜ§ olması, zaten a • 
ralannda anla§mıt olan iki devleti, 
birbirine daha fazla yaklaıtırmıı, on .. 
lan felaket ortağı yapmııtır. 

Bazıları da, Kral Alekaandrm öl • 
mesiyle bu dost memleket üzerindeki 
demir elin kalkbğım, binaenaleyh, Yu
goslavya vahdetinin sarıdacağmı aa • 
nıyorlar. Netekim, Bulgaristan bize 
evvelki gün bildirilen noktai na.zar, bu 
merkezdeydi. 

Yukanki gÖrüf doğru değildir. Ger-
çi, Yugoslavya, bir çok ekalliyetler ih • 

tiva eden bir devlettir. Lakin, bu ekal • 
liyetler, ancak böyle bir kül te§kil et • 
tikleri takdirde bir taraf ta İtalyan, di· 
ğer tarafta Cermen iki büyiik ırlan 

ortasında mevcudiyet idame edebilir • 
ler. Bu hakikati kendileri de anlamı!• 
Jardrr. 

Netekim Slovenler ile Hırvatlar hl,. 

le - ·ki, ıuikasti yapan, bir Hırvat 
milliyetperveridir - Hırvatyanm Yu· 
goslavyadan büsbütün aynlarak müı· 
takil olmasını değil, bugünün merke • 
ziyetçi Yugoslavyası yerine ademi mer
keziyetçi bir Yugoslavya teılDl olu • · 
narak, burada, Hırvatbğm konfede • 
raayon usuliyle bir muhtariyete nail 
olmasını iıtiyorlar. 

Demek ki, nasıl olsa, Yugoalavya 
parçalanımyacaktır. En IOD bir ihti· 
malle, olsa olsa, dahili bir idare deği
tikliği mevzuubahiıtir. Bu doat millet, 
bütünlüiünü muhafaza edeC:ektir. 

Esasen, Yugoslavya, bizim de da• 
hil olduğumuz öyle devletler manzu • 
mesine dahildir ki, harici siyaset te o
nun parçalanmamasını temin etmek • 
tedir. j 

HUaeyln Faruk 

iki genç kız aınr 
surette yaralandı 

Büyükderede kibrit fabrikaaın• 
da dün öğleden sonra çok feci bir 
kaza olmuf ve fabrika ameleain • 
den iki genç kı:z ağır surette yara· 
lanmıştır. Hadise §öyle olmuftur. 

Fabrikanın toförü Hayri efen
di kibrit bayilerine ve acentaları· 
na gidecek kibrit ıandıklarmı 
kamyona yüklemiş ve yola düzül· 
müttür. Kamyon, tam fabrikanın 
kapısına geldiğinde karırsın&t 

fabrikanın idare meurlarmdan 
Süreyya efendinin gelmekte oldu· 
ğunu görmüş, ani bir fren yap
mıf, kamyonu olduğu yerde dur• 
durmuştur. Bu durma çok tiddet• 
li olduğu için kamyonun tepesin· 
den ıandıkların birkaçı fITlanuı 
ve orada bulunmakta olan amele· 
den Sabahat ve Samiye hanımla• 
rm başlarına düşmüş, her ikisini 
de ağır surette yaralıyarak yere 
dütürmüştür. 

Yaralı kızlar, Alman haıtaha• 
nesine kaldırdmıfbr. Şoför Hayri 
efendi polis taraf mdan sorguya 
çekilmi§tir. Hayri efendi, kam• 
yc:ına fazla yük koymaktan ıuçlu 
tdulmaktadır. ı • ~ 

Yeni posta ve telgraf 
müdürü 

Poıta, telgraf umum müdür1ii· 
ğüne tayin edilmiı olan Antalya 
valisi Nazif Bey bugünlerde yeni 
vazifesine ba§lamak üzere An tal· 
Y.&dan ayrılacaktır. 
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Hançerli 
suyuk zabıta Kad1'.-. 

Romanı JI.&~ 

no.14 =····y.·az-an·:··i;·iiak··r:e~d·i····ı 
! ................................................ : 

Polis memuru Bediaya sordu: 
"Yavuzu çok mu seviyorsunuz?,, 

- Ne diyeyim, yavrucuğum? 
- ismimle çağırınız, canım ! 

Babıali efendileri gibi, tqrifatla
mı konutacağız? 

- Ah, bana ne kadar cesaret 
veriyorsunuz! 

Bedia iki parmağını baımemu· 
run ağzına uzattı: 

- Sunuz, munuz da istemem. 
ıbir kişiye hitap eder gibi konu§. 

- Ah yavrum, sen ne sevimli, 
ne §eker mahlukıun böyle! Seni 
benim karşıma çıkaran talihime o 
kadar medyunum ki.. Seni nasıl 

sevdiğimi izaha muktedir deği

lim! 

Hiç inanamıyorum amma .. 
Bir kadeh rakı uzattı: 

- Hele birer tane çekelim de .. 

O günlerde lıtanbulda (Sihir
baz adam) diye tanınmıt bir İngi
liz polis hafiyesi faaliyete geç
miıti. 

Mütareke senelerinde mühim 
hadiseler ve cinayetler üzerinde 
yürümüı olan (Sihirbaz adam) 
kimdir? 

Bu esrarengiz adamı okuyucu
larımıza tanıtmadan evvel (Benli 
Bedia) nın mütareke aktedildiği 

sıralarda oynadığı siyasi rolleri 
kısaca anlatacağız. 

(S:hirbaz adam) meşhur bir 
İngiliz polis hafiyesidir. . 

Bedia lngiliz polis hafiyesile 
nasıl tanıtmıştır? 

Bütün lstanbul halkını velvele 
ve telaıa veren mühm bir cinayet
te kimlerin parmağı vardır? 

Yavuz ve Kerameıt:tin nasıl 

çarpışacaklar? 

Bu kısımları öğrenmeden önce, 
kısaca mütarekenin ilk günlerini 

- Aman efendim, biz birbiri- gözden geçirelim. 

Bu l<afir şey malumya titede dur
'1u~ gibi değildir. ikimizi birbiri
~e-çok çabuk tanıtmaya veıile 
~ 

olur. 

mizi rakı masasında mı anlayaca
ğrz? 

- Tabii değil mi ya! .. Rakıdan 
güzel mehenk ta§ı var mıdrr? 

- Bediacığmı, ben ıeni aık ıa
humda tanımak isterim ... Sen bir 
kelebek kadar ince. bir inci kadar 
ıaf ve temiz yürekli bir kadınım! 
Seni görünce yüreğim koparcası
na çarpmağa baılıyor. Dizlerimin 
kesildiğini duyuyorum. 

- Hayatta baıka bir kadın sev 
memit miydin? 

- Hayrr .. ilk defa seni seviyo
rum! 

- inanayım mı? 
- Niçin inanmıyorsun? Gözle-

rime bir bak. Ben yalan söyliyen 
bir adama benziyor mryım? 

Bedia sigarasını tellendirmitti: 
- Yavuzu yakından tanrr mı· 

ııp? 

- Yavuz Beyi bir gün bana u
zaktan gösterdiler.. (Bedia Ha
nımefendinin kocasıdır) dediler. 

- Nasıl beğendin mi? 
- Kat'iyyen. Size hiç de layık 

olmıyan bir koca. 
Bedia önüne bakıyordu. 
Kerametin gözünün ucuyla 

genç kadını süzdükten sonra, sö
züne devam etti: 

- Yavuz Beyi çol< mu seviyor
sun? 

- Ben kadm olsaydım, Yavu -
zun koynuna girmemek için .açlık
tan ölmeğe razı olurdum. Onun 
dıtarda:ki fena ıöhretini ıiz elbet
te benden iyi bilirsiniz! 

Bedia bir kadeh rakı daha 
içtikten sonra: 

-Size açıkça fikrimi söyledim, 
Keramettin! Ben bu adamdan 
korktuğum için ayrılamıyorum. E
ğer beni ondan ayırabilirseniz, e -
hediyen sizin olurum. Ve emin o • 
lunuz ki, ben zannettiğiniz kadar 
fena bir kadın değilim. 

O aktam Bedia, Keramettin 
Beye ıöz verdi. Bir kaç gün sonra 
Yavuzu batlanndan savup evle
neceklerdi. 

• • • 
Mahut mütareke §&rtları teıbit 

ve imza edilmeden bir gün evvel, 
(9 Tetrinisani 1334 gecesi) Mon -
dros açıklannda, bir İngiliz harp 
gemisinin güvertesinde iki bahri -
ya zabiti.DiDolunu werek ~
şuyordu: 

- Türk murahhasları yarın 
gelecekler, değil mi? 

-Evet .• 
- Mütarekenameyi aynen ka-

bul ve imza edeceklerinden emin 
misiniz? 

- Çok eminim .. 
- Bu emniyet bir tahmin ve 

kanaat mahsulü olmasın? 
- Hayrr.. Hususi istihbaratı· 

mız da bu merkezdedir. Nihayet 
bir hafta sonra lstanbuldayız ... 

Genç zabit ümitsiz ve manalı 

bir tebe11ümle mukabele etti. Ar
kadatmın bu vaziyetiden canı 11-

kılmıt olan bahriye zabiti, daha 
kat'i bir ifade ile, biraz evvelki sö
zünü teyit ederek: 

- Azizim, dedi, Türkler bu 
mütareke ıartlarmı bilakayt ve 
tart kabul etmeğe mecburdurlar ... 

-Sebebi? ... 
- Orasını timdi iza:h 

mem!!! 

• 
ede· 

(14 Tetriniıani 1334) günü ak
şamı, lstaribulda Dolmabahçe sa
rayı önünde demirlemiı olan aynı 
zırhlıda, gene bu iki bahriye zabi
tinin sesleri işitiliyordu: 

- Nasıl .. Dediğim çıktı mı? 
- Doğrusunu söylemek lazım 

gelirse, cidden ıayanı tebriksiniz? 
- Şimdiye kadar vaki olan iı -

tihbaratım arasında tahakkuk et -
miyen bir hadise yoktur, azizim! 

- "Entellicenı servis,, sızın 

vücudunuzla ne kadar iftihar et
se azdır ... Mondroıtaki teminatını 
zın böyle kııa ·bir zamanda ve bu 
derece kat'iyyetle tahakkuku, be· 
nim indimde, memleketimin men· 
faatleri namına yapmakta oldu· 
ğunuz vazifenin ehemmiyetini art 
tmnağa vesile oldu. itiraf edeyim 
ki, bu hadise ile, çok daha mühim 

Bedianın Yıavuzla nikahlı 

lladıJı ~- anleplnnpı.. 
ol- 1 bir şahsiyet olduğunuzu anla· 

\ chm-. 1 :<Devamı var), 

Pratik •----------~1 
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Bakara • 

l 

BAKARA - Talih ve kumar oyun• 
)arının en tehlikelisidir. "52" iskambil· 
lik bir, iki veya üç deste kanıtınla -
rak oynanır. iskambiller aayılannı mu• 
hafaza ederler. Aso bir, ikilik iki 
ilah. sayılır. Resimler on hesap e -
dilir. 

Bakarayı idare eden sağında ve so
lunda oturanlara iskambilleri dağıtır. 
Oyuncuların adedi mahdut değildir. 

Ve her oyuncu istediği miktarda "miz" 
yapar; yani para kor .. 

Oyunun oynanma sureti: Bankayı 
idare eden her iki tarafa iki defada 
dolaıtırmak üzere iki iskambil verir. 
Kendisi de gıra dahiline girerek iki 
iskambil alır. Bu iki isknmbil ile yahut 
ele alınacak üçüncü bir iskambil ile 
dokuz sayıyı doldurmak yahut ona 
kabil olduğu kndar yanaımak Laznn· 
dır. Ve kimse dokuz sayıyı doldura· 
mazsa kim en fazla dokuz sayıya ya
naıırsa o kazanır. 

Dokuz sayı ne suretle yapılsa mak
buldür. Mesela bir vale ile bir dokuz· 
lu, bir aso ile bir sekizli, bir ikilikle bir 
yedili dokuz eder. 

Suretler sıfır olduğuna göre elde i
ki sureti olanın sayısı sıfırdır .. Bunun 
oyunu "Bakara" dır denir. Bir sekizli 

ile bir üçlüsü olan yani on sayı çıka • 
nlınca bir tek sayı kalan kimse bakara 
olanın parasını alır. 

Banko ile oynandığı zaman "Baka· 
ra S tablo" bankayu idare eden kimse 
kendinden fazla sayısı olanlara mız 

!eri miktan öder. Kendinden az sayısı 

olanlann paralannı toplar. 
Büyük kumarhanelerde bakara 5 

tab~ft ..yrn:a pldtl u.•••• 
satın alınır. Bu paranın pek büyük ye· 
kiinlan tuttuğu olur. 

Banyo 
BANYO - Vücudün suya batı· 

nlması bünyeye göre batka baıka te· 
sir eder. Sıcak su banyosu mesamatı 

temizler ve hiç bünyeye zarar vermez. 
Diğer banyolar ise vücudün heyeti 
mecmuası üzerinde tesirini gösterir ve 

efalini tadil eder. Bazı kimseler için 
soğuk su fena tesir yapar, Bazılan faz. 
la sıcak suya tahammül edemez. Terli 
iken asla soyunmamalı ve ayak banyo
sunu bile yemekten bir, bir buçuk sa• 
at sonra yapmalıdır. Yemek yedikten 
sonra bir saat olsun geçmeden banyo 
yapmak son derece tehlikelidir. 

Soğuk banyolar: Çok soğuk olan 
menba sularında, durgun sularda, için· 
de uzvi maddeler bulunan taıkın su • 
larda ve sellerde banyo Fdilmez, gü • 
zcl havada irmakta banyo edilir. Yir -
mi bet derecei hararetteki su hemen 
hemen ılıktır. Bazılan daha soğuk su· 
dan hoılanır. 

(Devamr var) , ' SARAY (Eski Glorya) 
Sinemasında 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
B. teşrin 16 Salı 17 Çarşamba 

Kendisinin Gölgesi 
Nakleden: Yusuf Süruri Bey 
Dekorlar : ( d) grupu 

15 B. Teşrin Pazartesi akşamı 
saat 8,30 da 

Kadıköy HALE Sinemasında 

Hedef siz Buseler 

Doktor Hafız Cemal 
Bey geldi 

Bir mürdettenberi seyahatte 
ve tıbbi tetkikatta bulunan Dok
tor Muallim Hafız Cemal Bey av· 
det ederek vazifelerine ve kabine-

BUyUk macera, aşk ve harp romanı J 
Baygın bulunan Şahin Reisi 

karga tulumba gemiye götürdü) 
Ahmet: 

- Öldü mü? Yaralı mı yoksa? 
Nasıl.. Çok mu ağır yarası? ..• 

Diye sordu. 
Çünkü arkadatlarının asık su

ratları ona böyle bir şüphe vermiı 
ti. Fakat hayır .. Hiç bir teyi yok -
tu. Şahin Reiı mes'ut bir çocuk 
gibi mıııl mıtıl uyuyordu. Yeni· 
den kör Alinin kolunu yakaladı: 

- Ne olmuı, Neden uyandır 
mıyorsunuz? .. 

- Sızmıf .. Kadın elinden ıarap 
. ç k . . d ' ıçmıf.. o ıçmıt e sızmış .... 

- Kim demit? ... 
- Mal meydanda!... işte ıeyhin 

kahyası söylüyor. 
Tabansızın gözlerinde bir şim

ıek tutı tu. Yen iden tahtırevanın 

perdelerini açtı. Reis:n nefesleri
ni kokladı. Sonra arkada§larına 

bakarak çıkıtlı: 
- Siz de buna inandınız mı be, 

koca aptallar! .. Eğer reiı dün ge· 
ce bir damla §&rap içmitıe ben 
kendimi şu direklerin en büyüğü
ne asarım .. Bunda bir arap oyunu. 
Bir kancıklık var .. 

Şeyh Ebüssaidin konağının bu
lunduğu yere doğru büyük bir kü
für savurdu. Şahin Reisi üç kişi ile 
karga tulumba ederek gemiye a
lırlum MYlüa hemen v••klaaan 
kah yasma bağırdı: 

- Ulan marsık!.. Efendine söy
le, eğer Şahin Reise bir zarar o
lursa dünyayı baıına yıkacağız o
nun .. Ona göre hazırlansın! •. 

Bu ıırada ilk sokağın köteıin • 
den iki parlak göz, orada geçenle
ri gözetlemit, sonra kaybolmuttu. 

Kör Ali ile arkadaılarının de
minki kırgınlıkları geçmi!, §imdi 
hepsinin de reislerine olan iman • 
ları eıki halini bulmuttu. 

Şeyh Ebüssait Şahin Reise kı
zını vermemek ve onu kolaylıkla 
battan savmak için yemeğe uyku 
ilacı katmıştı. Tesirini göıterinci
ye kadar oyalamak iıtemiıti. Fa
kat Şahin Reiı acele etmi!ti. Bu
na nğmen şeyhin adamlarile olan 
ıava§ uzadığından ilaç nihayet o -
na uyku vermitti. 

Şeyh bundan sonra Şahin Rei· 
sin intikamına meydan vermemek 
için, korsanlarını ondan .adam a
kıllı soğutmanın çaresini düşün -
müıtü. Bunun iç.in kadın ve ıarap 
masalını uydurmu!, kör Ali ile ar
kadaıları üzerinde istenilen teıiri 
yapmıftı. Lakin Tabansız Ahmet 
bu hileyi sezm~t, yolda,larının gö
zünü açmıttı. 

Şeyh Ebu11ait Şahiıı Reisi öl
dürmek ıuretile bu iti kökünden 
temizlemeyide taaarlamamıt değil 
di. Fakat buna bir türlü cesarete
dememişti. Uluç Ali Patanın Ce· 
zayirde olmamasına rağmen, Şa -
hin Reis gibi bütün Bahriıefit hav 
zasında tanınmış bir Türk kahra • 
manının, Şeyh Ebüıı~aidin evinde 
ortadan kaybolması veya oradan 
ölü olarak çıkması, başına en bü
yük felaketi açabilirdi. 

11- •• 

KAFESTEKİ GÜVERCiN ! .• 
Habibe iki kuvvetli adamın 

yüzü koyun düıtüğü za111atl 
yin mahvolduğunu z 
hüngür hüngür ajlaınıy• 

mıttı. 

Sütninesi onun sarsılan ° 
nnı tutuyor, teselli vernıei• 
yordu: 

- Ağlama yavrum! 1', 
neden üzüyorsun! Senin I~ 
zel için koca mı bulunmd· 
elbet daha iyi düıünür. Bu 
denilen ıerserilere gül' 
Bugün seviyorum diye alır, 
eıir pazarında satarlar ... 
dediğin geçici bir heveıtit• 
geçmez unutursun! .. 

Habibe bu ihtiyar kadıııl 
büyük bir ıevgi beslerdi. 

O henüz sekiz on yatınd• 
ölmüt ve bu kadıncağızm 
büyümüttü. Eğer o olmasaYdı 
hin gözdeleri bu öksüz y• 
havasız kalan bir kut gibi 
rürlerdi. 

Buna rağmen onun: 
- Çok geçmez, unut 

Bu korsan denilen ıerserile 
nılmaz! 

Demesine dayanamamıf 
Yerinde doğruldu. 

- Nine! Sen daha. erk 
iyisiyle kötüsünü ayırt e 
•" '•www lC.or-.anlal'Jn 

benim gözümde birer k• 
dır, yoksa serseri değil ... }tel 
hin Reiı, dünyada e!İ bul 
bir erkektir. Onu seviyoruJSI• 
dan batka kimseyi ıevemeOl
o ölürse ben de yatamam. 
musun? Evlenme çağma gi 
di sekiz aene oluyor, bir def• 
sana herhangi bir erkeği be 
ğimi söyledim mi? Ben itte 
bekliyordum. Buldum ve b 
de ona kavutmalıyım. Anlı 
sun? Şimdiye kadar nasıl b 
anne gibi bakdmaa, destek 
ve arzularıma hizmet ettin", 
dan sonra da öyle yapmanı 
derim. Bana yardım et, beli 
yalnızım timdi .. Babama to' 
larda bir ıeyler olmut. t 
"ıeni beğendiğin ilk erkeğe,, 
olursa olsun, veririm.,, dedii' 
de timdi böyle yapmıyor. 

İhtiyar kadının boynun• 
mıt, gözyaılarile onun 
boynunu ve ellerini ıslata,.Jı 
varmakta devam ediyordu: 

- Bana yardım et! .• }let 
den evvel haber ver, ŞahiO 
ne oldu? Öldü mü? Yoklıl 
onu bundan sonra mı öld ... 
Allah &!kına! Biliyorulll lıJ 
seversin, benden bunu esir 
Ne yaparsan yap, herteyd~ 
onun timdi nerede ve ne lıf. 
8uğuu bilmeliyim. Sonra 
kurtarmalıyım. Çünkü on\J 
ben gönderdim. Buna bell 
oldum. Eğer onu ıevdiğiOI~ 
meseydim babamın yaıu...

gelmiyecek ve bu kavgal•' 
mıyacakb. Ah-t o yenile<:~~ 
değildi. Yüz değil, bin kıt•~ 
kartı koyar o .. Bir türlü la 
rime inanamıyoruın. Kus; 
ciğim, çabuk ondan ...... 

sıne müracaat edecek 

1 tedavİ_le baılamııtır" .. 

hastaları kollarında sürüklene sürüklene 
hareme atıldı. DöıemellİD üatüne, , 
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fi ABER 

(
HABER'in 
hikayesı Kahredici alicenaplık 

Gazneli Mahmudu analım! 

Suat, dedi ki: 

1 

kılıklı bir adamla beni karşıla§tır• 
- Bu aabah ni,.in mı· h'·zünl· .. d .. ., B' :ır u u- ı: 

yum. ır maceraki 
S. .. ' •onnaym ! - Şunlan satmak ister misi· 
ız, ırr küpüsünüz ! S. h l 

-
Raşit Riza 

ve 
Hedef siz pus eler 

Gazneli Malımudun 
gençliği 

anlatı:rken teııelli b l ıze,v ~nan niz? ... -diye, adam, altı tablomu 

G · u acagım · gösterdi. 
erıye docn... d'' 1. de i . d" o•..a one nn... 1925 -

Raşit Riza ve arkadaşları ilk defa 

olarak "Hedefsiz puseler'' piyesiyle Hasımlarını yendikten sonra kuvvetle-
14Bey atladı" komedisini sahneye ko 

Y rmı ort Yaşındaydmı. Epey- ... 
ce l>aram vardı Ha a . - Beherine beşer yüz lira ve· 
mek k d' • y tta ılerle- ririnı .•. 

yar~~~ş:;1i::ı:.!~:0~.~~~1:ı Bey rini toplıyarak Horasanda yerl~şmişti 
, .. en ırni göstermek cinneti-

ne muptela id' ' 1 'd - ... 
kalade . . ım. stı adıma fev- K 

. ıtıınadım vardı. Henüz e üçük dilimi yutacaktım ... Beş 
serlerımi redd tm • 1 • • yüz lira ... Ben ki beş yüz kuruşa M ... e emıt erdı. 

eger, dört bin liralık bir u nıuhtactım ... Beş kuruşa muhtaç· 
vet h' b' sel'- ton ... Hem de beherine beş yüz li· 
hib:' .•ç. ır fey değilmiş ... lrad sa 
. ı gıbı yaşıyordum! Fakat • ra ... 

sı sen l' d ' erte- B d" .. d h e, e ım e az para kald 1J aşım onuyor u. 
8An Perisinin alnımdan .. r... • Cevap veremiyordum. 

bekliyordum .. Kadınları opm~s~ni Karşımdaki adam, fiyata razı 
servetin de arkad n, tahhın, olmadıg" ıma hükmetti. 

an gelec .... · 
tnuyordum... egını U· - Canını, beherine bin lira ve· 

Şimdilik tanıdık k I reyim .•• 
dolafııyorduın . Onları 12 

a ~eziyor, Ve, cüzdanına davrandı. Altı 
Yemeğe davet d' ' ar adaşça bin lirayı bana saydı ... 

"t'" .. e ıyor. si 
go uruyordum... ' nemaya Altı tablomu aldıktan sonra, 

Ah Ma 'd. • • • • 
' cı eye l 

na oldu! Ke k ras amanı ne f e-
F k ' e rasl a ~t, tesadüf e ~~asaydını ... 
retnııf.. . hnesını talih em-

Bu t ' epeden t 
aellah denebil rrnağa kadar mü-
drndr, ecek tıynette bir ka-

B· 
ır çok erkekle 

Ya. felaketleri r saadetleri ve-
n un son derec:ahhahsına olarak, o-
ha 'k l ıe ar d rı u iide bi k ' son erece 
teıunişlerdi, r adın olduğunu öğ-

M 'd acı eyi g" .. 
mi kaybetr orur görmez, ke d'. 
sinin t • . ım. Bugün bile ~ ı 

eıırı altınd ' cazıbe-
Macidenin h "Ynn. 

kendisine ra 1 ed§ ... Parası Yoktu. 'V 
t hJ' s a ıgrrn e e ıkesiyJe k zaman, açlık 
mirde I< ar§r kar§ıya idi l 
n , arşıyakada . . z· 
ın koparıp att ... ' hır kasırga. 

çek gibiyd' tgı nadide "'~ . 
ı. oır çı· 

Kendisiyle b. 
rek orta h 11· ırlikte ... h. • a l b: 1 r- ıre ıne-
Yemeği Yedik S •r okanta.da ""'I 
tik · onra b· og e 

, , ıt otele git. 

bir de kart verdi: 
-işte adresim ... Yeni eserler 

yaparsanız, bana getirin ... 
. . . . 

Artık ilham perisinin sık sık be 
ni ziyaret ettiğini tahmin edersi
niz. Her seferinde o tüccara eser· 
lerimi götürüyor ve paraları alı· 

yordum. Kendisinde yirmi kadar 
eserim biriktikten sonra, Pariste 
bir sergimi açtı. Büyük reklamlar 
yaparak, eserlerimi pahalıya sat
tı. Ve çok kar etti galiba .•• 

itte, bu suretle, gördüğünüz ve 
bildiğiniz tanmmıt ressam haline 
geldim ••• 

Fakat, son zamanda öğrendim 
ki, meğer, Macide, dünyanın en 
tanınmış beymilel fahişeleri arası· 
na girmi~... Eserlerimi' zengin a· 
damlara o satın aldırmış .•. 

Düşünün: Şöhretimi, serveHmi, 
böyle bir kadma medyunum ... Şim 
di , kendi şahsiyetimden kendim 
de şüpheleniyorum. 

tlakili: (Hatice SUreyya\ 
Artık kay 

lstanbula d ''naşınıttrk. Zaten b !stanbul Asliye mahkemeleri 
dü., Birlikt onecektim. O da d'•en Birinci Yenileme bürosundan: 

e ()turnıa ... on. 
tık ... lki bin lira k ga haşlaınış- 4/ Ka. evvel/ 933 tarihjnden 
ntıştr, Mn 'd adar param k 1 evvel ikame olunup lstanbul Asli· 
B cı e, heııa a • 

unu, bana del' P anlanuyordu ye lkinci Ticaret Mahkemesinde 
B. ıce f · d d · ır kaç ay İçind sar ettiriyordu. er eatı rüyet ve Hacı Remzi ve 
lialhuki ... .e sıfırı tükettim Hamit şirketi ile Manihaym Si· 
t ' eger hır . . rt Ş 
utunur e.dam l ışe girişseydim go a irketi arasmda mütekevvin 

. ' o urdu ' da d Bır sah h rn. ~a oıyasının yenilenmesi için 
t"k a ' Paral verıle b u et'°"· b I arı tama • l n eyanname ve gönderilen 

ış u unuvord mıy e da t' · - Üz"J um: ve ıyenın müddei aleyhlerden 
r , u me ... Her .. e H R • er. -dedi, :ı Y Yoluna gi- acı emzı ve Hamit Şirketinin 

liakikaten d gösterilen ikametgahında buluna· 
tirdi. Lak' e her şey Yolun madığı heyaniyle mübaşiri tara-

ın on · · a f d z· , un ıcın m an hila teblig" iade edilmi• ve 
ıra, aradan ~ .•• b T 

ltla.n geçtikt Pek kısa bir za- ir ay müddetle ilanen tebligat i· 
l'anarnadığı~= so?ra, sefalete da. faııına ve 13/ 11/ 934 tarihine mü• 
l'-.kaı-ak M . daır hir mektup b sadif Sair günü saat 15 de yenile-
la1-· ' acıde be r-şu ttın1 mektubu~ b' nden kaçtı. me muamelesine başlanılmasına 

nı.ı ilave ed' ır Yerin de de karar verilmiş olduğundan mez· 
''S 1Yordu: kô .. d y p h erv t h r gun e eni osta ane bina-

tna . .,,, e sa ibi olacaksın ... Kork srnda kain B:rinci Yenileme Büro-
Ne tes 11· . suna gelmediği takdirde 2367 Nu. 

. e ı, ne teselli... lı kanun ahkamına tevfikan yeni-
Nered. • • leınenin ı?;ryabında yapılacağı ilan 

Sefaletine ııervet sa.bibi ol:nak' olunur. (3235r 
de na.a 1 ttayYasına dü•t.. H .... 
k ı sef 1 " unı.. em 
ım Yok a. et ... Evim Yok b 

~e haıla.
0

~j1~ra~a burada sü,riin: YA v u z "" 
arrınııı bir .. h :dç sakal birbirine 

c;ıkınııtırn a e... İnsanlıktan 

tarafından Türkçeye nakledilen He • "Sevuk Tekin" in en büyük oğlu 
defsiz puseler piyesi dünyayı bed- Mahmut 361 yılının 10 muharrem gece 
bin ve herkesi fena gören bir ada- si (971 senesinin ikinci Teşrin ayının 
mm düşeceği elemi ve acıyı gösteren ikinci gecesi) doğdu. 
güzel bir eserdir. Bir çok müverrihler onun doğduğu 

Mevzu kısaca ıudur: gece bir çok harikulade bicfueler vu· 
Her şeyi fena ve herkesi yalancı ku bulduğunu söylerler. (Tabakıfb 

bilen tüccar Hadi Bey kansını ortağı Nasm) ( ı) sahibi bu sırada Hindin 
Nihadın metresi ve kendi öz kızını da Veyhand şehrindeki bir mabette bir 
bunlann gayri meşru çocuğu zannedi· heykelin düştüğünü anlathktan bat • 
yor. Bundan dolayı gerek karısına ve ka onun doğmasından evvel Sevuk 
gerek kızına düşmandır. Bir kavga ne- Tekin'in bir rüyaıından bahseder. Gü. 
ticesinde bir gün 22 yaşına basan kı - ya Sevuk odasının içinde bir ağacın 
zı Suzan hakiki babası sandığı Niha • bittiğini ve bütün dünyayı kapladığı· 
dm evine kaçıyor, nı görmüş. Ve bu suretle cihan.gir 

Fakat bir münasebetle Hadi haki- Mahmudun alisini peşinden anlamış. 
kati anlıyor. Kansının kendisine her Fakat bu çeşit masalları anlabnak 
zaman sadık kaldığını ve Suzanın da Mahmudun müverrihlerine inhisar et-
hakiki çocuğu olduğunu öğreniyor. miş bir ıey değildir. Büyiik lskende -
Bundan sonra büyük bir ruhi tahavvü rin doğmasından bahseden müverrih-
geçiriyor. Kıziyle barışmak, sevişmek ter de bunlara benzer bir ıürü masal-
ve hakiki saadeti tatmak istiyor. Fa- lar uydururlar. 
kat seneler kendisiyle kansının ve kı- Mahmudun anası Zebulistan eşra • 
zının arasını o kadar açmış ve aoğut - fından birinin kızı idi. Zebulistan, 
muştur ki, buna muvaffak olmak için Gaznenin civanndaki bir ülkenin adı-
aynhktan başka çare bulamıyorlar. dır. Onun için Mahmudun şairleri i · 

Hadi rolünde Ratit Riza fevkalade çinde ona "Mahmudi Zebuli,, diyenler 
idi. Eğer bu piyes hakiki hayatta ce- de vardır. 
reyan etse idi H,adi hiç bir zaman. Ra· "Firdevsi" nin, Mahmudu kötüle-
'it Riza derecesinde muvaffak Qlamaz mek için yazdığı bir hicviyeden bahse 
dr. Gerek harekatı, gerek se~ rolüne dilir. Uydu~a olduğu son araşbrma· 
o kadar uyğun idi ki, onunla beraber Iardan anlaşılan bu hicviyede Mahmu. 
ayni heyecan ve duyğuyu duymama• dun bir cariye oğlu olduğunu ileri sÜ• 

ğa imkan yoktu. rülüyor. Fakat bütün bu bicviyenin as· 
Arkadaıı Nihat rolünü yapan HÜ· lı astarı olmadığı katiyetle anlaşıldık -

seyin Kemal Beyle kızı Suzan rolün • tan sonra bu lifa da inanmağa yer 
de olan Şadiye Hanım da her türlü kalmaz. 
takdirin fevkinde muvaffak oldular. Mahmudun çocukluğu ve gençliği 
Senelerce çektiği istirapla hırçınlaşan hakkındaki malumatnnız pek yufka -
hassas bir kız rolündeki Şaziye Hanım · dır. Fakat onun Kadı Bu Alinin ha. 
hakikaten sahnemizin nadir yetiştire- basından den gördüğünü, dini bilgi _ 
bileceği bir sanatkardır. En son: lerin her çeşidinde behre ıınhiM oldu-

- Baba! Çabuk gel .. Seni çok öz- ğunu biliyoruz. Mahmut, kuranı ez • 
ledik .. Sözünü ne kadar kuvvetli, ne berlemiı, islim fıkhı ile Hadis oku • 
kadar içten söyledi. muıtu. Fakat onun siyası terbiyesi de 

Şayeste Hanmı da Hedefsiz puse- ihmal olunmadı. Mahmudun baban 
lerin kahramanlarından biridir. Fazla Sevuk Tekin ona bir hükümdarın na -
hassas, masum ve saf bir kız. Aşkın sıl muvaffak olacağmı öğretmiş, öğ • 
kalbinde ilk olarak açtığı büyük ya • rettiklerini de "Pentname" şeklinde 
rayı sürükliyen kız. Bu rol de bu ka • toplamıftı. Bu "Pentname" nin metni. 
dar kuvvetli olarak yapılırdı. Yalnız ni "Mecmeul'ensabe" (1) adlı eser mu-
nişanhsı Cudi rolünün bizde uyan· hafaza etmittir. Mahmut bundan baş-
dırdığı antipati bu hislerin kuvvetini ka idare işleriyle de meşğul olarak 
azaltıyor. Bu da Birabo Efendinin ha- bu yolda tecrübe kazandı. Çünkü ba • 

bası bu oğlunu henüz yedi yatında ol
duğu sırada bile, Gaznede kendisine 
vekil olarak bıraktı. Sevuk o sırada 
Bust taraflarında muharebeye gitmiı
ti. Sevuk, daha sonra Zemin Davar ta
rafının idaresini de Mahmuda bırak • 
mıt ve bu suretle oğlunun idare işle
rine ahımasını, idare meseleleri ile 
karşılaşarak karar vermesini temin et· 
nü,ti. 

tası. 

Hadinin karuı rolünde Lebibe Ha· 
nnn, Namık rolünde Zühtü, Cudi 
rolünde Necati Beyler de çok muvaf
fak olmuşlar ve alkışlanmışlardır. 

Bundan sonra oynanan Bey atla -
dı komedisi de çok alkışlanan ve mu -
vaffak olan bir komedi olmuştur. Ha
lide Hanım - Habibe Molla - Hüse
yin Kemal ve Hadi Beyler çok mu • 
vaffak olmuşlardır. 

Bu suretle Raşit Riza Bey büyük 
bir varlık göstererek işe başlamış ol • 
da. Ve kendisine yapılan haksız hü
cumlara çok beliğ bir surette cevap 
verdi. Şimdi sabırsızlıkla gelecek haf· 
ta oyniyacaklan oyunu bekliyoruz. 

Murat Setimi 

iş arıyorum 
Orta tahsil görmüş bir gencim. 

Tüccar komisyoncu yanında tespit 
edilecek ücretle çalışmağa razı· 

ymı. 

Kadn-ga Cömertler sokak No. 
55 M. Sabahattin 

Mahmudun askeri terbiyesine ge • 
lince buna fevkalade ehemmiyet ve • 
rildi. Mahmut, kılıcı, eşsiz hünerle 
kullanan bir adamdı. Onun nişancılığı 
emsalsizdi. Mızrak kullanmaktaki kud. 
reti de benzersiz sayılıyordu. 

Mahmut bu terbiyeyi aldığı için 
daha çocukluk çağında kendini "gur,, 
harplerinde gösterdi. 

Gerçi tarihçilerin biri de onun bu 
muharebede gösterdiği yararlıklardan 
bahsetmez. Fakat tarihin menbaı yal
nız for;~.dlerin kitapları değia ki. BP. • 
zan ıairler onların yerlerini pak ala 
tutarlar. Netekim şair Unsuri de Sul· 
tan Mahmudu methiçin yazdığı bir 

kasidede der ki: 

;,;>;:. S:.~ Jf ~~ jT ;J 

ı..ı._ ~. 'i. ~ .J;~ -:-i ~ ~ 

Fakat ... Kadın ve erkek terzisi 
dükk&nd' g:ne eski tablolarım b" Ôz Türkçe ilk roman 
iİYe kon:ı ı.ıruyor, hazan da ,se:~ Bütün şrklar hep orada giyi- S t 8 

Yani (Onun "Mahmudun" çocuk· 
luğundaki şecaatinden konuşacaksan 
"Mahmut" Gurda, at 11riında babasİ• 
le yan yana harbetti.) 

Sonraarap ıairi Ebu Amir Ennecdi 
de bir kasidesinde diyor ki: 

B· UYordu nirler. Her keseye ve her arzu- avaş an anşa 
ır gün d"kk~ Y lb' ıerser· ' u an sahibi b • a uygun e ııenizi ancak ora- Yazanlar: (Voi·l"tO) ile 

1 serse · ' enı, da t b'l' · bı.ıldu: rı Yolda dola§rrken yap ıra ı ırsıniz. ÇUrUksulu Meziyet 
İstanbul Y enipostahane kar- Yeni çıktı 

- Yahu ei · tısında letafet Han. 
S"drtıı ·ded,' zın eserlere mü,teri ı.. Fi yatı : 50 kuruş 

ı. lfalrikaten ae tüccar ------------1111 .... 11 '·------------
t ;,_:.. ~L:. ..ü ;y.JIJ 41j 

ı_,l!.; .ıJ, u-\ ~ ~ ı,ı ;U. 
Yani Hint ve Cur loalkı senin ıatve. 

tını görünce (ya keder veya korku • 
dan) ıaçlan ağardı ve aciz kaldı· 
lar. 

Mahmut daha on bet yqmda iken 
376 ( 986 • 7) de Lamaganda vuku • 
bulan muharebelerde büyük bir rol 
almıştı. 

380 de (990 - 1) bir takım adam
lar Mahmut ile babaıımn arasını boz
mak istediler. Bu yüzden Mahmut 
Gazne kalesinde haptolundu. Fakat 
baba ile oğul arasındaki anlqamamaz. 
lık çok kısa sürdü ve Mahmut bir kaç 
ay sonra serbest bırakılarak gene es • 
kisi gibi babasının itimat ve teveccü .. 
hünü kazandı. 

Bir kaç yıl ıonra Mahmut, babası 
ile birlikte Saman oğullannm lehin • 
de harbetti, ve onlann Faik gibi, Sim 

Juri gibi düımanlannı, hem asker, 
hem kumandan sıfatlyle yenmekte bü.. 
yük yararlık göstererek Saman oğul • 
lan tarafından "Seyfüddevle" yani 
(devletin kılıcı) unvaniyle taltif ve 
Horasan valiliğine tayin olundu. 

Mahmudun bu muvaffakiyet)eri 
yetiıtiği için düşmanlar yenilmi§ler 
ve kaçmıılardı. 

Gerek "Sevuk Tekin" in, gerek of. 
)u Mahmudun bu muvaffakiyetleri 
onlann aleyhinde bir sürü dolaplann 
çevrilmesine saik oldu. Saman oğlu 
Nuhun veziri Uzeyr'in tonınu Abdul
lah onlann aleyhinde çalışmış, fakat 
Saman oğlu bu mert, bu yiğit adam· 
lara karşı gelmemiıti, bu kuvvetli 
müttefikleri kaybetmek istememİftİ. 

ilik Han 384 (996) da Buharaya 
doğru yürüdüğü :z:aman Uzeyr zade 
Abdullah, "Sevuk Tekin" e karşı bir 
hakarette bulunmuş, o da Mahmudu 

20.000 seçme askerin başmda Buhara. 
kazanmasından ve Nişabur'a girmesin• 
tlo,,, lt:r.ea b :w ... 1l'lil"O."-"- •A--• aır.. ~-,.,._, -C.-l 
lannın düşmanlan onun Üzerine bir -
den bire çullandıklan için Mahmut ge
rileyerek Nitaburu tahliyeye mecbur 
olmu§, fakat babası onun imdadına 
ya göndererek bu veziri attırmıı, o
nun yerine dost bir veziri İş başma 
getirtmiıti. 

Mahmudun Buharada bulunduğu sr 
rada Simjuri, Kühistanda kuvvet top
byarak Nişabora doğru gibniı, bu 
ıehri zapdebniş, Mahmut amcası 

Bugraeik'in yardmu ile Nişaburu ge
riye almak için ilerlemiş, hasnn kav • 
gaya girişmeden çekilmeyi tercih et.. 
mişti. Mahmut bütün hasnnlarmı yen· 
dikten sonra kuvvetlerini Horasanda 
toplamıı ve orada yerleşmişti. 

Fakat çok geçmeden Sevuk Tekin 
vefat etti ve Mahmut Gaznede tahtı· 
na konan kardeşi lsmailden tahbnı aJ. 
mak ve onunla mücadele etmek ü:z:ere 
Gazneye yÜrüdü. 

ömer Rıza 

~-----------------.. Gorio Baba 
Balzak 

Haydar Rifat 

Çıkıyor 

Teraziler muayene ediliyor 
Bilcümle müesseselerle esnafın 

elinde bulunan damgasız ha.kül, 
kantar, terazi ve saire gibi bilu· 
mum tartı ve ölçülerin muayenesi· 
ne belediye ölçü memurları tara • 

fından başlanmııtır. Bu muayene 
Eminönü, Fatih, Kadıköy ve 
Beyoğlu cihetinden tarama usulü 

ile yapılacaktır. Muayene işi hu 
ayın sonuna kadar bitirilmiş ola .. 
cak, ve teşrinisaninin birinden 
itibaren damgasız ölçü ve tartı kul 
!ananlar hakkında kanuni takibat 
yapılacaktır. 
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Marsilya suikastı hadisesi Fransı~B::::1:; 
Dün Fransız elçisi M. ~alll~ 

(Bq~l~u~~ı~--------------------------, Benes asıl isminin lvan Rajliı Ankara, 11 (A.A.) - Kral Aleksandr Haz-
olduğunu, Yugoslavyada Kalo-
dinette doğduğunu itiraf etmittir. ret/erinin cenaze merasiminde Reisicumhur 

Nbva:k hüviyeti hakkında ma - Hazretlerini temsil etmek üzere Hariciye Ve
ıumat vermekten istinkaf etmit • kili Tevfik Rüştü beyin, refakatinde bir heyet 
tir. Her ikiıi Kelemeni Pariıte ta- bulunduğu halde Belgrada hareketi takarrür 
nıdıklarınt, fakat bilvasıta dahi etmiştir. 
suikasta iştirak etmediklerini söy· Ankara, 77 ( A.A.)- M. Barthou'nun cenaze 
!emişlerdir. L d k merasiminde Türkiyeyi on ra Büyü elçisi 

Paris, 11 (A.A.) - Zabıtaca 
yapılmakta olan tahkikat kral A· Fethi Beg temsil edecektir. 
leksandra kartı yapılmıt olan su· 
ikastm geniş bir şebeke tarafın • 
dan idare edildiğini yavaş yavaş 

meydana çıkarmaktadır. Katilin 
şeriki cürmü olarak Novak ve Be· 
net isminde iki kiti tevkif edilmiş
tir. Bunların Üzerlerinde çıkan 
pasaport Zagrepdeki Çekoslovak
ya konsoloshanesi damgasını taşı· 
maktadşır. Novak ve Beneşin 

katil Kamelen ile ayni otelde otur· 
dukları ve cürmün ikaını mütea· 
kiben Fransadan uzaklaşmağa 
çalıttıkları anlaıılmaktadır. Di· 
ğer taraftan zabıta F ontenblo' de 
üçüncü tahsı tevkif etmek iste· 
mit, evrakını ve pasaportunu tet· 
kik etmiş ve fak at merkum bu es· 
nada jandarmaların elinden kaça• 
rak ormanın içinde kaylbolmuttur. 
Bunun elinde de Zagrepte veril • 
miı bir Çekoslovak pasaportu bu· 
lunmaktadll'. 

Moskova, 11 (A.A.) - M. Ra· 
deck, lsvestia gazetesinde Mar· 
silyadaki rovelver kurşunları na • 
mı altında bir makale netretmiı • 
tir. Mumaileyh bu makalesinde 
diyor ki: ~ 

"M. Bartu ile Kral Alektandr' 
in 'katlı, suın aavaaımn ne K&· 

dar zayıf olduğunu ve ne kadar 
çolC kuvvetlerin hala durmaksızın 
Avrupada mevcut bulunan 
muvazeneyi berhava etmeğe çalıt· 
makta olduklarını bir kere daha 
göstermİ§tİr.,, 

Yugoslavyanın siyasi vaziyeti· 
ni tahlil eden M.lRadek hükiime· 
te karşı .yapılan bütün hareketle -
rin !iddetle tenkil edilmit ve şim· 
diye kadar her türlü hareketin 

ba:;brılmı~ olduğunu ve fakat bu 
tenkil ameliyesinin Yugoslavyayı 
tedhitçi te§kilatlardan kurtarama· 
mıt olduğunu kaydetmektedir. 
Mumaileyh buna sebep olarak 
Yugoslavyamn zayıf dütmeıinde 
menfaatleri olan mukabil casus • 
luk ıebekelerinin bu tetkilitlara 
yapmakta oldukları müzahereti 
göstermektedir. 

M. Radeck' e göre Marsilya ci
nayeti, hiç fÜphesiz bu nevi te!· 
kilatlardan birinin itidir. 

Bundan sonra ıözü Fransız -
Yugoslavya ittifakında vücude ge 
tirilmiş olan rahneye, Fransa ile 
Romanya arasındaki ittifak bi • 
naımm altına konulmut olan di • 
namitlere ve Fransanın Lehistan 
ile mevcut olan münasebetlerinde 
tesadüf etmekte olduğu mütküli.· 
ta nakletmektedir. 
- Makale muharriri, bu mütkü • 
labn &!ağıdaki ıebeplerden ileri 
geldiğini söylüyor: 

"ittifaklar ıistemine dahil o • 
lan memleketlerde bir türlü ma • 
kul bir surette halledilmiyen ve 
her türlü maceralara yol açan da· 
hili iktısadi vaziyet ve çiftçi mes~ 
leleri, bu memleketlerin sulhun 
müdafaasını istihdaf ebnelerini 
ver bütün gayretlerini bu gayeye 
tevcih eylemelerini ami olan akıl 
ve mantıka hareketlerini tevfik 
etmelerine mani olmaktadır. 

Franıanın daimi IUl'ette maruz 

bulunduğu müşkülattan bahset· \ sandrın hayatını ve ifa ettiği rolü 
mekten hiç bir zaman hali kalmı • \ bir kaç cümle ile izah ederek va· 
yan Alman matbuatı, Marailya tan uğurundaki fedakarlıklarının 
vakayiini Allahın bir idaresi eseri beyhude olmaması lazım geldiğini 
olduğunu söyliyeceklerdir. Fakat söyledi. Müteakıben yemin formü 
bizzat Almanya da içi bir menfez lünü okudu. Bu formülü bütün a • 
arıyan ve kendisini patlatabilecek za, kolları kalkmıt olarak, kelime 
olan buhar dolu bir kazana benzi- kelime tekrar ettiler. 
yor.,, 

Fcntenblo, 11 (A.A.) - Kle
menin ıuç ortağı zannedilen biri· 
si dün aktam Fontenblo istasyo • 
nundan Eveyan • le • Ben'e gider 
ken jandarmalar tarafından tev • 
kif edilmittir. 

Ü zeri aranınca Silveıter Şalmi 
ismine verilmit muntazam bir pa• 
saport bulunmuştur. Fakat bu a· 
dam, birdenbire jandarmaların e· 
linden kaçarak gecenin karanlık· 
Iarı içine karıtmııtır. Adam, ya· 
pılan araıtırmlara rağmen bulu • 
namamıttır. 

Pariı, 11 (A.A.) - Polis, Fon• 
tenblo iıtasyonundan kaçan ,ah· 
sın ismini Silvestr Nalis olduğu· 
nu, Franaaya 28 eylülde gelmit 
olduğunu bildirmittir. 

Anemaıda tevkif edilen iki 

Benes le Novoktur. Ve birisi Za· 
rada 1903 te, ötekisi Goriçiada 
1900 de doğmuşlar, lsveçreye ı. 
talyadan 28 - 9 da girmitlerdir. 

Zannedildiğine göre, Fonten • 
blodan tevkiflerinden bir gün ev· 
vel ayrılmıılardır. Benes, Pariste 
bir otelde kaldığını, Novok ile Na· 
liıin ayni adam olduklarını söyle· 
mittir. 

Pariı, 11 (A.A.) - Belga a • 
jansının haber verdiğine göre, 
Brükseldeki Yugoılavya sefareti 
geçenJerde, Kral Aleksandra kar· 
'ı tertip olunan bu suikasttan ha· 
berdar olmuttu. Belçika zabıtaar 
tekayyüdünü arttırdığı halde, ka· 
tilin Belçikadan geçmit olduğuna 
dair bir İp ucu elde edememittir. 

Diğer taraftan, Paris zabıtuı, 
Kalemenin aym 3 ünde Suk namı 
müsteariyle Pariı otellerinden bi· 
rine inmit olduğunu tesbit e~it· 
tir. O vakit merkumun refaka • 
tinde bulunan iki meçhul tahıs 
şiddetle aranmaktadır. 

Krala sadakat yemini 
Belgrat, 11 (A.A) - Avala a· 

jansı bildiriyor: 
Meb'san ve ayan meclislerinin 

mütterek fevkalade celsesi saat 
11 de ayan Teisi M. T omatiç'in re· 
isliğinde açıldı. Reislik küraüıü· 

nün üstüne Kral ikinci Piyer'in bir 
tablosu, bunun sağına Aleksan
drın ve soluna da Kraliçe Marinin 
resimleri asılmıştı. Reis celseyi di· 
ni bir sessizlik içinde aç.arak hü
kumete, Kral Aleksandrın ölümü
nü ve Kral ikinci Piyerin tahta 
çıktığını bildiren tebligatını oku • 
du. Bütün hazır bulunanlar bu teb 
ligatı ayakta dinlediler. Tekmil 
tribünler ve sefirler locası hınca • 
hınç dolu idi. Bu dakika çok heye· 
canlı oldu. Reis, ayan ve meb'usan 
azasını Kral ikinci Piyere sadakat 
yeminine davet etti ve Kral Ale1i-

Yeminden sonra celse talile e • 
dildi. Bir kaç dakika sonra tekrar 
açıldığı zaman, birinci naip Prens 
Pol ile naip Stankoviç ve Eroviç 
alkıılar arasında salona girerek 
hükumet ııra11nın önünde mevki· 
lerine oturdular. Bütün mecliı a -
yakta: olduğu halde, reiı naipler • 
den, teıkilatr eıasiye kanunu mu· 
cibince millet mümessilleri önün • 
de yemin etmelerini istedi. Naip -
ler, reiıin okuduğu yemin formü • 
lünü tekrar etmek ıuretile yemin 
ettiler. Bundan ıonra Prens Pol 
bir nutuk irat ederek, hakkında 

gösterilen itimattan dolayı millet 
mümessillerine te§ekkür etti ve 
bu itimada layık olacağını temin 
eyledi. 

Naipler alkıtlar arasında salo· 
nu ter kettiler. 

ı:' •• 1&-.l~d. ı•ıuıı~.li•, öl- KTaı... 

"Birliğin kurucuıu Kral kahra .. 
man Alekıandr,, ünvanını tevcih 
ederek Kral ikinci Piyere heye· 
canlı bir taziye telgrafı çekti. 

Gen~ krahn ölUmden 
haberi yok 

Paris, 11 (A.A.) - Yugoslav• 
ya genç kralı ikinci Piyer'in Pari· 
ıe azimeti tekarrür etmesi üzerine 
suikast o dakikaya kadar kendiıin 
den gizli tutulduğu cihetle bir 
§eyden haberdar olmamasını te• 
minen sabahleyin ıaat 6 da uyku· 
dan uyandırılarak kendisine Pari· 
se gidileceği söylennıit ve köyden 
bindiği otomobil, kralın gazete • 
lerin büyük levhalarla netriyatını 
görmemesi için, pek büyük bir 
süratle hareket etmi,ti. Kral Vik • 
torya istaıyonundan bindiği tren• 
le ve Duvr • Kale tarikiyle Parise 
geçmittir. 

HUkOmetlere nota 
Belgrat, 11 (A.A.) - Hariciye 

nezareti Belgrattaki bütün ecnebi 
müme11illiklerine birer nota gön 
dererek Kral Alekıandr'ın Marail· 
yada öldürüldüğünü ve Yugoslav• 
ya tahtına ikinci Piyer'in geçtiği· 
ni resmen bildirmit ve Kral ıinni 
rüşte varıncıya kadar niyabetin 
Kral Alekaandr'ın vasiyet ettiği 
üç kiti tarafından yapılacağını 
reımen bildirmittir. 

Cinayeti gösteren fllm yasak 
Berlin, 12 (A.A.) -Propagan· 

da nazırı M. Göbbels Yugoslav 
Kralı ile M. Bortunun katlini ihti· 
va eden filmin Almanyada göıte· 
rilmesini menetmiştir. 

Suikast, Fransız kabine
sinin değişmesine 
sebep olacak mı? 
Paris, 12 (Radyo) - Fransız 

kabinesinde §U değişikliklerin ol· 
ma11 muhtemeldir: 

Hariciyeye: M. Flanden, Da· 

hiliyeye: M. Köy veya M. Lamurö 
gelecektir. 
Bu zevat arasında timdiki kabine 
izaıından olanlar da bulunduğu 

için bu değişikliklerin kabineye 
büsbütün yeni bir ıima vereceği 

muhakkaktJT. 
Paris, 11 (A.A.) - Sonsuz e

lem ıaatleri yaşamakta olan F ran· 
aada, umumi duygu, iki büyük 
ölüye kartı gösterilecek en büyük 
saygının sulh ve itilaf eserini ida
me ettirmek olduğu merkezinde· 
dir. 

Pöti Jurnalın dediği gibi; M. 
Sartunun hedefi, lazım gelen nü· 
fuza malik ve kararda sürat sahi· 
bi bir tahsiyet olmalarıdır. 

Kralın vasiyet ettiği niyabet 
meselesi çok iyi telakki edilmit· 
tir. 

Jurnal; Yugoslavya haneda • 
nı tarihinin askeri unsurlara bağlı 
bulunduğunu ve icap eden kudre· 
ti haiz bulunacağını yazıyor. 

Ayni zamanda, matbuat, cina
yeti teHn ve mesuliyetlerden bahs 
etmek husuıunda müttehittir. 

Gazetelerin kanaatlerine göre, 
alınan çok sıkı muhafaz ve taraı • 
sut tedbirlerine rağmen, intizam 
layrkiyle temin edilememittir. 

Meclise iıtizah takrirleri veril· 
mittir. 

Maten gazetesi: "Fransa mi· 
ıafirperver bir memlekettir. Fa· 
kat, yabancılar daha sıkı bir mü· 
rakabeye tabi tutulmalıdır. Eğer 
hükUmet vazifesini biliyorsa, suç· 
lular derhal azledilmelidirler.,, 
diyor. 

Bütün diğer gazeteler, ayni su· 
retle, bir takım meauliyetler üze
.rinde ısrar ederek evvel emirde 
dahiliye nazırı M. Sarroyu istih • 
daf edecek olan bir kabine buhra· 
m ihtimalini ileri sürmektedirler. 

M. Şeron da, malum olduğu 
veçhile, Prens meselesi dolayısile 
tiddetli hücumlara maruz kaldı • 
ğından, bazı gazeteler ve bu me· 
yanda Pöti Jurnal, pazartesi gü • 
nü, kabinenin toptan istif asım 
muhtemel görüyorlar. 

Hariciye nazırlığı için, ş1mdi • ' 
den M. Heryo, Bonkur, Tardiyö, 
Flanden, Hanri dö Jüvenelin ve 
dahiliye için de M. Lavalin isim· 
leri ileri sürülmektedir. 

Maamafih, henüz bir çok ga • 
zeteler, beynelmilel vaziyetten, 
iktıaadi buhrandan, siyasi müta· 
rekeye devam lüzumundan dolayı 
bir kabine buhranı çıkmasını der· 
pif etmek İstemiyorlar. Bunlar 
için en muvafık hal çaresi: Kabi· 
nenin olduğu gibi kalma11 ve ha· 
riciye nezaretinin M. Dumerg ta· 
rafından deruhte edilmesidir. 

Pariı, 11 (A.A.) -M. Dumerg 
bugün Löbrön ile uzun uzadıya 
konuımuttur. 

Paris, 11 (A.A.)' - Dahiliye 
nazırı, Marsilya faciasının sureti 
vukuu hakkında, bugün milli em • 
niyet müdürünün ifadesini dinli • 
yecektir. Lazım gelen tedbirler 
derhal alınacaktır. 

MENISA BOOAZINDA •• 
Pariı, 11 (A.A.) - İtalyanın deniz 

ata,eai, Bahriye nezaretine gelerek, 
"Dubrovnik" kruvazörünün Meıina 

boiazından geçeceği saati tahkik et • 
mi,tir. 

J tal ya hükumeti, cenazeyi ta,ıyan 
Yugoılav gemisini selamlamak üzere 
bir filo göndermek niyetindedir. 1 

1 tal ya sarayında üç hafta matem tu-
tulacaktır. ı 
CENAZE MERASiMi TOPOLADA 

YAPILACAK.. j 
Müteveffa Alekıandr Hazretlerinin 

cenazesi "Dobrovnik" zrrhlısiyle geti
rilmektedir. Büyük cenaze merasimi • 

İzmir hadiıeıi münaaebetıyle 2 • 
beyanatta bulunmuıtur: 11' 

"Çoktan unutulmuı saydı i' 3 
bu hadiıe - bilmem buna h• ;,• A 

d . . .. 1 e.tıll 
enır mı - ıoy e cereyan 

tir: J 
Amiral Rivet iki üç hafı- :

ıeyahat için Yunaniıtana I~ H 
ve burada birçok limanları si ı,o1' T 
ettikten ıonra İzmir ve JıtaJS i Kan 

da ziyaret makaadiyle ha~ek~ ki 

mittir. Amiral lzmir Iıos it rat, 
girmek için telgrafla müıaad• dtJ •an 
temiş, fakat daha cevap alili' / !:ı 
ilerlemeğe devam etmiıtir. S\I 
nada Türk nöbetçileri hiç biritf •-• 
berleri olmadığı halde iki to~ ls 
nun yaklaşbğmı görmüıler, ~ğu 
sıkı atet ederek geri dönnıel ~ P 
ihtar etmitlerdir. Torpitolat ~ 
dönmüıler ve doğruca lıtaıı~ e;: 
gelmiılerdir. Bütün mesele •ı 
bir yanlıtlıktan ibarettir.,, ,,, ye. 

Dost millet muhripleri d~e 1~ yazdığımız gibi ayın on dörd·;.:ı:i 
pazar gününe kadar limanını 

k ı ki .. .. rke' ine a aca ar ve pazar gunu e .~ I • ..,.. o un 
den Rados ve Beruta gıtmek U 

hareket edeceklerdir. 

Japonlar 
(Baı tarafı 1 ineld•) 

Kısmen Avuıtralyanın m 
sı altında bulunan yeni Kine 
ları civannda Japonların h 
tı dikkate ıayan görülmüıtür. 

Ticaret ve Balıkçı gemiler· 
ne ticaret ne de bahkçılrk no 
smdan hiç bir ehemmiyeti o 
yan yerlerde ıık ırk dolaştı • ..., 
yazılmakta ve "bu yerlerin "-ı 

ziy.ade sevklceyt bakımınd~. 
henımiyeti oJauğuna,, ıtar~ 
mekteClir. 

Buralarda vakit vakit Js 
tahtelbahirlerinin de görüld" 
gelen haberler araımdadır. 

' Belediye seçiJ111 
(Bat tarafı ı incide) 

nova, Çetme, Dikili, Eski1 
Karaburun, Kemalpaşa, 1'1.,,W l'iinı 
Kutadaaı, Menemen, öd~ af Ye 
Seferihisar, Parsa, Seydılc ~ley 
Şirince, Tire, Torbalı, V/ l'o 
Bursa, Büyükau, Gemlik, ine I 
lznik, Karacabey, Mudanya, ~O' 
taf a Kemal Pata, Orhaniye, ol 
hangazi, Yeniıehir, Kaıtaııı ti 
Ağlı, Araç, Cide, Daday, f F . 
bolu, Güre, Tatköprü, ,-~, dat 

d "f' e· Kır§ehir, Avanoz, Çiçek ag'Jd t s 
K · K l" rııı cıbekta§, enzın, aman, tİ' h 

cur, Beyşehir, Kırkağaç, 'fo,; h t.n 
Ağaçabat, Of, Maçka, SürJll rtıf' ~r 
Vakfıkebir, Zonguldak, B• •dlı 
Devrek, Ereğli, Zafranbol~ e Q ,, 
Tokat meb'usunun ce11 de 

. b.. ..k ·..-.le ha zes1 uyu merash•· 
kaldırıldı .,; 

Ankara, 11 (A.A) - 1° / 
Meb'usu Mustafa Bey ölüıııiİ~1 
cenazesi bugün merasimle ~ -o'I 
rılmııtır. Bütün vekillerle, nı' il 
arkadaıları ve dostlnı met-' 
d~bulunmu§lardır. ; 

Merhumun tabutuna B. fff· e~ 
Reiıi Kazım P~ Hz. ile B~~;1" 
Pata Hazretlerı, Ankara bele / 
si ve vekil arkada,ları naıııııı' 
lenkler konmuştur. / 
~~~~~~~-...-"'~ 

nin Salı veya Çarıamba günü ~ ' 
cağı tahmin olunuyor. Fakat 1' 
sim, Belgratta deiil, Belgratta11

1~ 
kilometre kadar ilerde bulunaJ' pr 
la ,ehrinde yapılacakbr. Burad• ..,1' 
hanedanının metfeni bulunın•" 

9
.,,1 

Cenaze oraya kadar meraaiınle tı 
caktır. 

11 
1 
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F eyziati Liseleri MifdürİÜğünden 
- ~~z bvc kcrkekler için ayrı lcşkilita maliktir. Ana, llk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

a e e aydına başlanmıştır. 
2 - Kayıt içiıı h Ü ._ 

. er g n mcııdebe veya Yeni postane arkasında Basiret bananda Ôzyol idareha· 
ıfıl' nesınc müracaat edilebilir. 

ı:.. 3 - isteyenler k 
....-. e IDe tep tarifnameai gönderiJir 
-ir Arnavulköyünd tr • 
.... e •mvay caddeıinde • Çifteaaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • Ô;eyolun telefonu: 24115 

Kimyager ---. 

HÜSAMEDDiN 1 

bol' Tam idrar tahlili 100 k t 
j Kanda· O W'Uf "r. 

kl .. · re, teker, kolleaterin ve 
orur 'k nu larlannın tayini Kazu 

• rat, ıu, tnev dd . . • 
e it •anayi lah1i1~ . ı ııdaıye, ticaret ve 
•'" Enıt:.'- en yapılır. Bahçeıkapı 

cuı; ve Eytaın B k , 
I da lzze an aaı hrpıın. 

&I Jıtbz a l Bey hanı j6 l 9 

il' 
~ İstanbul Yedinci !cra 
~fundan: ınemur-

~ Paraya çenilnıeıine k ten İltanbulda. Ye,iJd' arar ve-
'1 hanında. 10 ve 11 ıtekte Ho- j 

diyede borçlu Ali D n~nıaralr ar- , 
·ıı 're ait 1 adet P e\Ptı Eefendi-
·: .L ı· rova tez .. h T v,,-e ın 15 nci gü .. ga ı . ev-··"'·lli nıezkurd n~ ıaat 12 de ına. 
e' nıenıuru tarafa d azır bulunacak 
slolunur. (28S) ın an •atılacağı ilin 

~.Ib,N ORA 
Boenoa A~ het'keain bıçal:...~
llGra L_ il\ telcıniı KIQIJ' • 

uıçaiı lcul'-ıur ahaliıi Mi-
l O aded' l:!n 

• l uu lcıı 
t• •ndirilnüır ııııtan 36 ._ 

T ''" -uııı. 
•• optan ••hı: it'._ 

Nııırn Niyeıo ·-.saat Mai-.-
' 1 .• -•ı 
ı atanbul· K 

lar caddeıı' .N etencller, Sabuncu 
..._ .• o• 7 • de)- .. ·• 

!eti z .. 
,J ~ A Yt: Elmas iı • 
-' il ~ayi ettim nıı~deki nıühu. 

.•. ~ Ye •enet). h ve inç bir k. 
1"'' le ı orcunı ol ınue-

./1. Yenisini çıkarac ,. tnadığı cihet-
·~ Yoktur aglbıdan h"'k er . u nıü 

T~O.KiVE 

l 1 Qilb.T 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT-..bO~Q 

İstanbul Beşinci İcra Dairesin
den: 

Bir alacağın temini için rehnin 
paraya çevrilmesi yoliyle satıtına 
karar verilen bir adet piyano 
l 7 /10/ 934 tarihine müsadif Çar· 
!a.ntba günü saat 10 da Beyoğlun· 
da İstiklal caddesinde Anadolu 
han 9 Nu. dairede açık arttırma 
ile &atılacağından talip olanların 
Yevmü mahsusta hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olu
nur. 

İstanbul Beşinci İcra memurlu
ğundan: 

Bir alacağın temini için evvel
ce hapsediHp bu kere satışma ka
rar verilen eşyayi beytiyenin 
17 / 1 O /934 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 11 de açık arttır
ma ile Beyoğlu istiklal caddesi 
Rumeli han 14 Nu. dairesinde sa
tılacağından taliplerin yevmü 
mahsusta haz!r bulunacak memu· 
runa müracaatları ilan olunur. 

Komogene 

KNZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve aaçları besliye• 
rek dökülmesine mini olur. Depo· 
su: Kanzuk eczaneıidir. Belli bat· 
lı ıtrıyat mağazalarında ve her ec• 
zanedeı bulunur. 

ihtar: Kanzuk ıaç losyonu 
.J 

mümaıilleri gibi yağlı değildir. Tesiri kat•i ve rayıhur litif 
bir loıyondur. 

F T 356 

Kiralık Depo 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Haliçte Camialtmda Akay İşlet meıi Müdürlüğüne ait 2,3,6, 7 Nu.b 
depoları bir sene müddetle ve cem'an "1500,, lira: bedelle kirala· 
mağa talip vardır. Fazlasiyle kira lamak istiyenlerin 12-Tetriniev• 
vel-934 tarihine kadar idareye müracaatları. "6545,, 

10 Büyük ve Ciddi Eser 

236 Krş. 

(DÜN ve YARIN) 
Neşriyatına 

ABONE OLUNUZ 
., 

''V AKIT,, Kütüphanesi "Dün ve Yarın,, tercüme eserlerinin 
bugün onuncusunu neşretti. Avrupaca tanınmı~ ve eserleri çok 
okunmuı ve beğenilmit olan muharrirlerin 100 e yakın kitabı 
lisanımıza tercüme edilerek her on bet günde muntazaman bir 
cilt neşrolunmaktadır. 

On cilt için VAKiT Kütüphanesi abone kaydetmektedir. 
Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara tenzilat yapılarak 
tediyatta kolaylık dahi gösterilmeğe başlanmıştır. 

PEŞiN verilecek 236 kuruştan sonra AYDA 100 kurut ile bu 
eserlerin birinci serisine sahip olacaksınız. 

10 SERtYl teşkil eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi eserler· 
le dolu bir kütüphane meydana getirebilirsiniz. Taşradan yapı· 
lacak siparişler için posta parası alınmaz. 

Müracaat Mahalli: 
VAKiT Yurdu. Ankara caddesi: lıtanbul Telefon 24370. 24379. ~: Elnıa1 ( 3232)' 

~ /ATILIK Ev---
ZAYi: Kunnpaşa Nüfus me· 

murluğunden almı§ olduğum nü
fus cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. 

İstanbul Beşinci !cra Dairesin-

den: •---------------··--• 

; };' atıh traın" 
Jj atih Parkı ay durak Yeri ·ı 
P de . araaınd t ı e 
JI t •ıne nezareti a ramvay cad. 
~:. rnx havi ' elektrik tertib 
ıv· h ' Yeni y 1 a-
,; h •tıe •atılıktır, G~~ı nııı kirgir '" -~t ilin öğleden ornıek istiyenler 
rv ıya k d •onra ı t "k' d 

ed~h·ı· a ar içindek'J aa ı ı en 
F ı ırler. ı ere müracaat 

f,' d atihte D" 

h
e '<üçUJc: urıerzade mahalle . 
ane. llleydancık ıın. 

nunıaraıız 

D Göz H k· t. s·· e ltni 
Habıaıı , ~leyman Şu"·k .. 

nkır:ı dd ru 
1' 1 cı esı No. 60 

c cf~rı 22566 

• 
Tıp F&Jc.-::".··~~~~--.. '"lteai D 

Dahili li OÇ•ntlerinclen 

D 
aıta.JıJc:ıar M .. '-h 

r. A s··h- ••aı•r 
Her tün •aat ı: U eyi 
lann1, Divaıı y ten itiharen, ba•ta

Şark M.ı., 0:~nda N. 169, eılti 
•tJne ~de muayene 

Muay h e tedir. 
ene .anc 'l' 

I!:v clcfon: 21422 
"mı .. : 60726 

Kadrköyün"de: Köse oğulların
dan Mehmet oğlu Mehmet (1321) 

İstanbul Yedinci İcra memurlu
ğundan: 

Paraya çevrilmesine k:ıarar ve
rilen İstanbul da Y eşildirekde ho
ca hanmda 1 O ve 11 numaralı ar
diyede bulunan "\ir adet litoğraf 
makinesi T. evvelin 15 nc1 Pazar
tesi günü aaat 12 de mahalli mez
kurda hazır bulunacak memuru 
hrafından satılacağı ilan olunur. 

Aile geçimine yardım 

Maarif Vekaleti celilesinin ruh
satı reamiyesini haiz NEKTAR K. 
ZARUKY AN Biçki ve dik:§in bü
tün teferruat ve inceliklerini naza 
ri ve amelt olarak esaslı ıurette üç 
ay zarfmda öğretir ve muaaddak 
tehadetname verir. 

Beyoğlu Altın Bakkal Babi 
(lcadiye). caddeıi No: 63 

Bir alacağın temini için rehinin 
paraya çevrilmesi yoliyle satışma 
karar verilen vitrin camekanları 
17 / 10/ 934 tarihine mü~adif Çar• 
tamba günü saat 9 da Beyoğlunda 
istiklal caddesinde Rumeli ham 
altında 92 numaralı dükkan önün
de açık .arttrma ile satılacağından 
taliplerin yevmü mahsusla hazır 
bulunacak memuruna müracaat 
ları ilan olunur. 

'HABER' 
Akşam Postası __ , __ 

J darehaneıı ı lSTANBUL AN 
KARA CADDESi 

retpat Adreal: ISTANBUL BABEli 
l'elefon Vazrı 288'71 ldareı !45'70 

r 
ABO"E ŞERAiTi 

1 • e u aylıll 

Ttlrldyeı 120 "° 860 lUO KJot. 
Ecnebi: 160 '4b 840 1810 

ıLArt TARiFESi 
ncaret UAnlarm.aı Mtın u,oo 

Hesml UAnlar 10 tunı,tnı. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
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Suikasttan Fransız 
Dahiliye Nazırı 
mes'ul tutuldu 

Deniz ve güneş banyolan mev
simine artık veda etmek zamanı 
geldi. Plajlar, hele bir kaç gün 
sonra, tamamile boşalmış buluna
cak. 

Resimde güneş banyosu yapan nizden kilometrelerce uza.K olma
kirnseler göriiyorsunuz. Bunlar A- sıdrr. Bu saha, yalnız güneş ban
merikalrdrr. Işin garip ciheti de bu yosu içindir. Ve Amerikanın dahil 
güneş banyosu yapılan yerin de- şehirlerinden birindedir. 

ESNAF VE iŞÇi 
, 
1 

T esbihçilik gün geç
tikçe ölüyor 

Sahaflar tesbihçisi Lutfullah 
c-fc:uul Ulyuı 'hl. 

"Nerede o eski günler? Şimdi 
evelki işin onda biri bile kalmadı. 
Bizim sanatimiz öldü. Şimdi bir 
fabrika benim bir senede yaptı -
ğım tesbihi, boncuğu beı dakika
da yapıp çıkarıyor. Sonra tes • 
bih kullananlar da fevkalade az 
ve nadir. Bunlann arasında me -
raklıları da yok. Benim bir haf· 
tada uğratarak yaptığım bir tes -
bih ile sokakta seyyar sabcılann 

bef kurup. sattıkları tesbih ara -
srnd.a hiç bir fark görmüyorlar. 

Benim yegane temennim hükU
metin zaten dört kitiden ibaret o· 
lan bizi himaye etmesi ve bu milli 
sanatin mahvolup gitmesine mani 
olmasıdır.,, 

Seyyar boyacıların 
istediği nedir? 

Seyyar kundura boyacısı Hü -
seyin efendi "diyor ki: 

"Nerede eski günler? Eskiden 
hiç olmazıa günde bir lira kaza -
nırdık. Şimdi 25 -?furuş kazan· 
dık mı sevincimizden ağzımız ku· 
Jaklanmıza vanyor. 

Sonra ~abit boyacılar bizimle 
çok rekabet yapıyorlar. Herkes 
onlara gidiyor. Bize iş kalmıyor. 

istediğimiz kundura boyacıla
rının bir cemiyet kurması ve bu 
cemiyetin açacağı dükkanlarda 
bize iş vermeleridir. Bu takdirin 
hem biz yağmurda, çamurda has
talanıp ölmekten kurtuluruz. Hem 
de ahaliye kolaylık olur.,, 

Kayıp 
İstanbul lran ceneral konsoloslu -

ğundan verilmiş olan ve Ali Astar oğ
lu lsmail namına ait olan 564 umumi 
ve 1397 hususi numaralı ve 23 1ehir
JW ve 129S ye 25 Ağustos tarihli pa

saport kaybötmuştur. Yenisini alaca • 
ğnndan eşkisinin hükmü yoktur. 

Ali Astar oğlu lemail 

1 

Esnafın birbirine itimat Ekmeği seyyar satanların 
etmesi ..• 

Şehzadebaşmda kebapçı Macit 
J!jtenaı-ne 111 or: 

Ben bu işe daha yeni başladım. 
Nihayet altı ay evvel açmıştım .. 
Bilmem benim bu ite hiç aklım er
medi, gitti. Bazı günler iyi iş yapı· 
yorum. Bazı günler sinek avlıyo -
ruz ... 

Fakat ne yaparım... Para ka
zanmak kolay değil. Hoş, bizim
kisi para kazanmak değilya .. Ni -
hayet geçimi temin etmektir. 

Benim derdim şudur: Esnaf 
birbirine itimat etmiyor. Belki 
bunda haklıdır ..• 

Malumya esnaf var.. Esnafçık 
var .. Fakat hakikaten esnafların 
birbirine itimat etmesi çok lazım -
dır .. 

Çünkü hep!miz birbirimize bağ 
h ve muhtacız .. Ben kasaba kasap 
bana, sebzeci, ekmekçiye ilah .. 

Velhasıl birbirimize itimat e • 
delim derim. 

HABER - Bu gibi itimatları, 
esnaf teşkilatlarının kuvvetlenme· 
si ve itimada layık olanla olmıya· 
nı göstermesi temin edecektir. O • 
na çalıtmalıdır. 

Belediye memurları ve 
istisnai muamele 

Ankara caddesinde tütüncü Şa
kir Efendi:. 

"Ben tütün sattığım halde bele

diye memurlı:ırı dükkanımı erken 
kapattırıyorlar. Bundan çok zi· 
yan ediyorum. Çünkü b!z ak -

zararı 

Aksaray fmncı 1hsan Efendi: 
~-y c anc l~yettm e ar e • 

mek satanlardadır. Bunların ucuz 
bir fiyatla sattıkları ekmekler hem 
noksan, hem de sıhhate muzırdır. 
Belediye bu sokak içlerinde kaçak 
ekmekleri satan kimseleri ~iddetle 
cezalandırmalı ve bu işin önüne 
kat'i surette geçmelidir. Böylelik
le hem halk bozuk ve fena ekmek 
yemekten kurhılur, hern de biz zi
yandan yakamızı kurtarabiliriz. 
Yoksa halimiz çok fenadır. Bun -
larla rekabet etmemize imkan 
yoktur.,, 

Bir şekerci zaharinden 
şikayet ediyor 

Aksarayda tramvay caddesin -
de Şekerci Halit usta: 

"Biz artık ekmek yiyemiyecek 
bir hale geldik. Buna da sebep bir 
takım bizim san'attan olan esnaf· 
hr. Yani bazı şekerciler var. Yap· 
tığı şekerleri zaharinle hallederek 
yapmakta ve tabii şekerleri rağ

bet görmemektedir. 
Bununla beraber geceleri çok 

erken kapattırıyorlar. 

Şekerciler, yalnız şekerden baş
ka bi şey satmamakta olduklarına 
göre erken kapama nizamname -
sinden muaf tutulmalıdırlar. Hal
buki bu muafiyetten mahrum bu
lunuyoruz. Dört çocuk ve dört 
müstahdem reisivim. Ben, ~ocuk -
larım ne yiyecek; yanımdakiler 
ne? .. 

tam üstü iı yaparız. işlerinden dö- Bir tavzih 
nen kimseler evlerine giderken si- Kumkapı Nişancasmda bakkal 

garala~mı alırlar •. Kaç d~fa §İka.- ı izzet Efendi, bu sütunlarda bak -

yet ett ımse de kımse dınlemedı. kal izzet Efendi aözmdan yazılan 
H:ılbuki emsalime müsaade edi-

sözlerin kendisine ait olmadığını 
yorlar. Böylelikle müşterllerimi 

bildirerek başka bir İzzet Efendi -
de kaybediyorm. Bunu gazeteni -
zin esnaf köşesine yazaraanız çok ye ait olması ihtimalini i1cri ıür-

memnun olurum.,, müş, tavzihini istemiştir. 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
kıskançlık. kunet, aşk ve s eyabat roman• 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. S8 

Nihayet, kabilenin en ihtiyar 
adamı Harıi oturduğu yerden doğ" 
ruldu ve yere bakmakta devam e· 
den, tirtir titriyen Vandunun o
muzlarından yakaladı ve saralı: 

- Söyle, dedi. Bu adamın uy
durma olduğunu söyle .. Bizi, ya
velerle kandırmaya uğraıma .. Kra 
lımızın hazinesine göz koyarak so 
yan hrrsız.. Bari başka bir sebep 
bul.. 

Vandu cevap veremiyordu .. Za· 
ten söz söyliyecek halde değildi. 

Heyecandan vücudu sarsılıyor; 

gözlerinden yatlar akıyo:r, bıçkı· 

rıyordu. 

Neden sonra: 
- inanın sözüme, diyebildi. 

Ben Monito Kralı, büyük Manza' -
ya yalan ıöyliyecek b!r adam de • 
ğilim. Senelerden beri beni tecrü
be ettiniz. Saçımı hazine bekçili
ğinde ağarttım .. Ben hunu yapa
mam; ben hrrsız olamam .. 

Etrafta gürültüler yükselmeğe 
başlamıf tı. 

- Üç aslanla dolatan adam .. 
Bu saçmıya kim inanırdı. 

- Yalan söylüyor .. 
- Öldürülmelidir. 

- insan midesi, bu adamın eti-
ni bile kabul etmez .. 

b e çiler, Kr hmızm kü· 

çük bir işaretine bakıyorlar. 
- Parçalanmayı hak ebniştir. 
Sözleri birer uğultu halinde bi· 

ribirine karışıyordu. 
Manza: 

- Vandu ! Vücudunu ve canını 
seviyorsan bana hakikati söyle, 
dedi. Şimdi bu adam nerede? 

- Karaş ormanında reisim .. 
Size yalan söyliyemem. 

- Şimdi hazinede mi? 
- Bilmiyorum. Fakat orada 

olması ihtimali kuvvetlidir. 
Manza elindeki orağı çevirdi. 

Bu, bir hizmetçinin gelmesine işa
retti. Bir leylek gibi sekerek yakla 
şan hizmetçi, Kralın yavaf sesle 
söylediği emri gene yavaş sesle 
tekrarladıktan sonra dışarıya 

çıktı. 

Aradan geçen on dakika içinde 
herkes Vanduyu parçalamak ar· 
zusiyle diş gıcırdatıyordu. 

Hizmetçinin iki metreyi aşkın 
iki askerle içeriye girmesi sinirle
rini yatıştırmıştı. 

Demek kral kararını vermişti. 
Artık Vandu son r atlerini yaşı

ı················i 
iYazan: ı 

~Rıza 1 
1 (." k" 1 
ı ...,e ıp 1 
ı. -· 

Ölmeğe razıyım fakat ona 
mak istemiyorum .• 

- Niçin? .• 
- Aslanların pençeıİll 

mektense, mızrak altında 
meyi tercih ederim, krahııl• 
me inanmıyorsanız emredi 
men öldürsünler.. Zaten 
ve çocuğumu kaybettiktetl 
hayatta ikalmam lüzumsuz 

Ben yaıamak iıterıeın, ~ 
hmın bana emniyet eden 'I 
ve tesirli bakıfları altında 
tinde bulunmak için yaşa~ 

Herkes, Vandu'nun bu d 
mesini kralı merhamete ge 
çalıttığı yolunda tefsire 
du. İçlerinden biri yüksek 

- Nafile, dedi. Kralımı 
mete getiremiyeceksin. Se 
olduğun ikibet er geç bul 
Bir kusurun yoksa, bu :ı.ı 

eslanlı adam sahiden ın 

•hüfük kralımm teklifini k 
melisin .• 

Monitolar, içlerinde, k 
•İn aıal ııöz ko an ve 
adamın yaşam ına tabiii 
mezler. 

. 

Bu ıesi, bütün oradakilet' 
gürültülerle tastik ettiler. 

Neden aonra gene kral r.f 
- Sana, nöbetçilerime, ' 

lanlı adamı göstermeni eııı ~ 
rum .. Bunu kabul etmemen 
lanırun meydana çıkmanı,..; 
min içindir. dedi. _ J 

- Hayır benim büyük ~ 
Sırf aslan pençesinde can 
mek için.. .J 

- Nasıl olsa sen parçalıaJP". 
hak kazandın. Kral hazine•~ 
hafaza edemeyenin hakkı J 
dür. Senin için aslan pent;;J 
can vermek daha karlı ol' .. .s 
Biz seni sandığın gibi öJdiP" 
değiliz. ~ 

Bir gürültü, bir bağırıt ~ 
Bunu krala kartı bir isyan 1 
§Ünmek hatalı olur. T eb•':J 
takdir yollu bağırıyor, çai 
du. -1_ 

Kralın elindeki orağın ·İl. 
lanması bu gürültünün ke•~ 
ne kafi geldi. Gene kralın 1 

tildi. 
·J yordu. Bu sefer V.anduya dei' ~ 

Kral: nmda izbandut gibi duraJI 
- Vandu ! diye gürledi. betçi ye idi: ,.tJ 
Hiddetli zamanlarında daima - Alın .. Götürün. Ve b 0 

ayakta lakırdı söylerdi. Öyle yap- az bir hafta içinde doğr:ı.ı ~~ 
tı, b;r yay gibi doğruldu ve sözüne Janı haber verin. Her iki c~ h 
devam etti: de Vandu ölüme mahkôf1'~ 

- Sen, yalan ııöylüyorsun .. de- nun kaçmasına göz yuıııd d' ( 
di, fakat seni öldürtmezden evvel, takdirde, fındık kabuğuna;/ F 
gene, bana yalan söyliyemiyeceği· .seniz sizi arar, bulur ve c 
ni birnn ic.in düşünerek mühlet ve· verir:m. Haydi.. ..~ d 
r~yorum. Bu zaman bir haftadır. iki asker Vanduyu sı.J 

2 Bu zaman i .. ;n~c nöbetçilerimle rek götürdüler.. d 
beraber gidecek ve onlara aslar' • • • • • • • • ' if 
adamı ~östereccksin.. Aradan bir saat ya ge': (1 

Vandu büyük bir heyecan iç.in- geçmemişti. Manzanın rah' 
de: mıştı. ı 1 

- Hayır. Hayır .. diye bağırdı. i (Pe"3r:ı' 


