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atil Kalemenin cesedi kaçırılmış mı? 

___ Fect •uikaate aahne olan Marailyada Borsa meydanı 

011lanqa kralının mef- Marsil!fa [.a~.iasının 
es· . L· , ıçyuzu , 

l qız lCe ev 'enmı•ş mı•? . Suikast profcsöıii Vlad_e, ka-
t~ • tıl Petrus Kalemen, sersen Ru-

d~lf Suk ayni adam mrdrr? 

Fakat evlenen kır- . '?~taşi, Mak_edo~ya kom~teci-
, lennın, Macaristan nıerkezı Av-

mızı, sarı ve esmer 
Lupeskolardan 

hangisi 
Romanya kralının yakın arka· 

datı olduğu söylenen kırmızı ıj;clı 
naueYl"tiaCJmı madam Lupes o-
nun Viyana da · zlice evi 
tmı, hıgffizce ' un ay Expresa,, 
gazetesi yazmaktadır. 

Kendisini alan adamın, Ro
manya kralının bir tanıdığı oldu
ğu söylenmektedir. 

Haber verildiğine göre, izdivaç, 
geçen ayın sonunda Viyanadaki 
Romanya sefaretinde yapılmıştır. 

Bu izdivacın Bükre! politika 
mahafilinde uyandırdığı intiba ıu 
yolda tefsir edilmektedir. 

Madam Lupeakonun artık ev • 
lenmit olması dolayısiyle, Ro
manya kralının, timdi ayrı bu
lunduiu esas zevcesi prenses He
kene avdet etmesi muhtemeldir. 

Bükretten, ayni gazeteye ge -
len havadiılere nazaran, Kral Ka
rol eski ark&datı madam Lupesko 
ile darım vaziyette değillerdir.An 
cak münaaebetlerinde tam bir de
ğiıiklik husule gelmiıtir. 

rupa faaliyet bürosunun esran-
myann 

HABER 
de bulacaksınız. 

YAZAN: MURAT SELAMt 

Cani, Macaristanda 
suikast dersi vermişi 
Bulgar meb'usu Haci Dimot'u ·ve 

T oma Levskiyi öldüren hep o imiş 

Belçikadada şüpheli 
bir adam yakalandı 

Marsilya suikastının faili Kale
m en Vladenin sahte pasaportla 
Franaaya geçtiğini yazmıştık. Bu 
gün de bu sahte pasaportun klişe
sini neşrediyoruz. Görüldüğii gi
bi pasaportta katilin ismi Petr Ka
lemen diye yazılıdır. Ve uzun bir 
müddet bu isim katilin asıl ismi 

z;ı;;edilmişti. Halbuki son gün· 
lerde yapılan tahkikat hem hl' 
resmin, hem de pasaportta görü
len resmin sahte olduğu anlaşıl-

MI!Ur. 

Müthit bir komiteci olan Vlade 
nin sahte isimli ve sahte resimli 
bır pasaportla dolaıbğı tahakkuk 

etmittir. 1 
Bundan maada bu suikastla maz 

nun ol&Tak yakalanan bütün a-

Suikast Uzerinc 11'ten el çektirilen Fransız 
memurları. Yukarıda Rhon mansabı polt. 
mUdUrU M. Jouhannand, aıağtda Franmı 

emniyeti umumiye mlldUrU M. Bertholn 

Lodos fı ası 

damlrm da sahte isimler taııdık- Denizde bir çok azalar 
ları anlatılmııtır. Mesela Benes, ld b. k i l d 

(D<'vamı 6 ıncıda) 0 U, lT 0 TQ parça an l 
lki aündeben :Uevam eden ıid

detli lodos f ırtınaıı bugün hafif
lemiıtir. Batı lodostan esen rüz· 
gir denizide azdımııı, deniz nakil 
vaırtalannda tahribat yapmıttır. 

Bir çok nakil vasıtaları demirleri
ni taradığı gibi karaya çekili du • 
ran sandallar da denize açılmıılar 
dır. Bu arada belediye fen itleri 
müdürü Ziya Beyin kotrası da Mo 
da önlerinde devrilmiş, sonra ıa • 
hile çarparak parçalanmıştır. için· 
deki iki kiti güçlükle kurtarılmıt· 
)ardır. 

Bundan batka Şilede inta edi· 
len ve Türk yapısı nümunesi ola • 
rak bir Alman tarafından aatın a· 
iman bir çektirmede Dolmabahçe 
önlerinde sahile vurarak hasara 
uğramııtır. Mudanyaya hareket 
eden Asya vapuru da bir müddet 
Marmarada dolaıtıktan sonra Mu
danyaya gidebilmittir. 

On gün evvel Heybeli Ada ön
lerinde boğulanların cesetleri de 
fırtına dolayısile sahillere vurmak 
tadır. Kartal, Maltepe sahillerin • 
de ve Ada önlerinde altı, yedi ce-

Viyanadan gelen bir diğer ha
berde, madam Lupeıkonun ev • 
lenme hadisesinin bir ıayiadan 
ibaret olduğu söylenmekte ve gÜ· 
veynin adının bilinmediği yazıl -
maktadır. 

- set görülmüt, denizden çıkanla· 
Müteveffa Kral Alekaandr Hz. •ulkaattan 15 _dakika evvel rak hüviyetleri tesbit edilmittir. 

Gene bugün gelen İngilizce 
"The Reople,, gazetesinde de ayni 

(Devamı 8 Ulcıda) 

F Beş cana kıqdı! 
ransada bir • 

dört çiftçi karısjle 
s0 çocuğunu öldürdü 

11 l•len p . 
nın J\bL _ . arıı ıazetelerj F 

uevılJe ran 
•n •den Eec. b. eyaJetnide cere • 
di1ort.r ı ır eirıayetteı. hah. c· . 

ına, .. , aaabl bir ~ bil' 

hiç yüzünden karısiyle dört çocu

iunu öldünneıi ve çocuklarından 
birini yaralamasıdır. 

G&zetelerin yazdı(ına bakılır· 1 
-ı Devatbı 7 incide - A 

Marsilyada Dubrôvnık-KnİvazörUnden ~ıkmak Uzere iken ------------

Katll Kalemenln kullandı!)ı aahte pasaportu 
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nkarada Londr;da ~ 
Şehir Meclisi azalığına 

kimler seçildi? 
Ankara, 16 (Telefonla) - Be

lediye intihabatı neticelenmiş ve 
reylerin tasnifi bitmiıtir. Ankara· 
da rey vermek hakkını haiz 40 bin 
kişiden 34,976 kişi reye iıtirak et
miştir. Bu suretle seçim hakkını 

haiz olanlardano/c90 nı intihabata 
iştirak etmiş bulunmaktadır. Rey· 
ler müttefikan C. H. Fırkası nam
zetlerine verildiği de anlaşılmış

tır. Şehir meclisine asli aza seçilen 
34 zatın isimleri aşağıdadır: 

Avukat mümtaz (Fırka reisi), 
Veli (noter), Samiye Rifat Ha
nım, Ziya Bey, Şükrü Bey (Tayya 
re cemiyeti ikinci reisi), tüccar· 
dan kütükçü zade Halil, Dr. Yusuf 
Hikmet, kütükçü oğlu Feyzi, Dr. 
Vehbi, avukat İbrahim Rauf, ec
zacı Cafer Tayyar••, avukt Hayrul 
lah, eski Belediye azasından isken 
der, Dr. Hüseyin Ertuğrul, Oıman 
lı banka11 ikinci müdürü Rauf, 
tüccardan Çulhazade Rifat, ecza -
cı Nurettin, Makbule Naci Hanım, 
Merkez bankaıı mecliıi idare aza
sından Reşat, Hamit oğlu Ahmet, 
avukat Ekrem, eski azadan Ha
mit, mühendis Muhlis, mühendis 
Mustafa Cemal, gazeteci Mecdi, 
Tahsildar zade Osman, eczacı Mu 
zaffer, akba kütüpmanesi sahibi 
Bilal, tüccardan Müfret, lş Banka 
sından ismet, Ejder oğlu Sakip, 
Dr. Ali Vahit Beyler. 

İsv ç Veliahtı Hz. 
Sunyeye gittiler 

İzmir, 16 (A.A.) - Bir müd -
dettenberi ıehrimizde bulunmak .. 
ta olan büyUk konuğumuz İsveç 
Veliahtı Güstav Adolf Hazretle -
riyle zevceleri Prenses Luiz ve 
kerimeleri Prenseı lngrit Hazeratı 
bugün saat 17 de Basmahane du· 
rağından hususi trenle Suriyeye 
müteveccihen hareket etmiıler -
dir. 

Viyana at yarışlarında 
zabitlerimiz dördüncü 
Ankara, 16 (Hususi) - Viya

na beynelmilel manialı at yarışla
rma iştirak eden Y.edi miBet ara -
smdaki müsabaka neticesi şudur: 

1 Fransa, 2 ltalya, 3 Holan, 
da, 4 Türkiye, 5 Macaristan, 6 
Avusturya, 7 Çekoslovakya ol -
muıtur. 

Zabitlerimizden birinci mülazim 
Cavat Bey, pek çetin olan manialı 
yarışı hatasız olarak bitirmiş ve 
şeref direğine Türk bayrağının çe
kilmeııine vesile olmuıtur. 

Haşarat mUtehassun geldi 
Ankara~ 16 (A.A.) - Ziraat 

Vekaleti tarafından Haıerat ve 
nebatat hastalıkları mütehassısı 
olarak Almanyadan Profesör 
Garjner getirilmiştir. 

-

metre yerin altında 
• açlık Jrevı 

Devlet adamlarının tevassutu ile 
yerin altından çıkmıya razı oldular 

Çoğu hastalanmış, açlıktan kımıldanamaz bir 
.. hale gelmişti 
Uç gün eve), Peşteden inanıl • Peşte, 16 (A.A.) - Beç maden 

mıyac~k bir ha~er gelmişti. Ana- kuyusunda, 910 ameJe elan açlık 
dolu aJanaı, hır telgrafında ma- grevine devam ediyorlar. Bunlar, 
den ocaklarında çıkmıı bir grev • kurutma tulumbalarını iptal et • 
den bahsediyor ve 350 metre yerin tiklerinden, dehlizlerin 48 saat i . 
dibinde amelenin yiyip içmeksizin çerisinde su ile dolmasından kor • 
greve başladığını bildiriyordu. kuluyor. Grevcilerden 45 kitinin 

Greve sebep, bir ücret ihtila.. ağır hasta düştükleri söyleniyor. 
fıydı. Çıkmaları için günlerce 
kendilerine ihtarda bulundular, 
fakat amelenin hiç biri kabul et· 
medi. Ve düşe kalka karanlık ku
yunun içinde aç kalmakta devam 
etti. 

Çoğu hastalandılar 

Nihayet devlet adamlarının ta· 
vauutuna kadar iş Herlemit ve 
Macaristan Başvekili M. Gömböt 
"Amele, ocaktan çıktığı takdirde,, 
ihtilafı hal için yardım edeceğini 
vadetmiştir. Son vaziyete dair ge
len telgraflar şunlardır: 

Grevciler, akşama kadar dııa· 
rıya çıkmadıkları takdirde, maden 
idaresi lokaut ilin edeceğini bil .. 
dirmİ§tir. Halbuki onlar çıkmak • 
tan imtina ediyorlar. M. Göm • 
böş, çıkar)araa, tavassut etmeği 
vadetmittir. 

Dün aktam, grevciler lehine nü
mayiıler yapılmııtır. 

Beç • Macaristan • 16 (A.A.) 
- Maden kuyusunda açlık grevi 
yapmakta olan 1000 amele, dııarı 
çıkmağa razı olmuşlardır. 

Pariste bir gazete 
idarehanesi yanıyor 

Paris, 16 (Hususi) - Akıam 1 bulunan deponun ateı almasmdan 
üstü Jurnal gazetesi idarehanesi· korkuluyordu. Fakat itfaiyenin 

nin alt katında çıkan bir yangın fedakarane çalııması ıayesinde ıa 
çok geniılemi§tir. İtfaiye yangı • at dokuzda yangm telhlikeli ıaf. 
m söndürmeğe çalıımaktadır. Bir 

çok kimselerin dumandan boğul· 

dukları zannedilmektedir. 

hasını atlatmııtır. Bina içerisin• 

de kalanlar dı§arıdan alınan terti• 

bat sayesinde kurtarılabilmiıtir. 

Richelieu sokağında toplanan Yangın, alev çıkarmadan uzun 

halkı zabıta uzak bulundurmağa müddet devam edecek ve yavaf 
çalıtmaktadır. - yavat kağıt bobinlerini yakacak • 

Yangın seri bir surette gazete

nin ambarına geçmiıtir. Gayet 

kesif bir duman, söndürmek ame

liyatını pek ziyade güçleıtirdiğin· 

den itfaiye efradı maskelerle ve 

teneffüs cihazları ile çalıtmağa 

mecbur olmaktadır. Bir veya bir 

çok amelenin alt katta kaldığı zan 

edilmektedir. Duman yangın ma• 

halline yaklaşılmasına mani ol .. 
duğundan itfaiye, binanın alt ka· 

tına su yağdırmaktadır. 

Yangın devam etmekte oldu -

tır. 

Hava yarışı öbürgün 

başlıyor 

Londra, 16 (A.A.) - "Royal 

aero - club,, mütehassısları, lngil· 

tere ile Avusturalya arasında ya• 

pılacak olan hava yarııı hazırlık· 

larına hararetle devam etmekte• 

dir. 

Yarış, cumartesi baılıyacaktır. 

Amerika miralaylarmdan Turner, 

Fransa 
Kral Aleksandrla Puan
karenın cenaze günlerini 

milli matem günleri 
sagac.ak 

Pariı, 16 (A.A.) - Dünkü ka· 
bine içtimaı esnasında, M. Du • 
merg, M. Puan.karenin hatırasını 

anmıthr. 

Kabine, müteveffanın cenaze 
merasiminin, cumartesi günü sa • 

at 11 ,30 da, Notrdam kilisesiyle 

Panteonda icrasına karar vermit -
tir. Cenaze, ayni günde merhu -

mun arzusuna binaen Loren top • 

rağına gömülecektir. 

Kral Aleksandr ile M. Puan • 
karenin cenaze günleri, Fransa -

nın milli matem günleri sayıla
caktır. 

M. Laval, kabineye harici vazi· 

yet hakkında bazı izahat vermiı· 
tir. 

M. Puankarenin aon 

dakikalara 

Pariı 16 - M. Puankare üç 
haftadanberi oturmakta olduğu 

Mirabeau sokağındaki haneıinde 
111 ıalırap çelüneden ölmüttür. 

Sıhhati iyi aibi aörünüyor u. fa· 
kat kalbi hafif olduğundan bu hal 

doktorları endiıeye düşürüyordu. 

Bununla beraber bu kalp zayıflı· 
ğının bu kadar seri bir neticeye 
varacağı zannedilmiyordu. 

M. Puankare evvelce yaptırdığı 
ameliyatın neticesi olarak 1930 da 

uğradıiı hastalığın yeniden nük .. 
setmesi üzerine vefat etmiıtir. Bir 

de Marsilya suikastı onda pek de
rin bir tesir huıule getirmitti. 
Kral Alekaandr ile M, Bartu onun 

daimt dostlarıydı. Puankarenin 
gittikçe zayıf diittüğünü anlıyan 

bir çok dostları geceyi onun evin· 
de geçirmitler ve son dakikaların· 
da hazır bulunmuşlardır. 

Gazi Hz.nin taziyeti 
M. Raymont Poincare'nin vefa

tı münaıebetiyle Reisicumhur Hz. 
ve Baıvekil lamet Paşa Hz. tara· 
fından Fransız Cumhur Reisi M. 
Alber Löbrön'e, Başvekil M. Du· 
merg' e taziyet telgrafları çekil

~ 
Deniz kon/eransırıal, 

zari konuşmalar b~;u 
Londra, 16 (A.A) - lkt~ıiı 

görüşmelerle gelecek ıeP' ~ı 
cak Londra konf eranı~~ı erA 
mak üzere yapılan 111uıak 1f ld 
tekrar başlanacaktır. JapoP 
merika heyetleri, buraY• 

tir. ısk 
iki taraflı görüımeJere .. 

ziranda, İngiltere hükU1111tiı'İ' 
ıebbüsü ile batlan.mıttı. d 

Görü§meler, bidayette,~· 
konferansını hazırlamai• . r 
usuller ve müzakere ıekill;J.c 
rinde olacaktı. Bununla .. -J · 
muhtelif ıharp pilotlarını haCI"'. 
ile nisbetleri gibi teknik ~ 
ıelelere de, 16 T emmuz~a 
devam ec\en muhtelif gör'' -.Md 
de temas edildi. Bu tarihte~
l!lelerin Japon deniz 'heyet~ d 
lecek tarihten bu güne kad" ı 
rine karar verildi. . l 

GörüımeJer, bilha111a tnl 
Amerika, ve lngiliz FranııS 
etleri arasında hararetli al~ v 
bunların "sahanın temizi~ 
hakkında hakiki birer kifP"' 
zettikJeri görüldü. -" 1 

Japonya'ya gelince, J•~ 
nın Londra sefiri M. MaU""ı el 
ile Amerikanın Bat murah~ 
Norman Davis ve İngiltere" 
hası aralarında faydalı aotİ p 
ler yapıldığını hatırlatalırll• 

0 
Londra'ya gelmiı olan 1 

Y amanoto, müzakerelere d 
1 

için M. Mataudaira'ya iltih-' 
kt

. o 
ce ır. 

tın 
Bir ltalyan mütehauıs ll 

muzdan beri Londra' dadıt 
lamak üzere bulunan milz 
de bulunmak üzere bu son ~ 
Fran11z ve ltalyan murah~d 
...... ı ,ft ... J-- '·- --ı;cımeıerı li 
meldir. ~ 

Çekoslovak. ve f r°Jcr 
Hariciye Nazırlaıt ~ 

görüştüler '' 
Pariı, 17 (A.A.) - Ç~ 

vakya Hariciye Nazırı M· ~I 
Franıa Hariciye Nazırı 1\4· 

Çin şark demir yol 
nasıl alınaca".; 

Tokyo, 17 (A.A.) - ~1'~ • . 
alan mahaf ilden bildirildılf.~ 
re Sovyet Rusya Çin şar1' 11 
yollan bedelinin bir kıı11'1~1ri 
olarak ve diğer bir kıs111fl1/,de 
ya olarak almağı kabul e"/ 
Sovyet Rusya makine ~e 
aletleri alacaktll'. r r 

ğundan mühim miktar.da mazot tayyaresi ile gelmiştir. 

T 
- I~ 

ramvay Şirketinin davası r-----------------------------ı 300,000 SterHıı 1 
•• 

mittir. 

kavelesinin ilgası üzerine açılan JQ a gaze e erı ne ıqor ar. kütüp ane ~11° Tramvay şirketinin 1926 mu· ı C" b h t l • d• l ? h J 

davaya karşı hük\ımet, şurayı dev- • Londra, 16 (A.A.) .......... ~:~ 
lete cevabını vermiştir. Şirket \'AKIT - Ayın 27 sinde Ankarada top· ı OtlMHUJUYET - Kral AlekMndr'm ka· Ahmet ŞUkrU Bey diyor kit üniversitesinin yeni J<iil\lf'1f~7 
hukuk müşavirleri hükumetin bu l lanma.sı mukarrer olan dört devlet Hariciye tllinln hUviyetl anla§ıldıkt&n sonra, bunun 1 "Puıı.nkarenin yqı, Marsilyada öldürülen pazartesi günü, Kral tı.t'3af ı~3 
cevabını tetkik etmektedirler. Bu· Nazınnm toplanmalarına dair bir makale ya na.sıl bir oeklllı eaerl olduğwıu izaha glri§l• Hariciye Nazırı Bartu'dıı.n ancak bir iki se- çılacaktır. Kütüphane, rJ .! 

• • • • zan Mehmet .Asım Bey, bunun toplanmama- yor. Ve Hırvat İhUl&l Komitesiyle Makedon· ne :farklı olmak19. beraber ölen hariciye nazırı J ·1· ı· l Jııı"'Jtt• '° 
na karşı mukabıJ bır ıddıaname sında bir sebep olmadığı gibi gecikmemesini ya. lhUlA.l Komlteslnln mll§terek çall§bğmı gibi siyası bayatta faal değildi. Bir defa da· ngt,\Z ıra.sına ma 

0 
,t" 

.. d 'I kt' Ş"" D J rinde 1.500.000 kitap f gon erı ece ır. urayr ev et de tabtı görmek mUmkUn olabileceğini aöylU· yazyor. Bl iUbarla Bulgariatanm bu günkU ha ve faaliyete gcçmcsl de beklenmiyordu . ., 3' 

bu dava hakkında yakında bir ka· yor. hUktı.meUnln komiteleri 1lgada seri Bu yUzden Ahmet Şükrü Bey, Puankare
rar verecektir. MeselA Yugosla.vyayı kasdedcrek "kral davranml§ olu§unu uygun bir hareket sayı- nln ö!UmU etrafındaki alA.lcanın "tarlht bir 

Alek.aandr'm ölümünden aonrıı, bu memleket yor. Ve bu normal yolda ondan daha ciddi· simanın hayata gözlerini yumnrnk tarihe in· 

Tayfun 
namına hareket eden devlet adamlarmm, bfr le§meslnl tavsiye ederken Yugoalavyaya da Ukal etmesi hududunu aşamaz., demektedir. 
mUddet vaziyetini yeniden "vaziyeUnln, her cihetten bUtUn çıplaklığı ZAl\L\S - ''Harp lhtlmall var mı?,, yo

ctmek ve yeniden siyut bir iaUkamct almak meydana. çıkıncıya kadar,. soğuk kanlılığı- lunda. bir makale nCfl"ederek "bu suale b!IA. 
Manil • FiJipin • 16 (A.A.) - ihUyacı dolayulyle Ankara konferanu tehir nı, ve ağır bqlılığını muhafaza etme.sini ö- tereddUt §lmdlllk böyle bir ihtimal yoktur ce 

Şiddetli bir tayfun olmuştur. Bir edilmL, olsaydı, bundan dolayı kimse mllttc· ğüt veriyor. vabı verilebilir .. , Şeklinde cevap vermek ısu-

ç
ok mahall · b l l bir olmazdı,. demektedir. retfyte bu gUnkU vaziyetini mUtalAa ediyor 

erı su asmış ır. ı;aan· l\ıtLLll'E'l' - Ahmet ŞUkrU Bey eski ve nihayet dlyorki: "Devletlerin ne yapacııstı 
ca zayiat bildiriliyor. Fazla ma-j Maamaflh Marstlyn. hA.dlseslndcn ııonra, Fransz Ba~veklll ve RcislcUmhuru Puanka- lıaklcmdn daltn isabetle hl\k~lm \"('TC'bllmck 
l.. kt kon!crnnaın, gene toplnnmnslyllı çol< gUzel renin öl Um Un il ve bu mUnasebcUe tercUmei için ise. vaziyetin biraz dnba inki§afını bck-

l umat y_o ur,. nıa.naıar çıkabileceğini anlatıyor. halinl )'aznlaktodır .. lemek lA.zımdır.,. 

Gandi r/.ln 
Varda, 16 (A.A.)...,.... l~~tt 

zetecilerc, kongrenin ge ,Jn 
Jantı devresinden soıı,.- ~;r 
... . b k 1. ıııı,,"~· 1 gını ve u ararı ~a ·fiıJV" 

tadili hakkındaki tel<h cJd 
gre azası tnraf ındaıı ~~f 
si üzerine verdiğini •0 
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• 
,~ ~-·· .. ,.~... . ... . 

Ziya =Gök =Aip"; 
~kaek tarafı 

Zıya Gök Alp lllerhumun 
ölüm yıl cltintbau- rl onun· 
G il ,,.p ryor. rektörünün beyanatı 

oçen 1 n, Haltlcı Tarık Be 
tadımızla, bu llinı. k. l Y 
n haaı • fal ın ıtap arın· 

. ak. d 1 d., ar olaaclak. Şimdi· 
ı e er en, Iİtlad:ı •. 

en o kadar "'' teli.kkiler· 
aöyliyeyi~' --d-1ıa c~aura-
BüJillc 0 lra~ar aerı ki .• 

'ınlelerın' ~haın bir çok 

Bu seneden itibaren üniversitede 
devam mecburiyeti konmuştur 

. ı tu •iibualara . 
inle lca'bil 41.iiWbı. M ~eçır: 

lalını derhal ı..... _ _._ Urtecı 
Bu 1 · --.nv ... 

Oniveraitede kayit müddeti Hukuk fakültesinde 100 noksan, 
bitmittir. Dün kendisini gören Edeboyatta 15 noksan ve Tıpta 
bir muharririmize Rektör Cemil 22 fazladır. 
Bey, bu ıene Ünverıiteye yazılan Bununla beraber ıeçen sene 
talebe ve Üniveniteye devam kayıt üç ay açık bırakılmıttı ve li
mcburiyeti etrafında boyanatta ıelerden bir dersten ikmali olan· 
bulunınuıtur. Cemil Bey diyor lar da namzet olarak kaydedil • 
ki: mişti. Bunlar hesaba katılırsa 

Sonra fakir talebeden iyi tahsil 
yapanlara Üniversitenin yardım 
etmesini kabul ett:k. 

i d 8fçı, ne •Uthiı İnkıJl ı __ 
n e '1UT&rlandıinnaı da . Pav 
... Fakat, Zi Vııı_ röate. 
• ya. noJl Alp'lll b" • 

.cı~ l.ir lllÜl'fİt 0..... ~ 

Memur olan talebeye gelince, 
bunlara dairelerinden muayyen 
günlerde müsaade verilmektedir. 

'lllıze bir terecltliit ..._.. h.a .. cl~ır 
ı 11ıi? ... •VQI cluıur-

Din, mezhep •- 'L. 
. ' .. , ... t ~·---Z&ny .. i, -t'in -nn 

lcemikl•riad-.ı lla, ~ların
tınlar, Kunuıı •YVel *1bnez .. 
r ... Ziya Gök &r~. devanı e
hi bir "Peyi L~lp, UJnulduğu 

"- Dün aktama kadar kaydo· kayit geçen ıenekiyle mütenasip· 
lunan talebenin miktarı Tıp fakül- tir. Zaten bu ıene de mazeret ıe· 
teıinde 343, J{ukuk fakültesinde bebiyle müddetinde müracaat e· 
387, Edebiyat fakültesinde 72, demiyenler Üniversite heyeti ka • 
Fen fakültesinde 365 tir. Mecmuu rariyle bu ay sonuna kadar kay· 
1167 yi bulmaktadır. Bunların dedilebilmeleri kabul edilmiıtir. 
iç;nde muamelelerini tamamlrya • İmtihanların neticelerini her 

Devamın neden ibaret olduğu· 
nu da ıöyliyeyim: 

B!r yılda ders okunan günler 
160 tır. Bunun üçte ikiıi 106 gün 
eder. Bir yılda Üniversiteye 106 
gün devam etmiyen talebenin ne 
öğrenebilecejini öğrenmek için 
imtihanları takip etmek kifi ge • 
lir.,, 'b• &llauer 1 ıı ı ıeli ... 0 '' 0 &nılLftlıı· 

Ş ,, r ••• 
•ir? ... O ela 41 • 

F •icat d •lıl ... 
nıaasıı olanlar da dahildir. Ge • fakülteden daha alamadığım için 
çen ıeneye kryaı edilirse kayıt, bunları bir iki gün ıonra ilin e • ....... -..------------1 deceiiz. ı-----------··--

Rektör Cemil Bey Dün akıam· 
ki trenle Ankaraya gitmi,tir. 

d ' °" •, 6Ji ., • h 
• r r ki, tİındi ~ .•P. 111uıiyet 
• Yoruz •• ~f ekaiJdığıni hiaae. 
r rnüne..,erinı -n:- ltalanca hiç 

Ban ka tahkikatı Rektör Cemil Bey Oniverıitoye Ih ti kir komisyonu 
netl.celendı· devamın mecburiliği hakkında da toplandı 

llla.dıtıııı ız e lllevcuı 1*· 
M· eaefleıirii 

Ülıe'f'f•Pltriaı ....... _~: 
lllıaJc, cer.,_ -----.. U)'an • 

hUJta topı...ıc.~ etrafı. 
itte, Zi,_ Galr 
aalcin, Dile Alp --l&eadi 

la~~~ l.ir •danı 
tUll lef'tiki1Je, -.•aa t&ltaaıttz. 
, anlryan ve llll - "'• fikri. 

kur yaz 1 &ınıyaıı '- '"t" ar arın lale" QU un 
da haline gel . 

1~ ettiai bir 
'1e Wr kıınrld lllıftı. Lehte, ... 
·~ •nıı dolnıuttu.. 
İt hir llJsa ':'&, 1- vadide 

Ylllaal !' "-ı. seleli 
~. vurdum 

r ... Daha d • 

Eınaf Bankasındaki yolsuzluk· 
lar iddia•r üzerine müddeiumumi· 
lilcçe yapılan tahkikat neticelen • 
mit ve hazırlan1.n fezleke dUn 
Adliye Veklletine rönderilmiı • 
tir. Fezlekede, belecliyenin es • 
naf Bankası üzerindeki mürakabe 
ve kontrol TUİfeaini ihmal ve te· 
rahisi görüldüjü, bununla bera• 
l:ter l:tu ihmal ve terahinin af kanu· 
nunun dairei JÜmulüne girdiği be· 
yan edilmekte ve bankadAki pa • 
ral!l'ı-.~ Nifttl!ll•fl•d•• t1.ı .. ı 
YI ortada kaybolmu! haklar mev· 
cut ~dnfıi· .u .. utıllk • lııı .. u.. Bir 
notr\adan Maliye Vekaleti alaka • 
darlar hakkında dava ikame ede· 

, bir teıkU~ ~ev etten 
t :~·· __,__ -O-• 

ıllıaıtika z· Lütfü Fikri bey öldü 

bllecektir. 

t •e Te~~Ya Caır Alp ta it. 
de,di. Ulrin lllerkezi 1Ubunıf. Avukat Lutfi Fikri Bey vefat 
•tııd ' Ollun L_ etmiıtir. Müteveffa, Osmanlı 
LI llJdr. •VYTeti, 
~erı..w. · lllecliıi nıebuıanmın me,hur Der-

th-ın 'lditleJert ha.ele •inı nıebuıu ve ittihadı Terakkinin 
r ı...:~ .::::•.., ........ ~: en kuT,.eıır muhaliflerinden hiri 
lrelldiııe ...__ llzı.. Onun idi. LGtfi Fikri Bey, muhalif bir 
İli oıaeas;vre \iJ. ttlaüii, J,ir •ebua olmuma raimen İttihat ve 
ed ••• Zln Cl6lı Al Terakkiye cephe alan Ahrar Hüri· 

)1. .. _ ea •Ua-..ı.,;_,:_ Pi tet Yet ve ihtiltf sfbi fırkalara ikti • ----- ...... ~ ....... , --hu111ııd~-· IİNinl ... iaQa. lap ebnemif, müatakil kalmııtı. 
obaa1ıd;-ır~ır, bu ..._ a • Doktor Ziya Nar Beyin ve sair ha· 
rectoe,7•13-:,diki kadar bile zı khnaelerin te•kifi -ve Bekirağa 
k - •-L!li bölüiünde yapılan iıkenceler üzeet haıkedeL! "~ t Jokkon · 

ti-..ı 1a __ uıh.üt? ••• • nne birinci meclisi meb'uaanda 
..,...., &inan y 1'Pbiı bir İltizabta mevkufları 

)&P!bıf ta, bu ı &rai>bi, dövmek ~in kullanılan aopaları ve 
•lika UJ&Qd ibJdl lcaoıu daJak~ likülen tırnakları mec • 

~ı? &.. cihet ~~~reyq lia kiirtüaUne kadar ıetirmitti. 
•, ci~ f ~ -vqen ha. 

dlıat.. e •'-ter, cid- Serbeıt -bır-akıldılar 
IVl-NQ) Karacaabmette çok feci bir fe-

r 1 :~---...._;:_:::~~.ı kilde öldürülen Hatanın katli ha· 
en erde var da dite1iyle alikadaı' &örülerek tev • 
l'\•L. I t "Og" abdı ue ~ I)._ ~ kiE eclilmit olan fırıncı Oımanla 

riclat, İrJoliarı hatlarında tezıihtarı Mahmut ve iki Meh: 
b_ir f~ ~~ ıire hij. metlerin cürümleri sabit ıöriilme· 

eıaııı &lıı.- ~ir. Bu dilinden serbest bırakılmı,lardır. 
94462 ı:'~ &JIQclaıq .ı· Ancak bunlarla birlikte tevkif e • ıra 8S L _ ı ar d'I 
••neıi llllruıtur. Halbuki ı miı olan Baıkır Oıman tevkif 

7413 lir.,;hatotuıadaki ıelir edilıaiıtir. Oıman, ifadesinde 
liradır~· Arad-ıq fazlalık cürmflnü itiraf ebnit ve bazı tüp. 

heli lıallerde ~ulunmut oldufun • 
l• ------ • d -'-d aqla • - an ,---.111 a ajır ceza mahkeme • 

D·· l1fte toplanb ıine Teri1ecektir. un~f .. _...., __ 

funları söylemektedir: 

"- Devam deyince, Ü~iveraİ· Piyuada ölçülerin deiitmeıi 
tenin bütün fakültelerini dejil, veıileıiyle ihtikara sapılıp, sapıl· 
Hukuk fakültesini hatırlamalıdır. madıiım tetkik edecek olan ko· 
Ve bu fakülte talebesinin de aııl miıyon, ilk içtimaını dün ölçü • 
talebesi müdavimdir. Kalan için ler ve ayarlar bq müfettiıi namı· 
Üniversitenin bütün talebesi üze· na müfettiı Mehmet Beyin riyue· 
rine devamsızlık damgHını kon • tinde 7apmııtır. 
durmak doğru olmaz. Dün buı aza aelmemiı oldu • 

Devam mecburiyetinin ıehep .. ğundan mesele, etraflı ıurette 
leri, sırf talebenin tahsilde mu • görütülenıemif, maamafih mev • 
vaffak olmasıdır. Tecrübe gös • cut azanın piyasada tetkikat yap· 
termiştir ki devamsız talebe mu· masına karar verilmittir. 
valfa laınıvor ve iıntilıanda romtt,oli, 81ç&ler kamınunun 
kendi için de fakültesi için de tetkikinden eve) ve aonraki fiatla· 
dert oluyor. Devamın mecbriliği 

rı mukaıeye edecek, fiatlarda bir zannedildiği gibi, tahsili zengin fulalık buluraa hunlarm aebeple
çocuklarına hasretmez. 

rini arıyacaktır. Komisyon gele • Hukuk fakültesi Dekanı Sıddık 
cek içtimamı önümüzdeki çarpın· Sami Bey fakir olduğu için tahsil 

hayatında ekmek ve zeytin yağı 
ile geçinmeği bir yere devam et· 
meie tercih ebnit ve bugünkü mu· 
vaff akiyetini bu suretle hazırla .. 
mı,tır. 

lii~eLIJ'TI) 
Cam k1rarak 
Balıkçı Yuıuf isminde biri dün 

gece Çatladıkapıda Nazif alanın 
karısı Zeliha Hanımın odasına 
camr kırmak suretiyle airerken 
kadmın feryadı üzerine poliı dev· 
riyeleri tarafından yakalanmıttır. 

Kanca ile 
Hamal Oıman ile lbrahim dün 

kavga etmi,lerdir. Neticede ibra· 
him kanca ile Osmanı muhtelif 
yerlerinden yaralamıttır. 

ölUmle tehdit 
Şitlide ıırma fabrikası uıta ba· 

tılarından Onnik efendinin erge· 
nekon cadeıinden geçerken Meh· 
met Y aıar ismindeki evelce f abri· 
kadan !;ıkardığı amele yolunu keı· 
mit ve ölümle tehdit etmiıtir. Ya· 
tar yakalanmııtır. 
Çarpı9fllar 

Şoför Mehmedin otomobili Ar· 
navut köyünde vatman Mehmedin 
idaresindeki tramvay arabasına 
çarpmı§, hem kendi ve hem de 
tramvay arabası hasara uğramq • 
trr. 

ha ıünü yapacakbr. 
o 

Recep bey orman mektebi 
Halk Fırkaıı Umumi Kitibi 

Recep Bey, dün refakatinde Mar· 
din mebusu Ali Rıza, ziraat Ve • 
kaleti teftit heyeti reiıi Nakittn, 
Ziraat mütehasııaı Lt1tfi Arif Bey· 
ler olduıu halde Büyükderenin 
Bahçe köyündeki Yüksek Orman 
Mektebini ıezmi,lerdir. Recep 
Bey, muallim •e talebeler tara • 
fından kartılanmıf, mektebi ve 
mektebin fidanlığını gezmi§tir. 
Müteakiben terefine bir çay ziya· 
feti verilmi,tir. Recep Bey tale • 
belerle çok samimi haı'buhallerde 
bulunmut ve ayrılırken hararetle 
tetyi olunmuttur. 

-o-

Belediyede tayinler 
Bel;,diyede yeniden bir Emlik 

Müdürlütü ihdu olunmut ve mü· 
dilrlüie Müıtahdemin ıubeai mü· 
dürü Muhıin Bey tayin edilmiıtir. 
Emlik Müdürlüiü Belediyeye ait 
bütün arazi ana ve binaları teıbit 
edecek, bunlardan ite yaramı • 
yanları ıatacak, lüzumlu olan bi· 
naları da irat getirir bir hale ıo • 
kacaktır. 

llmut müdürlüiü bat mürakip· 
liğine belediye mezat idareti tef· 
)erinden Baha Bey tayin ohuıınuı· 
tur. 

3 

'ile oae, 'ile g,oA 
Fransada yenirad· 

yo istasyonları 
Franıız hükUmeti radyo amatörl .. 

rinden yeni bir verıi ile yeni radyo i1-
t .. :1onlan yaptırmaktadır. 

Bu iıtaıyonlardan Lyoncla, Tra • 
moryea mevkiinde inta edilen: 220 
metre yükıeklöğinde tek pilotlu ve 120 
kilovatlık iıtaıyon Tqrinisani IOllUn· 
da ve yahut Kanunuevvel bqlanğı .. 
anda iılemeie bqbyacakbr. 

Muret civannda inıa edilen, 220 
metre yüksekliiinde tek pilotlu ve 
120 kilovatlık Pyrene • T oulouse iı -
taıyonu Teırinisanide tecrübelerini 
yapacaktır. 

Carnphin civarında inıa edilen, 60 ki
lovatlık Lille istaıyonu Kanunuevvel· 
de tecrübelerini yapacakbr. 

Realtor mevkiinde 200 metre yük
ıekliğinde tek pilotlu ve 120 kilovat
lık Marıilya istasyonu Kanunusanide 
açıt.cakhr. 

Pariı P.T.T. iıtaıyonunun kuvveti 
1 kilovattan 120 kilovata çıkarılmııtır. 
Bunun iki pilotu ve bir anti fadinı an
teni vardır. 

Nis' in 60 kilovatlık iıtaıyonu ıele
eek Mart ve yahut Nisanda iıliyecek
tir. 

Remeı'de yapılan 120 kilovatlık i ... 
taıyonun itlemeie baılayacaiı tarihe 
kadar bu istasyon ıimdiki halde - 40 
60 kilovatla iıleyecektir.,, 

o 
Sovyet Rusyada Anokin iıminde 

bir mübendiı yeni bir tayyare icat et• 
mittir, Bu tayyarenin huıuaiyeti her
hangi bir anza wkuunda hiç bir ma· 
nevreye lüzum göstermeden kendi 
kendine ve yavaı yavaı yere inebilme
ıidir. Anolrin yapdığr bir tecriibe de 
2500 metrede tayyaresini kendi ken• 
dine ltıralanrı ve kendiıi parqütle •· 
taiıYa atlamııtrr. 

T•nare Anolün le aynl zunanda 
yere vaııl o!muı böylece tecrübeyi bü· 
yük bir muvaffakiyetle bitirmİ§tİr, 

Muallimlerin kontrolu 
Maarif müdilrlüiü ıehrimiz • 

deki ilk mekteplere birer tamim 
ıöndererek mevcut muallimlerin 
devam cetvellerinin her on bet 
ıünde bir maarif daireaine ıön • 
derilmeıini bildirmi,tir. 

Bundan ıonra da Muallimler 
ırkı bir kontrola tibi tutulacalC 
ve üç ıün vazifesine gelmediği 

halde mazeretini bildirmiyen ve• 
ya raporunu göndermiyen mual • 
Jimler iıtif a etmit addolunacak • 
)ardır. ''1 

• 
Tahsisat bitti 

Kimıeıiz fakirlere yardım et • 
mek için belediye bütçeıinde bir 
içtimai muavenet faılı vardır. Ma· 
li ıene batı geçeli henüz pek az 
zaman olduğu halde bu tahsisat 
bitmek üzeredir. Badema yalnız 
herhangi bir suretle i' göremiye • 
cek ,ekilde malul olanlara yardım 
edilecektir. 

-o-

Muhtelit mübadelede 
son toplantı 

Muhtelit mübadele komiıyona 
dün bir içtima yapmıttır. Komiı • 
yon sonuncu içtimaınr yarın akt~ 
decek ve o ıiln mesai bilfiil bit~ 
cektir. Bu celsede tarafeyn mu• 
rahhaıları ve bitaraf reiı birer nu• 
tuk ıöyliyerek komisyonun vaai· 
feıinin hitam bulduğuna dair ha· 
zırlanan protokolu imzahyacak • 
!ardır. t it) 

Dava baılıyor 
~eialiti a1ı.:.:~iirilH•1dar Be. Söz derleme faaliyeti 
•tleriftd-. n-~-~ •ü· Söz derleme itleri hakkında fa tı hpı•-. --~ 1nr tep .. aı· L. ... 
itet L._"" f ve lopJantıda Cu-. •:r•te -tlaıunıttır. Maarif Ve-

1 .._Jr&aıııu - kiletinin müfettiı wnumileri bu· lllUtt11t. il teaidi iti ıörü-
nun İçin dün bir toplantı yapmıı· 
lardır. 

Hamala 4jarptı 

Büyükadalı arabacı Hasan dün 
Nizam caddesinden geçerken ha• 
mal Hasan isminde birine çarp • 
mıf, alız ve yüzünden yaralanma• 
sına ıebep olmuıtur. 

Muhakeme bitiyor 
Mulak yolundaki otomobil fa • 

ciuından maznun Alber Tarasa· 
no Efendinin muhakemesi bitmit· 
tir. Müddeiumumi buıün iddi • 
anameıini okuyacaktır. 

Kunnpaıada kanıı Nazmiy~ 
yi öldürmekle maznun• Osman 
hakkındaki hazırlık tahkikatı bit· 
mi,tir. Oımanın muhakemesine 
&u ayın nihayetinde ba9lanacak •. 
tır. 
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"Bundan sonra Entellicens servis za
bitlerinden talimat alacaksınız!,, 

rında Balatta bir • b• h k ki hcıdiıe olmut. gı 1 avayı o uyorlar 
Y uaufun sırtını olqadı Ye sor· 

du: 
Cocuiun ıeliıini, 

ıöiıüne atılan taıı, Mıiır kapıyı kapayıp ç:dmuıtı. I niz .. Onlardan talimat alacaktı· 
Odamn içinde bekliyen ıüngülü nız ! 

Hüaamettin iı· 
minde Erzurum· 
lu bir ıucu, o ci· 
varda ıuculuk 

yapmakta olan 
- Burada ne yazıyor?.. J berGebetMutafa ile 
- Bilmem!... raya kapanmalanm nöbetçiler kapmın dıtmda duru· • • • • • • • • • • 

yorlardı. • . . . . . . . . . 
Yavuz bu teklif kartııında ne· Keramettin Bey Bediayı ikna 

den derhal (peki) diyememitti? ederek batka bir apartımana çı· 

Ona hürriyet, nufuz, kuvvet ve karmıftı. 
aalihiyet veren bu teklifi kabul Vazife hiuiyle batlıyan bu mü· 

Şerif afayı Ye 
kavgalarına mü-

Suçlu dahale eden dev 
HUaamettln riye poliı memu-

runu bıçakla öldüreceği sırada 
mütkülitla ele geçilmittir. Va

eDdi, omuzlannı silkti; yalnız ırz Abmede verilen IOll 
aizım alabildiline açıp da bir ııra konanlar merak içİD 
beyaz ditlerini ıöıtererek ıülme- isin itlerine kanflll&k 
ıinden anlatılıyordu ki fena bir madıiı ve buna ceaarel 
fey deiildir. . leri halde bir kumı, ta 

etmekte neden tereddüt etmiıti? nuebet pler ıeçtikçe derinleti· Şahin Reiı kamaranın kapıam· , su alan tazılar ıibi ha 
dan batını çlkardı ve baiırdı: 

1 

yorlardı. kayı anlatıyoruz: Yavuz buradan menfi bir vazi· yordu. 
yette çıkacak oluna, ıideceli ye- lkiıi de biribirini seviyordu. Ke 
rin hapishane köteai olduiunu pek ramettin (Yavuz)u tevkif etmek 
ili biliyordu. iıtedikleri günden ıonra onun yü· 

Erzurumlu yirmi dört yaıların
da olan Hüıamettin, Balatta bir 
çok muıevi evlerine ıu tqır. 

- Gebeı Mustafayı çaiırm ba· Bunlardan biri y 
na!... ıebet Muatafanm kol 

Bir çok adamlar öldüren, aayı- zünü ıörmemiıti. 
sız hırsızlıklar ve fenalıklar yapan (Yavuz) poliı memurlannm e· 
böyle bir teririn ayağına gelen bu linden eararenıiz bir tekilde kur· 
fırsatı kaçırması tasavvur edilebi· t'1lup kaçmııtı. 
lir miydi? · Memurlar on bet dakika kadar 

Saatler ıeçiyordu. devam eden bir seraemlikten son· 
Yavuz kendinde bir türlü: ra, kendilerine geldikleri zaman 

- Peki •• Kabul ediyorum. meydanda ne Yavuz vardı. Ne de 

O civarda kendiıi gibi Şerif a· 
ia isminde bir ıaka daha vardır. 
Şerif ağa da keza Hüıamettin ıi· 
bi ıu taııyarak geçinir. Fakat Şe
rif ağa ıon zamanlarda Hüaamet· 
tinin birkaç mütterisine de ıu ta· 
tımağa batlamıttır. 

Bir dakika olmadan Mustafa 
geldi. Bu ihtiyar kurt Ceza7irde 
uzun zaman kalmıı, bir zamanlar 
softalıia da merak aarclıiı için bir 
az arapça okuyup yuma öiren· 

• • • mııtı. 

Şahin Reiı kapıyı kapadıktan 
sonra Muatafaya baktı. Kiiıcb u· 
zattı: 

- Ne haber? ... 
Sonra Muıtafanm 

tığını ıörünce ilave etti 

- O arap çocuju • 
mit? Gemiye neden ı 
mif7 .•• 

- Sen pala yutmu 
. . 7 mum ••• 

Demek kudretini bul ... uyordu. bir iz •• 
O eararket arkada1lamun teai· YaTUZU kaçıran bu meçhul el 

Hüıamettin her zamanki müt· 
terileri olduğu için Şerif alanın 
ıu t&tıdığı evlere giderek su iıte· 
yip istemediklerini sorar ve fakat 
bu evlerden (Hayır) cevabını a· 

Beriki tatınmttı. 
- Ulan ıebeı ! ••. Bunu oku, son Mustafayı battan ayai• 

ra da yut!... dü. Mustafa bir daha 
riyle bir kaç cinayette methaldar· kimdi? Birdenhire batlarmm dön· 

düiünü, gözlerinin önünde havai 
dı.. Elini kana boyamııtı.. Zaten 

Mustafa reisin yüzüne ıöz atb. 

küçükten beri kama ve bıçakla oy fitengine benziyen bir ıeyin parla 
namHım severdi. Vurucu ve ni· dığını hatırlıyorlardı. Ondan ıon· 
f&DCıydı. Gözü açık, kulalı delik rası meçhuldü •• yere dütüp bayıl· 
bir gençti. Onu belki de babası bu mıtlardı. 

lırmıf. 

Dün akıam üzeri Hüıamettin 
itini bırakmıt; caddede dolaıır· 
ken Şerif ağayı kendi müıterile • 
rinden birinin kapısına tenekeler• 
le yanaıtıiını ıörmüt ve o zaman 
Şerif alanın kendi miltterilerinl 
elinden aldığını anlıyarak hemen 
bıçağını çekip yanına yakl..-. 
ve neden böyle yaptığını ıormuı 

Kiiıdı aldı ve hec:eliye heceli1e 
okudu. 

Reiain yüzü ıülmüttü. Ellerini 
uiUfturuyor: 

h 1 Keramettin bu muammanm eı· 
a e getirmitti. Yavuz bu gün ıe· 

ciyesiz, ahllk d6fldln6 'bir adam- rar perdesini kaldıramadığı için, 
- iyi bak ulan! Bir yanlıtlık 

ohnaam! ... 
hidj•i·d= Rd • • .. 

dı. Fakat, iyi bir muhite dütmÜ§ Memurlardan biri: 
ve iyi arkadaşlarla dütüP lcalkmıt 

- 11a1aprum rettr .. Olnı"1aldm 
rmu kendim uydurmuyorum. 

olsaydı, elbette fena bir adam ol• - Bu feytan herif kolay kolay 
ele geçmez! 

=:.:o tıaıae '!IM'"1blw •h l>w:. 
Aferini... · · · e h 

m_~acaktı. Dediii halde, o sün Keramet· 
Methur bir lnıiliz hafiyesinin 

nazan dikkatini celbedecek kadar 
yüksek bir zeki ve istidat sahibiy
di. 

ve tokatlamıttır. Ebüıaaidin karııaına çıkayım 

Onun bu iıtidat ve kabiliyetin· 
den - memleketi aleyhine - isti 
fade etmeyi düıünen İngiliz caıua 
ları lıtanbulda el altmdan Anado· 
luya yardım eden kimıeleri arat· 
tırmakla metıuldü. 

Yavuz da bunlarla beraber ça• 
bpcak, bir çok masumlarm, genç 
ve milliyetpener Türklerin canmı 
yalanaia hazırlananlarla elele ve
recek delil miydi? 

Yavuz, iki aaat, mütemadiyen 
bunları dütündü. 

Acaba ben bu iti yapabilir mi
yim? 

Acaba ben de onlarla elele ve· 
ren vatansızlar kadar dütük ve ba 
yağı ruhlu bir adam mıyım? 

Aradan iki saat ıeçmiıti. 
Tekrar kapı açıldı .. 
Mıiır çahk katlarını oynatarak 

içeriye tirdi: 
- Nasıl, dütündün mü ••. Karar 

Terdin mi? 
Yavuz bqmı 1&lladı: 

- Evet .•. Kabul ediyorum. 
Ve yavqça Mıiıra dönerek ili· 

ve etti: 
- Beni bundan sonra hiç kimse 

takip etmiyecek deiil mi? 
- Şüphesiz. Daima ve her yer· 

de serbest ıezeceluin ! 
- Bana yapacaiım itler hakkın 

da biraz daha fazla tafıilit vere
bilir misiır? 

- Şimdilik buna mezun deli· 
lim. 

Bundan ıonra (Entellicens ser• 
vis) zabitleriyle temas edecelui· 

tin: 
- O benim elime ıeçmiı gibi· 

dir. 
Diyerek öiünmüttü. 
Öyle ya •. O meçhul el, Yavu• 

zun imdadına yetiımeseydi, Ya· 
vuz Türk zabltaaının eline dütmüt 
olmıyacak mıydı? 

Keramettin Bey Bediadan faz· 
la bir fey öjrenememiıti. Yalnız 
(Yavuz)un hususiyetlerini ve iti· 
yatlannı anlamıt oluyordu. Günün 
birinde tekrar Yavuzla karıılata· 
cak olursa, Keramettin hiç dütün· 
meden ıilihını çekip Yavuzun a· 
yaklarma sallıyacaktı. 

- Ondan sonra, ne olurıa ol· 
sun ... 

Diyordu. 
Keramettin, Yavuzun burnunu 

kırmadan rahat edemiyecejini an 
lamııtı. 

Şerif aja da mukabelede bu • 
lunmuf ve kavga baılamıf .• Bu ıı· 
rada yeniıen devriye memuru ite 
müdahale etmek iıtemiı, gözleri 
kızan Hüaamettin bu defa Şerif a• 
ğayı bırakarak bıçağı ile poliıin 

üzerine atılmııtır. Poliıle haylıca 
boiuttuktan sonra yetiten diler 
polisler tarafmdan yakalanmqtır. 
Hüaamettin timdi hem poliı ve 
hem de ıaka Şerif ağayı öldürme· 
ğe teıebbüı etmekten suçludur. 
Polisçe tahkikat ikmal edilerek 
kendisi evrakiyle birlikte müddei· 
umumilije teılim edilmittir. ... "' ___ .... _. ........ ,.. 

YURTl'AŞ: 

ctbnburlyetln on blrlncl yıl dlnllmll mes'· 
at ~nll olan ti T~rlnlevwldf! DeTlet mer
kezini ziyaret et. • 

Bu boreanu ifa PdPrkPn bu bllytlk devrin 
Jllluıf!k fe31dr.rlndf'n oı&n yeril maDanmmn 
bu&1lnkll mllteklmll , .. rtılmı bir arada tef· 
hlr Mlecek ilk serrı evini de !{ez. 

M. t. ft T. C. 
_..._,..,,,,ıu n ıma EZ as ı• 

Yeni ne,rlvat ------Holivut 
Holivut'un bu haftaki nüıban haf. 

Benli Bedia Kolonel Makavel'i 
ihmal etmiyordu. Haftada bir de· 
fa Keramettinden ıizli olaTak Ko 
lonelin apartımanına ıidiyor, ıö· 
rütüyordu. tanın film menvlan ile en son ıinema 

haberlerini havi olarak intitar etmit• 
Makavel'in Bediaya kartı bü· tir. 

bu kiiıdı aiız dolusu tükürür gi· 
bi suratına fırlatayım .•• 

Bu ıırada ıebet Mustafa hem 
reiıin yüzüne tuhaf tuhaf bakıyor, 
hem de elindeki kiiıt parçumı 
çuval ajzı ıibi açılan ajzma ıö· 
türüyordu. 

Reia bunun farkma vardı: 
- Ne yapıyoraun? ... 
- YutK&i .. reis! ••• 
-Neden? ... 
- Yut, demediniz mi? ... 
Şahin Reiıin &TUCU, Mustafa· 

nın enaeainde taklacb. 
- Yuuuh! .. Andaftllı! ••• Kipt 

yutulur mu be? ••• 
- ?? ... 
-Yut dedimse, yani, okuduk· 

larmı kim1eye söyleme demek iı· 
tedim, koca aptal! ••• Senin ainn· 
da bakla ıslanmadıimı bilirim • 
de .•. 

Muıtafanm elindeki kliıdı al· 
'dı. Palasmm kmmdaki aralıla sok 
tu: . 

-Haydi timdi ıit, eler oku· 
duklannı kusarsan sana kitıt de
ğil, pala yuttururum vallahi! ... 

yük bir zaafı vardı. Bedi~ ne iıter mın:mm•m:::::::mn:::m::ımr.namman 
ae yapardı. &:SARAY (E k" G/ı ~:ı - Peki reis! •.. 

Bedia Keramettini kırmak iste- il s 1 orga Çıkarken Muatafamn arkaa111 • 
miyordu. IJ Raşit Rıza Tiyatrosu 1 dan batırdı: 

Keramettin ona: H Bu akıam 20,30 da İt - Gel, bunu da ıötür! •• Kula• 
- Oraya ıiclersen a;alarını !I Kendisinin Gölgesi il i~dan.~t aın~, ~acıtma ha! •. 

kırarım! := 3 perde •i Kım1e ılıımeaın .••• l>ıfarı ıönder •• 
Demitti. İ Nakleden: Yusuf SUruri fil S~nra tabanaızı çatırdı. Muata· 
Bedia yakalanwsa Kera.ımettin· iı Fiatlar: 500 • 400 • 300- 100 • ., fa ile beraber ıüverteye çıkan Ya-

le arasımn açılacaimı pek ili bi· !i 75 • SO • 30 ıufu ıösterdi: 
liyordu. Fakat, mademki lıtanbul İİ IS B. Teırin Pazartesi akpmı 1 - lakeleden aynlma!o1. Bu yu· 
lnıilizler tarafmdan itıal edilmit r aaat 20,30 da 1 murcak ıene ıelir de pmiye ıir· 
ti .. Ve kendiıinin de bir çok cina· iİ Kadıköy HALE Sinemasında · mek ve heni ıörmek iıter1e kimae 
yeU,rde pam:ı•tı vardı. il Hedef siz Puseler yolunu kesme.in r ... 

(Devamı var) H •mm•nnmmıu - Peki reisi .... / 

- Sana söylüyorum, 
mumı becerir miıin 

Kartıamdakikonan 
km bi halde, rasıele 

-Yooooo! ... 
- O halde 1eıini kıı 

yatamam ... 

YGrtldU, ıitti. 
Açık ıöz korsan da 'it 

mmaçmatlı... 

- .... 
Ceaayirin kod ..... ıuaıl"tl 

konaimda ikram görd' 
Şeyh Ebüuait onlarm 
tarafından olmalarmaı 
vermesi İçin kandırmd 
rine içerlemiıti. 

Bazı adaml-r vardD" 
için üatlerine çok düt · 
biilbütün yapm~aaLKlll 
Şeyh Ebüuait de böyle 

Konaimm clağmk 
adamlarını ıösterdi ve 
ti. Murat Rei&.bele 
ıinirlenmiıti: 

- Bütün bunlara 
dun çelebi! .. Bir Türk 
vind'e kıatınp aleme r 
kalkıtmasaydm ! ... 
meyip de daha iyisine 
ıin !. .. Ali Pata burada 
iatediiimi~ ıibi biteni 

Şeyh Ebü' ..... 
J& ıeleceliniJ•ııtftıl'I 

nu bile kend ---~ 
behane .olaratf iıtNıa 
iıti7orcba: 

- Fakat,, beatia 
kifirin kızım zotl• 
mak, reTa mıdır? ... 
mazaam, kız da iı 

- Kızm iıtem 
B• • 
ız ona ıanamıyo 

zedelim iri l1ledir, 
rar var... Herke• 
lendili adama 1111 
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Demir tavunda iken dövülür! 

llk yazdı"'ı S · kırıldı, artist hiddet içindeydi: 
·~ Arkada§ını anlattı. 

aiye olan mge:uue:ryoydu! Poli- - Sen misin, yavrum? -dedi.-
buluyordum. l~in· 1~.ay~t cazip Bu enayi herife seni getirdiğim ve 
adam,'. koymuıturn.' uç afa taslı kapısında beklettiğim için cidden 

Galıba eserim· h müteeıarim ... 
~ünyada bir k' .' §a eser addeden Patron: 
dim ! Fakat b'ıtı :.ardı. O da ben- B f d' , ır g b - eye en ı ... Beni yabancılar 
diye aktörü V ]A u~, üyük kome- müvacehesinde tahkir etmeğe hak 
dost muameJ ~ antın Stuff, bana kınız k A k 

esı y yo ... rtr çoğa varıyorsu· 
. •özleri söyledi. aptı ve aynen §u nuz. Şimdi hademeyi çağırır, sizi 

~ - Azizim 1~ • kapı dışarı ettiririm ... 
~ dadın var ,; l nın fevkalade ist"ı· S 

· ı a ll!z sa. - _ u vantlatörü goruyor mu-
1~ avenet, mu" .. ah na azıcık mu- ? K ld 

S ... er t sun· a mr, kafanda parala-
elı enin b e etınek IA 

k ana verdi"' S azım. rım ... 
, 

0 
udum. Cidden hgı~ enaryo'yu - Aman, rica ederim... sükun 

d~ dekikatilpolis h f arı~ulade ... için hulun! 
dl zat ben a ıyesı rolünü b. 
J~ ııl ''h Yapacağını. Görür .. ız

eo"'. §o ret kazan k sun, na-0 aca sın 
- atat! Üstat' .. 

•1' ıarıldım.- Size n . l·dıye ellerine 
ceğiıni bilenı' ası teşekkür ede-
. . •Yorunı E 

dfl ~ızın OYnanıanız . '. serleriıni 
o~ aıın bir rüyadı ' e~ı§ılınez sandı-

la da b" . r ... lakin · b 
d 

ıtnııy0r ı ''O • 1§ unun-
a · c k f J rn,, ın bir sin • a a taslı a-

1' k_ahu) ediLmes' el~acı tarafından 
tınıd' 1 azı 

: . ıye kadar b'· m. Maalesef 
il ıl olamad oyle bir talih , 
J .• ım. e na-

e ır • . -Üzülme .. 
ıstıdat) , azızıın ı B 

ara her 'h . en, genç 
~ ~ek emelinde ~ı etten Yardım et
ııınle hirl'k Y.ım, Grojilop' 

ı te rrıd . a ae-
. J )a· F "" erıın B·ı· 
il' • • • >c, D C ' · · 1 ıyoraun 

ııy\e f k . . nın tnüd.. . 
'b . e\> alide d uru. Kendi 

enun i t d oatuz li h 
nı· ı e İğiın h" . er alde 
k IYecektir A. ır eseri redd t 
ılmış 'h.' Y, ne "ar? C e • 

gı ı duru · anın aı • 
- Şunu . . Yoraun. 

di: ıtıraf etmek I" 
B' L azrın ge}. 

ır l{ac haf 
ma ll"ıüracaat ta ~\'ve], aYnı 
venneı' d' etını§tiın. "B· ada. 

f... . .,, JYerek •ze el-
etınııti senaryo' 

4.1'\· • nıu red 
'•t \,\y ~ 

- Bu, neyi ·"f"-h. -.tt,. 
ir lbuıun? ~ 1 ade d · 

J • ~•er· . e er h. 
e okum ının bir tek ' ıliYor 

" anıış l •attrı h' ı arın ... !le onu "f nı ı 
d .. 'saat 1 l de b . ı ade ede 

a gornıeğe . enı onun r. 
konturat gelırsin. Ç Yanın. 
Lulunu ını ve sekini ceb· ıkarken 

rsun. Ru ıne at 
,JI Bana bu d na eıtıin ol ı nıı§ 
'/ Zata JttüJ A . erece iyJik • 
j/ lcür etti aylıttlleııniş bir Yapan bu 

rerek nı: O iC<:eyi t sesle teşek 
1 ieçırdiın E , atlı rüya .. 

1 d · rt · go-
)i daın~'d Gorgilofun eaı sabah, tanı 
.. O a ıın. Yazıhanesine 

dacının 
: J ini ve . uzattığı d 
I': St\ıff zıya.ret seheb· e.ftere iaıni-
. Re)d· • 1ntı d 

ı :ını? -d' Yaz ıın. 
~ - Yarı ıye •ord 

Patronla b~ saatten beri ~ın. 
hakaıa ed·ır Senaryo nteae) u~a.da. 

iliad 'Yor. eıı tnü-
1 eıtne, he . 

t.ı •m def teri .. nını isıniıni 
,ır, -Çıp ~ gotürınek .. Yazd1• 

•) lc'lıla ... aparken hir I'. uz) ere kapıyı 
; . grnıa "'um e 

ı ·) dıyordu k?arptı. Stuff b ~arç.au 
.,, ı: agırarak 

ol......._ Vallahi b· 

rn:~ığını ıa.t~: f~Yden anladığın 

Artist: 

- Artık burada yapacak işimiz 
kalmadı, gidelim, çocuğum ... 

" Üç kafa taslı adam ,, beyini ha 
laaına balyözü yemişe dönmüştü. 
Hatta benim talihsizliğim bu iki 
arkadaşın da birbirleriyle darılma. 
sına sebep olmuştu. Stuff'un peşi
ne takılmaktan başka, benim için 
yapacak bir iş kalmamıştı. 

Netekim, onun maiyyetinde ku
zu kuzu bir iki adım attım .• 

Studiocu artisti, şu aralık, adam 
akıllı tahkir etmek istiyordu. Ba-
na: 

- Durun, durun! -dedi.· M. 
Stuff'un bana verdirmek istediği 
şu Senaryo neymiş bakalım? 

- Polisiye bir mevzu, efendim. 
- Ha, evet, evet ... Okuduğu.mu 

hatırlıyorum ... Güzel bir şeydi her 
halde ... Kunturatı derhal yapa· 
lım ... Elli bin franga aldım ... 

Komediyeni çıldırtmak için bu 
nu yapıyordu. Akıl, insanları ten· 
vir eder fakat ihtiras onlara hük· 
meder. Mütereddit bir halde Stuf
fa baktım. O, yüksekten bir tebes· 
sümle bana gülümsüyordu. 

Dişlerini gıcırdatıp kaşlarını 

çatarak: 

- Ha~di, git git bakalım ... Be
nim gibi bir hamini ayaklar nltına 
al. .. İnsanlar böyledir zaten ..• 

Müthiş bir vziyette kalmıştım ... 
Derhal ilham perisi imdadıma 

Yetitti: 

- Üstatlar! -diye haykırdım.
Sizin biriniz en büyük artist, öbü
rü.nüz, en zevk sahibi sinemacı ... 
Aranızda böyle bir hadise geçme
si bile çirkindir. Bir an olsun, nef
sinize hakim olarak soğuk kanlı 
d" .... U§unun ..• 

Bir münakaşanın neticesi böy
le olmamahdır ... Sanat aşkı, ikini· 
zi de barıştırmalıdır ... 

Co,muı, konuşuyordum. Yavaş 
yavaı, ikiainin de gevşediğini, gü
lümsediğini gördüm. Ellerini biri
birine vererek kendilerini barıştır 
dım. 

o ıra. en ... 
lekr z sonra. d Sinema müdürü: 

ark ' o acı d 
8 apıyı açıp 'k 1fardan - Hoş çocuk! -dedi. 

ın U •efer d apadı. Artist: 
8.sr: e, müdürün 
_ ~ .. haykır- - Hem fevkalade istidat, hem 

Cek akı eaerae, •eni de altın gibi bir kalp ... Fakat, sen 
) ı:- 111 h'ıle n turpa ıu"ru··ıe- a k · · :ı f, ı:.Yv h ... zıcı ı~erıue otur çocuğum ... Bir 

/ Ji a ' ~avga görütelim de neticeyi bildiririz ... 
'ı/. _ ;deme: mı ediyorlardı? Yüreğim çarparak ayrıldım. Bu 

'd· eklem · iki d · ı. erıızi söylü l , a am, henım, nasıl bir iyliği· 
Yor ar ·de · d.. .. k 

l<ırk b • • mı Ufunece lerdi ! Kendilerine 
1 ıabı rr . eı da.kika I' h son derece sempatik gelmiıttim 

ı:oeçırd· ' "'e ennenı a y :.- ... 
~._, Bi.it" .. 1ın. • arım saat sonra, Stuff dışarı 
".~ di k un Uınitl · ( çıktı: 
t" Ye endı erıın •uya d'· ,,_ 1 m· . U§eceK H d" 

mutabık k ı Y•Yordurn. Bir t" ı·· b. ~ ay ı, gel yavrum ... yemeği 
~-ıu. Nih alaınadıkla.rı ani lur u I ırlıkte yiyeceğiz ... Ghoilofun azı-

ayet .. a_ aşı ıyor cık iıı • S 
liad ' uç Kere zil ç.ald 1 :.-1 var... onra görüşeceğiz ... 

1 - s·e?°'e: ı. . Ertesi gün tekrar müracaat et-
•zın · t L ·k· Bu gırıneniz için j ım. a ın, artistin işi ç.ıkmış, an -

1 Y~n .... ded" şaret... sızın seyahate gitmist" 
Çerı cır· • ı. t·k· ~ ı. 

all'tnce, büab"t" .. a ın, ondan sonra da "" k 
u un umidim f t l d uç a-

a as ı a am,,a rağbet etmedi. Ru 

HABER Akşam Postası 5 

Gazneli Mahmudu analım/ 

Mahmudun karşılaşdığı ikinci 
büqük rakip /lak lıandı 

Gaznelinin fillerinden biri hasmın sancaktarını havaya fır
latmış v~ çelik kaplı dişleriyle karşılayarak ikiye bölmüştü 

Mahmudun Horasanı zaptetmesin
den kısa bir zaman sonra, llak Hanın 
Buharayi zaptederek Saman oğulla -
nnın devletini yıktığını söylemiıtik. 

lslam tarihçilerinin bu Hanlara, Afras
yabi Türkler, muasır muharrirleres 
onlara Karahanlılar, derler. ( 1) tlak 
Hanın Buharaya girmesinden sonra 
Mahmutla llak dostça muhaberelere 
giriştiler ve Oxus nehrini aralarında 
serhat tanımayı kabul ettiler. Hatta 
iki taraf arasındaki dostluğun sağlam
laştırılması için Mahmut, llak Hanın 
kızlarından birini istemiş, onunla da 
evlenmişti. (2) Mahmut {999 Kanu • 
nucvvelinde), llak Hanın kızını iste • 
mek için büyük alimlerden Su'lu ki ile 
Sarahs hakimi Doğancığı Uzgand'a 
göndermiş, nikah orada, muhteşem 

merasim içinde kıyılmış; gelin, bir kaç 
ay sonra Horasana getirilmişti. 

Fakat bu sıkı fıkı dostluk, çok geç· 
meden, suya düştü. llak Han, gözleri
ni Horasan eline dikmişti. Burasını 
zaptetmck için fırsat gözetliyordu. 
Mahmut (6 • 1005) da Multan sefe • 
rine çıktığı zaman, link Han bekledi
ği fırsatın ele geçtiğine hükmetti ve 
kardeşlerinden Çağar Tekin'i Belhi, 
Subaş Tekin'i Horasanı zapte memur 
etti. Bunların ikisi de hareket ederek 
Belh ile Herat'ı birbiri ardınca ele ge
çirdiler ve böylece bütün Horasana 
llak Hanın hükmüne girdi. 

Mahmut, Multıın seferine çıkma -
dan evvel böyle bir taarruzun vukuu 
ihtimalini de hesaba katmış ve ku -
mandanlarına ona göre talimat ver • 
mişti. llak Hanın orduları harr'- ''! 

geçince bu talimat tatbik olundu. • . :ı · 
lan Cazip bütün kuvvetlerini Gaznc -
de top1adı. Vezir Fazıl oğlu Ahmet, 
Gazneye varan bütün yolların tahki -
matını sağlamlaştırdı, Bclhe giden yo
la kuvvetler yerleştirdi. 

Mahmut, llak Hanın hareketinden 
haberdar olunca, Multan seferinin ida· 
resini zabitlerine bırakarak hemen ge· 
ri döndü ve Hindüguşi dağları üzerin
den "Belh" in üzerine yürüdü. Çağar· 
tekin Belhi boşaltarak Tirmiz'e kaçtı. 
Mahmut, Ars!nn Cazibin 10.000 as -
kerle Subaşı Tekin'e karşı hareket et
mesini emretti. O da Subaşıyı geri at
tı. Suhaıı, Buharaya sığınmak istediy
se de Murgab nehrinin hu sırada taş· 
ması buna mani oldu. O da Merve dö
nerek Curcan'a kaçtı. Ve ihtimal ki, 
buradan yardım bulmayı umdu. Bula
mayınca çöl yoliyle tekrar Merve dön· 
mek istediyse de, Mahmudun emriyle 
Araplar Suba§ıyı kuşatmışlar, hu yüz
den Subaşı ağır bir hezimete uğramış, 
'kardeşlerinden biri de dahil olmak ü • 
zere 700 esir verdikten sonra Buhara· 
ya 2or lcaçabilmiştir. 

llak Han, bu sırada Subaşıyı geçir
diği buhrandan kurtarmak için Cağar· 
tekin'i Belhe gönderip or~sını iığal et
tirdiyse de Mahmut buna aldırmamış, 

(1) Utbi, Gardizi, Beyhaki, gibi 
müverrihler ancak eserlerinin öte be
risinde bunlardan bahsederler. !bnül 
Esir'in bunlara dair verdiği malUmat 
karmakarışıktır. Muasır alimler için
de bunların tarihini toplamakla meş • 
g ul olanların Sir Howorth ile Raventry 
de bir çok hatalara düşmüşlerdir. 
Breschneider, Zambaur da onlardan 
bahsetmişlerdir. Barthold'un da bun • 
lara dair alimane tetkikleri vardır. 

(2) Bazı hikayelerde bu kadından 
bahso1unur. Onun, Mehdi Çigal adını 
taşıdığı söylenir. 

hi alakası kalmadı. 
Hulasa, benim eser güme gitti. 
Fakat, bu hadise de kulağıma 

küpe olmuştur hani ... insanları za· 
rardide etmek değil ama, gücene· 
cek!ermiş, gücenmeyeceklermiş 
asla aldırış etmcmeğe başladım .. . 
Daima, demiri tavında döğerim .. . 

"4akili: (Hatice SUre11ya) 

ancak Suba§ının kuvvetlerini kırarak 

Hrasanı onun elinden kurtannca Bel
hin üzerine yürümüş, Cağar Tekin de 
buralanru tahliyeye mecbur olmuş • 
tu. 

Bu suretle 1006 yılının Eyliil - Te§· 
rinievvel aylannda Horasan tamam\y
le kurtarılmış, llak Hanın teşebbüsü a· 
kamete uğramıştı, 

Fakat llak Han bu ezici darbeyi ye
diği halde Horasanı ele geçirmekten 
vazgeçmedi ve ikinci bir savaşa hıt • 
zırlanmak istedi. Onun için Ka§ger 
hükümdan lan akrabası Kadir Ha
nın yardımını temin etti. ( 1) 

Ilak Han bu sefer 100.000 cenga· 
verle hareket etti. 

Mahmut, bu hareketten haberdar 
olunca ordusunun başına geçerek Ka
tar ovasında karargahını kurdu. Bu -
rası Belh şehrinden 12 mil mesafede 
idi, Mahmut, sağ cenahını Altıntnşa, 

sol cenahını Arslan Cazibe verdi. Nasr, 
Fergani, Tai merkezde idiler. Cephe, 
500 filden müteşekkil bir hat ile sağ -
lamlaıtınlmı§tı. 

llak Hanın sağ cenahı Kadır Ha -
nın kumandasında idi. Sol cenah, Ça
ğar Tekin'de idi. Kendisi de merkezi 
idare ediyordu. iki ordu 1008 yılının 
5 Kanunusani günü karşılaştılar. 

J ki taraf ta kahramanca döğüştü -
ler. Bir aralık llak Han beş yüz köle
sinin başında merkeze öyle bir hamle 
etti ki, Mahmudun askerleri sarsıldı -
]ar, İlak Han bu hamleyi ayni şiddetle 
yenileyebilmiş olsaydı, belki de harbi 
kazanırdı. Fakat yenileyemedi. Mah • 
mut, tam bu sırada askerlerinin başına 

geçti ve llak Hanın hamlesine karşı 
bir hamleyle kumanda etti. Mahmut, 
askerleri için en mükemmel örneği 
teşkil ediyordu. Askerleri de onun gi -
bi hareket ettiler. Filler düşman saf -
larına :nldırdılar. Rastgeldiklerini 
hortumlariyle yakalayarak yere çarp -
tılar ve ayaklannın altında ezdiler. 
Fillerin biri llak Hanın sancaktannı 

hortumuna dolayarak havaya fırlat • 
mış, sonra onu çelikle kaplanmış diş
leriyle karşılayarak zavallıyı ikiye böl
mü~. öteki filler, atların sırtındaki sii· 
varileri birer birer yaknlıyarak yere 
atmış ve Üzerlerinden geçerek yerle 
düzlemişlerdi. 

Hanın koca ordusu, bu tüyler Ül'

perten, korlcunç hamleye dayanarna • 
dı. Gün, ana baba günü idi. Hanın as
kerleri, canlarını kurtarmak kaygusu
na düşerek kaçışıyorlardı. 

Takip müthişti. Hanın askerleri kü· 
me küme esir düşüyor, yahut nehrin 
içinde boğuluyorlardı. 

Zafer, tamdi. Ganimet büyüktü. 

( l) Kadir Hanın adı muhtelif şc -
killerde kaydolunur. Müverrih Utbi o
nu: Kadr Han, Gardizi: Yusuf Kadr 
Han,, Cemiüttevarih: Kutur Han, Gü
zide: Kaydu Han diye yazarlar. Doğ

rusu Kadır'dır. Kadır Türkçe bir ke· 
limedir. Manası, kudretli, satvetli, 
cebb:ırdır. 

Sultan Mahmut, Ilak Hanın ordu
sunu yendikten sonra Multan'da bir is
yan vukuunu haber alarak Gazneye 
döndü. 

Bu mağlubiyet, llak Hanı fena hal
de sarsmıştı. Hanın bunca yıllık anı 

sanı ayak altında çiğnenmiıti. 
Bunu ancak, mağlubiyetin öcünü 

almak temizliyebilirdi. Onun için ye -
niden hazırlanmak, ve her ne bahası • 
na olursa olsun Mahmudu yenerek İn· 
tikam almak lazımdı. 

llak Han buna göre harekete bat· 
lndı. Evvela Kuşdar (1) hükümdan 
ile gizli bir ittifak yaptıktan başka kar· 
deşi Ahmet Doğan Han ve Kadır Ha
nı kendisiyle müşterek dava gütmeğe 
ve Mahmuda karşı kati bir teşebbüse 
girişmeğe teşvik etti. Bunlann içinde 
Kuşdar hükümdarı, Gazneye karşı İş. 
yan ettikten sonra llak Han da Hora
sana hücum edecekti. 

Fakat bu plan yürümedi. Çünkü 
Kadır Han, talihini bir daha denemek 
istemedi. Doğan Han, kardeşinin tek
lifini reddettikten başka Mahmudun 
nezdine bir elçi göndererek onunla 
dost olduğunu gösterdi. 

llak Han kardeşinin bu hareketin
den o kadar hiddetlendi ki, 1010 da 
kardeşinin ülkesine hücum etti. Fakat 
şiddetli bir kar fırtınasına tutularak 
Uzgand'dan daha ileri gidemedi. Er -
lesi yılın baharında hamlesini yenilcGi 
ise de iki taraf muharebe etmemiş, 

Doğan Han bu davada Sultan Mah -
mudu hakem olarak kabul etmiş, tlak 
Han da buna razı olmuş, Sultan Mah· 
mut ta bu iki kardeşi banşbnnııtı. 

Hak Han 1013 (403 H.) vefat et
ti ve onun yerine kardeşi Doğan Han 
geçerek Sultan Mahmul llt: dostluğu • 
nu bzmadı. Dğan Hanın H. 408 (1017· 
18) de ölümü üzerine "Sağir'' unva -
niyle maruf olan kardeşi Arslan Han 
geldi, Ve kızlarından birini Mahmu -
dun oğlu Mesuda verdi. Arslan H. 414 
(1023) ölmüş, onun yerine Kaşgir hü
kümdarı Kadır Han ile Buharalı Ali 
Tekin'in kardeşi Doğan Han gelmek 
istediler ve bu yüzden döğüştüler. 
Mücadelede Doğan Han muvaffak ol
du. 

Mahmut, bu harekette, Horasan 
için tehlike sezdi. Zaten bu havalinin 
halkı da bu Hanların zulmünden şi -
kôyet ederelc Mahmuttan yardım isti
yorlardı. 

Sultan Mnhmut ta buna göre sür
ntle hazırlandı. 

ömer Rıza 

( 1) Kuşdar bugünkü Bülücista'nın 

şimali şark tarafındaki yansıdır. Bu
rası Gazneye tabidi. Buranın hakimi 
401 de (M. 1010 - 11 ) !lak Hana kapıla 
rak Mahmudn vergi vermek istemedi. 
Bunun üzerine Mahmut bu adamı te
dip için hareket ederek Quşdar'ı mu
hasara etti. Kuşdar hakimi yalnız kal
dığını gö-ünce teslim oldu, tazminat 
vermeğe raz ı olduğu için yerinde bı· 
rakıldı. 

Kadıköylü gençlerden bir grup aralarında bir "Mandolina,, takımı kurmuş· 
lardır. Amatör gençlerin bu orkestra:n çok muvaffak olmuş ve takdirler kazan• 
mı§tır. Resimde orkestrayı te§kil e den gençler görülüyor. 
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Katil Kalemenin cesedi kaçırılmış mı? Zıraate~~~t~: 
dan doktor unvanını al rJ 

de görülen bir mizah gazetesinin yenler için yeni bir dokt0 1ı 
nüshaları zabıta tarafrndan toplat matnamesi hazırlannıtf .~ 
tırılmııtır. ler Heyetinin tasdikipe 1 i.ı' 

(Baş tarafı ı ncide) 

Novak, Malni isimleri sahtedir. 
Fakat bütün tazyiklere rağmen 

maznunlar bir türlü hakiki hüvi -
yetlerini söylememektedirler. 

Caninin cesedi ka~ırlldı mı 
Marailya, 16 (Hususi) - KatH 

üzerinde yapılan fethi meyt ame· 
liyatı bitmiş ve katil Marsilya mer 
kez mezarlığına gömülmüştür. El
de edilen neticeler fevkalade mah 
rem tutulmaktadır. 

Polis müdüriyeti, caninin cese
dinin diğer arkadaşları tarafın • 
dan kaçırılmaması için mezarında 
fevkalade tedbirler nlmr~tır. Dört 
süngülü asker gece gündüz müte
madi olarak mezar başında nöbet 
beklemektedir. Buna rağmen 

Marsilyada halk arasında cesedin 
kaçırıldığına ve nöbetçilerni boş 

· mezarı beklediklerine dair bir ri
vayet dolatmaktadır. 

Marsilya zabıt~sı gördüğü lü -
zum üzerine dün tekrar mezarı 
muayene etmiş ve gazetelerde ce· 
sedin eski yerinde durduğunu ve 
kaçırılmadığını bildiren bir be· 
yanname neşretmiştir. 

Buna rağmen halk arasında iti
matsızlık devam ~diyor. 

Suikastçılardan biri 
daha yakalandı 

Melun, 16 (A.A.) - Marailya 
faciasının ertesi günü jandarmala· 
rın elinden kaçıp dört gündenbe
ri F ontenhlo ormanında serseri· 
yane dolaşmakta olan, Kalemenin 
yardakçılarından Malni, yakalan· 
mıştır. 

Malni'nin üzerinden biç bir si· 
lah çıkmamış, yalnız cebinde bir 
lı amvny bileti bulunmuştur. Bun• 
dan, kendisinin Pariste bir müd· 
det ikamet ettiği anlaşılmaktadır. 

Polis komiserliği, kendisini tes· 
lim almıştır. Dört gündür aç kalan 
ve tamamile kuvvetten düşen Mal 
ni, asla mukavemet göstermemiş -
tir. 

Cani, Parise sevkedilecektir. 

Tethişçinin şayanı 
dikkat ifşaatı 

Paris, 16 (A.A.) - Tethişçi 

KTalj nam diğer Malni ifşaatta 

bulunarak demiştir ki: 
"Alay geçmeden evvel Marsil· 

yada halk arasında bulunuyor ve 
Kraldan başka eşhası vurmaktan 
korkuyordum. Bundan dolayı sui· 
kasttan vazgeçmek istiyerek Kale
mcni bu fikrimden haberdar et
tim. Fakat beni de yere sermesin· 
den korkarak kaçtım. Ve halk a· 
ra111na karıştım. 

Polis Pariste bir çok ihtilalci 
l'isalele:r ele geçirmiştir. Bu ri· 
ıale!er, Yugoslav tethişçilerinin 

propagandası hakkında şayanı 

dikkat vesaik teşkil etmektedir. 

Polis ayni zamanda Avinyon -
da da Kraljin odasında aomyanın 

içinde Kalemenin bombalarının 

ayni olan iki bomba ile bir taban· 
ca ele geçirmiştir. 

Belçikada şüpheli 
bir adam 

Liyej, -Liege-, 16 (A.A) -
Liyej civarında çalışan bazı Yu
goıla v amelesi, Kral Alekıandrın 
katli esnasında nümayiılerde bu
lunmutlardır. Geçen gece de iki 
Sırplı amele, Hırvatların bulun • 
duğu bir barakaya girerek, içeri • 
dekilerin üzerine ateı açıp bir ta· 
~sini yaralandıktan ıonra savuş· 
muşlardrr. 

Rube • Belçika· 16 (A'.A.) -
Belçikada çalışan, aslen Dalmaç· 

Yeni Yugoslavya Krah Belgratta 

yalı ve Yugoslavya tebaasından 

Skulig tevkif olunmuıtur. Bu a • 
dam 5 ili 11 birinci teşrin arasın -
da geçen müddet zarfında ne iş 
gördüğünü izah edememiştir. E • 
linde F ransada ikametine cevaz 
vermiyen bir pasaport vardır. 

Katillerin silah dolu 
bavulları 

Lozan, 16 - İstasyonda bagaj 
mahallinde 29 eylülde suikastcılar 
taraf mdan bırakılmış olan bir ba
vul bulunmuştur. Katiller o gün 
Lozandan Marailyaya hareket et· 
mişlerdi. 

Bu bavul. üç eski elbise, bir 
düdük, 8 kı:r un olu 7,5 mi imet· 
relik bir Mauser tabancası, 6 mi
limetre çapında bir Walter taban
cası, beheri 6 fişekli 78 şarjur, içi· 
ne 6,35 çaplık 33 fişek sarılmış ibir 
mendili ihtiva ediyordu. 

Diğer iki bavulda da elbiseler 
ve silahlar bulunuyordu. 

Katiller Macaristanda 
bulunmamışlar 

Budapeşte, 16 (A.A.) - Havas 
ajansının Lozandan almış olduğu 
bir habere nazaran, Marsilya sui· 
kastı faillerinden iki kişinin doğ· 
rudan doğruya Budapeşteden gel· 
miş oldukları haberi ortaya çıka· 
rılmışhr. Macar zabıtasının mese• 
lede ortaya çıkan kimselerin isim
lerini kontrol etmiş olduğunu ve 
fakat bu isimleri taşıyan kimse· 
lerden hiç birisinin Budapeştede 

ikamet etmediği gibi Macar budu· 
dunu geçmek için Macar pasapor· 
tu almamış bulunduğunu tespit ey· 
]ediği anlaşılmıştır. 

Kalemenin eski cinayetleri 
Belgratta çıkan Politika gaze· 

tesi 14 birinci teşrin 1934 tarihli 
nüshasında katil hakkında fevka· 
iade §ayanı dikkat malumat veri· 
yor ve diyor ki: 

"Marsilya ıuika$tım yapan ka· 
til Petrus Kalemenin hüviyetini 
tayin ve tespit için yapılan gayret· 
ler müspet netice vermek üzere• 
dir. Evvela katilin isminin Petrus 
Kalemen olmadığı kat'i surette 
tahakkuk etmiştir. 

Bundan baıka katilin cebinde 
bulunan ıahte pasaporttaki res • 
min de sahte olduğu anla!ılmıt -
tır. 

Mütehassısların verdiği kat'i 
hükme bakılırsa bu reaim her ne 
kadar biraz katile benziyorsa da 
katil olmadığı muhakkaktır. · 

Ve bu hile sırf zabıtayı §a§ırt· 
mak için yapılmıştır. 

Tahkikatın son safhasına göre 
katilin adı Vlada Gorgiyef Çerno• 
zemlijiski' dir. 

Ve Bulgar Makedonya komi • 
tesinin en faal azalarından biri • 
dir. Daha ziyade Vlade Şoför is • 
miyle tanınmıştır. 

Vlade bir çok suikastlar yap • 
mıştır. 

Nitekim 1924 de Bulgar me • 
buslarmdan Haci Dimofu vuran 
kendisi olduğu gibi 931 senesinde 
de Protogerovist grupu reisi Na • 
om Tomalevskiyi öldüren de ken • 
disidir. 

Suikast mualllmU 
Bu cinayet üzerine hükumet o 

zaman kendisini hapsetmi9ti, şİm• 
di vücudunda bulunan itareti bu 
esnada ynptırmıftı. Bili.hare ha· 
pishaneden kaçmış ve doğruca 

Macaristana giderek oradaki Ma· 
kedonya komitesine suikast müte· 
hassısı olarak tayin edilmiştir. 

Vlade burada diğer komitecilcre 
nasıl insan öldürüleceği dersini 
vermiştir. _, 

10 Eylül 934 tarihinde şimdiki 
Bulgar hükumeti bir beyanname 
neşretmi~ ve on komiteciyi teslim 
olmağa davet etmişti. Bu on ki· 
şi içinde Vladenin de ismi bulu· 
nuyordu. 

Gayet kuvvetli, desisekar ve lia· 
rikulade cüretkar olan bu adam, 
filhakika şimdi ortada yoktur. 
Elde mevcut hulun.an resmi de ka· 
tile fevkalade benzemektedir. Bü· 
tün bu noktalar evvela şüphe ha· 
linde olan kanaati bug~n tamami· 
le katilettirmiş ve katilin maskesi· 
ni düşürmüttür. 

Ayni şekilde yakalanan ve i • 
simlerinin Beneş ile Novak oldu -
ğunu iddia eden iki arkada,ının 

da sahte isim taşıdıklaTı tahakkuk 
etmittir. Tahkikat her gün iler -
lemekte ve yeni ip uçları bulun -
maktadır., 

Krah muayene eden doktor 
Marsilya, 16 (A.A) - Doktor 

Kombanel, bazı şayiaları tekzip 
maksadile, kendisi, kralın getiril
diğinden üç dakika sonra, mecru
hun yanına girdiği zaman, orada 

daha evvel gelmiş beş hekimin 
hazır bulunduklarını ve bunların, 
kralın vilayet konağına getirilmez 
den önce öldüğünü tesbit ettikle • 
rini söylemi~tir. 

Toplatılan bir mecmua 
Paris, 16 (A.A) - Kral Alek· 

sandrın katline miiteallik münde· 
recatı, suika&ti takbih etmekle be· 
raber, cinayete tahrik mahiyetin • 

Kralın cenazesi Belgratta miştir. Yüksek Ziraat r.t-"" • 
rinden mezun olanlar d• • 

Belgrat, 16 (A.A.) - Kral A- "ki . kd" d d kt rol• 
tı erı ta ır e o o 

leksandrm cenazesini hamil olan 
tren, dün 23,15 te buraya vasıl ol· ]erdir. .;ı 

Sumer Bank rnerlcd muıtur. lıtaayonda Kraliçe Mari 
ile Kral hanedanı, saltanat naip· Ankara, 17 (Telefonl•>;,•la 
leriyle birlikte Prens Paul berabe- karada inta edilecek Sulll, .J · · · 

. Jeti~ 
rinde hükumet erkanı bulunan merkez binasının proJe ~-
Batvekil M. Uzunoviç, Jeneral· bakası ikinci tetrinin on ..
ler ve diğer zevat hazır bulunu• hayetlenecektir. Bank• i"Hi, 
yordu. ~imdiki Taıhanın oldu dır 

Kralın muhafız kıtaatından bir yapılacaktır. ~ir 
bölük askeri ihtiram merasimini ı..41n 

ifa etmif, tabut hükumet erkanı Romanya Kra "S.ü 
tarafından trenden indirilmiş ve • 
jeneraller tarafından bir arabaya metresi .Aa 
konulmu~tur. --'ı l 

<Bq tara> -"ara 
Tabut, istasyon meydanına ko- ,ı• 1 • havadis ayni ~ekilde rne . ..ıutı 

nulmu§ ve oradaki kesif halk küt- ·1 ıt"' 
leıi kendilliğinden tabut etrafın· ajanstan ~tın.arak v~r~ "'. ~ 

k 
B d ahare aynı ajansın ıkınc•. il 1 

da diz çö müıtür. u an a gayet kikini müteakip, havadı~ İr 
derin bir ıükut hüküm sürüyor ve yana ıefaretince teyit edı .... 
bu sükutu arasıra içten gelen ağ- •· .. 

yazılmıttır. ...tbr. 
lamalar ve hıçkırıklar ihlal edi· ~--Fakat "The Reople,, I 
yordu. !ayam dikkat bir yeni hafi ll_rı 

Müteakiben alay yavaş yavaş d,-• 
caddelerden geçti. Güzergahta ha veriyor ki, 0 da, ma ~ 

peskonun aylardanberi R~ Mz 
yüz bin kiti den fazla insan naşın tT•v 

dan dışarı çıkmamış olrıı re . 
önünde eğilmiştir. Bu gazete diyor ki: ;:·lı 

CENAZE MERASiMiNDE ... 
BULUNACAK RESMl "- Romanyada esas ı ti 

HEYETLER üç lopesko vardır. Biri e ~ 

l A ri sarışın, diğeri ise kırl'fl J:.1_,_ 
Belgrat, 16 (A.A.) - Kra • ~·'Ml 

leksandrın cenaze merasiminde ve mevzuu bahsolan 'lif lerı 
22 memleketin resmi heyetleri bu· kendisi MADAM LUPES ler 

Karışıklık buradan dol' ~;k 
lunacaktır. Kranıa Reisicümhuru , .. 
M. Lebrundan batka Belgrada ln- dır· j 

Ve bu liadınların isi~tl 
giliz prenslerinden Prens Jorj, . 

bir benzerliği olması y Bulgar p,enılerinden Prenı Kiril, ~ 
d P N. müteaddit defalar, lısviçte' omanya prenslerin en rena ı· . 

--vusturyaya, Fransaya gittı 
kola, Çekoslovakya Başvekili, 
hariciye ve milli müdafaa nazır· yelleri çıkmıştır. .. 

Ve bu mesele o kadar nı 
ları, Fransız harbiye ve bahriye t; 

surette karıtmıthr ki, birÇ • 
nazırları, Romanya hariciye, har· 1-" 

zeteler, hakiki Lupesko o ~ • 
biye, bahriye ve. münakalat nazır· len Lupesko,, yetine bıt r 
ları, Bulgar hariciye ve harbiye Lupeskonun yani "Magda 
nazırı, Yunanistan hariciye nazırı 1 " ko,, nun resmini hasmı' ar 
ve Türkiye hariciye vekili ve di- - Jar 
ğer bir çok zevat Belgrada gele· ı·ıAlllll11llllllRllUlllllımtKııınııuın nınıuınnıınBıımnınllllftdlll":A./;-.ietiet~. 
ceklerdir. 

Cenaze merasimine, bundan 
batka Romanya, Çekoılovakya, 

Türkye, Fransa, İngiltere ve Yu • Ankarada AK B A ~ 
nanistan donanma, ordu ve hava evinin birinci şubes\ 111;, 
kuvvetlerini temsil eden huıuıi bir tekilde Maarif Ve f 
heyetler de ittirak edecektir. karıı1tnda a~ıln:ııtrr •. A 1'~ 
lNGIL TERE DE YARIN kitap evlerı her dılde~ ~'.Jıı, 

MATEM YAPACAK mecmua, gazete ibtiyı9".J d 
Londra, 16 (A.A.) - Kral, cevap vermektedirler. 

Yugoslavya Kralı Alekaandrın ce· kitaplarınızı gerek lor J ç 
naze merasiminin yapılacağı 18 ı nizi en ucuz olarak A_ ,. ~Ü 
T etrinievvelde bütün hükümet da- kitap evlerinden tedır•" ~ri 
irelerine matem bayrağı çekilme· bilirsiniz. Devlet Mıt~lard 
ıini emretmittir. kitapları ve V AKIT' 111 rl.. ı, 

KRAL KAROL BELGRADA yatının Ankarada ııtıf ,icli. 
.. GlDIYOR AK 8 A kitap evleridir· B 

Bukref, 16 (A.A.) - Kral Ka· ı AKBA Merkezi Telefon ti b" 
rol, refakatinde hariciye nazırı Birinci Şube . /;;ne 1 

M. Titülesko, mareşal Perzan, or- licniŞube : Saman l'azaı '.jj' 

du nazırı M. Pol Angelesko ve •numnnmı1URU1111llll1Bmıntıııuııınıllllf:nıınıuı , 1 ır g 
münakalat nazırı M. Fransoviç ol· 1 ,;.i''~4' C 

ilk önce "Hırvat mü te Jzrtad 
duğu halde, dün akşam, Kral A- b M }<eP 

mit, .sonra, un. un. a " ~ug'"u 
leksandrın cenaze merasimine it· b l- k ı r mitesıyle sıkı ır a a s• dil _ 
tirak etmek üzere hususi trenle diği için, 0 suretle he"" li 

~~~~~~;a~~~ ;t~~~ETLE- dilmeğe başlanmı,tır ,ı-~.' 
RlNl TEMSiL EDECEK FİLO Vaziyet §udur: ·;) Çi 

Pariı, 16 (A.A.) - Kral Alek· Ustaşi ismin~e~i ~~t; ;l~vka 
aandrın cenaze meraaiminde Fran vat tetkilatının ıkı b~Y 1flf 

lan Pereseç ile PavehÇ t 4' lar 1 sız hava kuvvetlerini temsil ede· · 1• '~ 
cek olan tayyare filosu dün sabah sinde, Sofyaya gitın•t ıJı~I I< 

tettikleri bir içtimad"' "'' lii 
Belgrada hareket etmiştir. Hava ·,ı ~~· Maltedonya komitesi111 l r e 
nazırı Jeneral Dönen de ayrıca t ~ 

ralıımasına karar verıı' -" eri 
bir tayyare ile Belgrada gitmiş- :r dı. ..-..Jr.k 

ra, bu iki tetkilatın oP ... J a 
~ ~ ~ 
Makedonya komitesi ve dü,maru Yugoslavya tt' ' ı 

1ı oldu~u için, hücuf11 ~ 
Hirvat milliyetçiler müteveffa Alekıandr ıet 

Yugoslav kralını öldüren adama tir. 
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. ....__ ____ s_P o R HA BE R i ER ı - - ( 

eşikt;Ş, Isi"~n-b~f-ğ;~b~ 
,, birincisi oldu 

.. k .. 
un u" maçta Beşiktaş, Bursa 

karan takımım 2 - 6 
sanat

yendi 
* 29 Birinci le . d 
"ıdacak T·· k" §rın e Bursada ya- artık uzun bir müdafaadan yoru· 
"' ur ıye futbol 
.. •ıının gru şampiyo- lan Bursalıları mağlubiyet golleri 

d.. P maçlarından b' . d 
aa un Yapıldı. ırı a- takip etti. Hakkının, Nazımın 

lstanb 1 ve nihayet Şerefin son golü ile . u grupuna dü e 
1'ılı, Balıke · ç ! n Koca. oyun ilk devreye nazaran şeklini 
... r .... a takımsılr, al nakkale ve Ban d k "h 1 d. 11 

... kaybe ere nı ayet en ı. 
. arı stanbuld b" 1 d 

~ırer nıağlu old k a ırer Bursalıların Kocae i maçın a 
ilın.. b P u lan sonr "h A y:-uaa akaya B 'k a nı ai sakatlanan en iyi müdafileri ta, S e§ı taıla. B 

anatkaran takım k 
1 

urıa Betiktathların da Eıref i oynama· 
•• 

1 
a mııtı. k d f tb l Dun Çırağandak· dılar. Bursa ta ımın a u o u 

a grupun ıon nıa 1 bŞeref atadın· layıkiyle kavramış oyunculara mu 
lt'aaında oynand çı u iki klüp kabil bunlarla ayni hatta yer ala-

ı Ve ik• k k • ( d dtı ııayı ile B .k ıye ar§ı mıyaca acemı oyuncu ar a var· 
'Pu birin . . eıı tat latanbul gru. dı. Bu maçın hakemi Suphi Bey 
ı cısı oldu B . b .k,.. r . 
mı 24 birinci t : eııktaı takı- oyunu en ufak ir şı aye ı mucıp 

ir, Ankara ~rınde Buraada İz. olmıyacak kadar rahat idare etti .. 
ırup birincil:ri a1ınıun ve Adana Maçtan sonra Beşiktaşlılar Mak • 

r. Y e karıılaıaca.k • simde Buna Sanatkaran klübü şe-
lıtanbul l"k refine bir çay ziyafeti verdiler •. 

-arını zevki 
1 nıaçlarında oyun· Betiktaı namına söz aöyliyen 

f tak ke seyrettiğimiz B .k Abdülkadir Bey Yeşil Bunanın 
.. ımı uvvet v ku etı • dd . kA f tb l 1 nı ve 
oze batarca.aın d··e dretinden ci en azım ar u o cu arı 

re · k a Uftnü onların çok şayanı hürmet idare· ıate siz oyu ! Yorgun · 
elmiştir. M n. çı~aran bir hal cileri Faik Beyi ayrı ayrı tebrik 

t" evaınıın k e etti. Şeref merhumun kabrine ıceıi olacak d" 1 arıılıklı 
lnı bulanııyan B 1~ enınek imkanı- koydukları çelenkten de bir lisanı 
d&Jti itten kol ~tıktatlrlar Buraa. şükranla bahsederek Beşiktaşhla
lerıe muti k al~ ıkla aıyrdabi]" rın bu kadirşinaslığı unutamıya • 
lerıe ınutl:1< a. l"ıkg maçlarında. ~~.: caklarını söylediler ve Cümhuri • 
Yük aıkıntı a ~ cnaç.larında. b~· yet bayramında Bursada yapıla • 

gcçırccekierd' U• cak Türkiye şampiyonasında Be· 
Niçin sola ık .• ır. ~ikta~lılara muvaffakıyet temen· 

lığ1 -belli ol-ç lllevkunde Yer al. :s 
... ıyan H·· nisiyle bu toplantıya nihayet ve • 

ıyle li•1'1'1n1n h usnünün aay. 
;alıımaaı olaa. d ·~•açe lllalum rildi ••• 
lefk Y •; dünk"· ömer Besim 

J ı taı kolay kola bu maç.ta G l ti ti . 
llhnı yapamaz Ve b rk. U layı far- 8 atasaray 8 e eri 
lletice ile sahayı t ek ıdde acı bir Galatasaray atletizm şubesin • 

B er e erdi den: 
. uraa.lıların Pek t •. S h d 
ır kaç hücumu . oplu olınıyan on senelerde atletik sa a a 

'8ına iki 1 Betıktaş ınüdafa. büyük bir sarsıntı geçiren Galata· 
layılarda:~ ehnıal oldu. Hatta bu saray atletizm şubesinin kuvvetli 
ar ve frkl ~ a kıymetli dakik bir idareye lüzumunu hisseden 
let tehdit ~l a Betiktaıı bir mü:· Galatasaray atletleri yarın akıam 

1 
1 e etti • saat 18 de klüp merkezinde bir 

kinci devr . . 1 
raher)"'"· b enın ortaları d b toplantı yapacaklardır. Atlete· 

ıgı oıan Hakk n a e- rin muayyen vakitte klüpte bulun· 
.......... ının ıayıaın l 

........... , •• , 1 ma arı rica olunur .• 

B ················ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eş cana kı1Jdı! 

bu tüyler ·· <~o .tararı ·ı --ll-Cf-de_> ______ _ 

Iİldc cereya:r:ter~ıc~ vaka !U fe. ııaatc kadar semaver 
Monch ınııtır: mazııa fena yaparım. 

burada ol· 

• au>ı; Baı-b· 
.. r çiftçidir. Kend~e.r 44 Yatında Kadın gene oralı olmayıp işi -
lk-"L llt d d t • b d -~~Kolan karııi l n en bir yat ne evam e mıf, u esna a ara -
rı evr d. y e ıs •cned dan yarım saat geçmiş olduğun-

rard 
1 ır. Bet tane en- d k d ·f · b. ır. Ve b· k çocukları an 9uurunu aybe en çı tçı ır -

I~ bir Socukla
1
;

1 
aç haftaya kadar denbire cebinden sustalı çakısını 

clı. daha olmak üzere çekerek karısının üstüne atılmış 
B ve zavallı kadım evvela karnın • 

arbier f k -
bt bir adam e:ldal~de titiz ve asa• dan, sonra göğsünden ağır surette 
. nedenberi k uaundan on beı yaralamıt ve sonra yere düşen ka
ır CÜn hile 

1
avga etmedikleri rısını koyun boğazlar gibi kesip 

Cin ° mamıştır. parçalamııtır. 
ayet g·· .. k 

rtada gö unu ocaııı semaveri Çocuklar, babalarını kudur· 
rnı di" ... 

uğunu 10 gı ıçın nerede ol • muş bir şekilde görerek feryada 
- K drnıuş, karısı da· baılamıılar. Bunun üzerine Bar· 

1• ar eıim ı· . 1 ını. s· ge ip istedi ver • bier çocuklarını da birer birer ca· 
ır saat k d , k . 

:ek, di e a ar geri getire· ı ile doğramıthr. Çocukların 
Ye cevap . h 

Çift · h vermıt. epsi ölmüı yalnız küçük Arlet is-
Çı er n d d 

HABER - Akşam Postası 

luğundan: 

Bir alacağın temini istifası zım
nında mahcuz olup paraya çevril
mesine karar verilen hane eşyası 

Büyük Adada 23 caddesinde 22 
No. lı hanede açık arttırma sure
tile 20/ 10/ 934 tarihine müaadif 
Cumartesi günü saat 11 den 13 e 
kadar mahallinde satılacağından 
talip olanlar yevmi mezkur ma
hallinde hazır bulunacak memu
runa müracaat etmeleri ve fazla 
malUımatm 934 - 2553 No. lı dos· 
yasında verilebileceği lüzumu ilan 
olunur. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: 
. Veladmir Mır Mır oğlu Efen • 

di tarafından Galatada Havyar 
hanında 12 numarada mukim Sa· 
va Veledi Haralambos Patrikya
dis Efnendi aleyhine 934 - 54 
dosya numarasile ikame olunan 
2480 lira alacak davasının muha· 

kemesi esnasında müddei vekili 
müstenidi dava olan 3 Haziran 
931 tarih ve 2.000 lirayı natık se· 
nedi bulmadığı cihetle böyle bir 
.senetle 2.000 lira borcu ol
madığına yemin teklif etti • 
gını söylemiş ve muhakeme· 
ce de Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 337 nci maddesi mu· 
cibince Sava Efendinin ilanın ne§ 
ri tarihinden itibaren sekizgün zar 
f ında müddeialeyhin arzuhalle 
yemin edeceğini beyan ve tayin e· 
dilen 5 - 11 - 934 Pazartesi gii· 
nü aaat 14 te mahkemeye gelmesi 
ve gelmediği takdirde YE-..minden 
imtina t:lmiş addedileceği ilan o • 
lunur. (3258) 

MINORA 

MINORA 
Tıraş bıçağı berkesin bıçağıdır. 

Bocnos Ayres'in tekmil ahalisi Mİ· 
nora bıçağı kullanır 

10 adedi 50 kuruştan 35 kuru· 
§8 indirilmİ§lİr. 

Toptan ısııtış: Kanaat Mağazası 
Nisim Niyego .. 

l atanbul: Ketenciler, Sabuncu • 
lar caddesi., No.: 7 .• vkalade h. c enae bu cevaba min eki kızı ağır surette yaralan-

- D tddetlenerek: mııtır. -~--------------
erha.l git 1 Barbierin umduğu gibi çıkmamış· al' ıe . Yarım ıaatc ka. B k ı · · 1 d k 

K 
nıaverı bul getir demi• u an 1 cmayeh işe i ten tır. Dumanları gören komşular 
adın k 1 

y· sonra birdenbire Barbierin aklr derhal yetişerek yangını söndür -iii 1• ,.· b ocaaının tabiatini bil- b 1 · 
:yln ağırıp aşına ge mış, ve yaptığı faciayı müşler ve kanlı cesedin ortasında 

·re'-.. • Çağırmasına hir anl l B · 
n .. ınmıyet ver • 7 amı! ır. u vazıyet karsısında şa§kın bir şekilde dolaşan Barbie· 

:terine B b· ınemıf. Bunun fevkalad k k • 
"k ar ıer aea· · d h . .. e or muı ve cinayetini ri üstü başı kanlar içinde ve kanlı 

&eltnı1·f: ını azıya.de ort L t k .. 
• ~as e me uzere evi de ateşle - çakısı hala elinde tutar bir halde 

- Sö:ıürn k .. tid" mıttır. 1 k 1 l" l l" . 1 ... ır. Eğer yarım F k ya a ayıp po ıse es ım etmış er· 
a at bu son program hiç de dir. 

7 

Tu .. rk Lokanta ve Birahanesi 

Eski Londra Telefon: 40221 

Muganniyeler: Hamiyet -Melahat -

Bereli kız - Dürdane - Belkıs - Fatma hanımlar 
Saz heyeti: Kemani Nubar • Kemençeci Sotiri - Piyanist 

Aojel • Udi Mısırlı lbrabim • Klarnet Ramazan 
Okuyucular: Ağveıar Ef. , Hafız Yaşar B. , Solis Mustafa Ef. 

İstanbul Üçüncü Noterliğine 

Efendim, 

Evvelce tevkil eylediğim latan· 
bulda Balıkpazarında yağcı ıoka· 
ğında (10) numaralı yazıhanem • 
de nezdimde çalıtan katibim Şe • 

rif Efendi dört T etrinievvel do • 
kuz yüz otuz dört tarihinde veka· 
Jetten \tifa ederek istifası tarafım 
dan kabul edilmiş olmakla yuka • 
rıki tarihten itibarefn mumailey • 
hin badema gerek yazıhane ve 
gerek harici işlerimle hic bir ala
kası kalmadığından keyfiyetin 
Beyazıtta soğan ağa mahallesin
de Daltaban yoku9unda (10) nu -

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
B:ıbı:llı, t\rıkara caduesı :\o. 60 

TelefL>n 22566 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

HABER 
Akşam Postası 

~ darehane11 ı 
lSTANBUL AN 

KAR.\ CADDESi -l ~lgruı l\drt•ııl: IST,\ NBt:L Ht\Ut~H 

rt>ll•fon Vu1.ı: ıısınz ldııroı ıu10 

r ' ' maralı hanesine tebliğini ve ayrı· 1 ABOrtE ŞERAiTi 
ı ı 8 l% nylık ca yevmi gazetelerle ilanını rica 

ederim Efendim. 
Adres: Balıkpazar Yağcı sokak 

Kostantin han Şeker taciri Hay
rettin Bey. 

Dairede mahfuz aıhna muta • 
bık olan bu nüıha ili.n edilmek ü· 
zere gazetenize gönderilmiştir. 

1atanbul Üçüncü Noteri 
.(3259) 

l'llıklyı:ı ızo ıı~o BGO 1260 Krt
Ecııebl: ·~o UD IS40 1810 

iLAN TARiFESi 
l'lcnrct Ullnlarınm utın iZ.Mı 

t<csml ll!nl:u 10 Lıını~tw 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

1 Hıuııldıtı yer: (VAR1T) t\tatlıauı , .... _________ , 



Viyana at koşula
rında Türkiye 
dördüncü oldu 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

lngilterede Grimbesy mevkiinde dünyanın en büyük "Balık havuzu" dört sene süren inşa faaliyetinden sonra 
tamamlanmış ve 17.000.000 İngiliz lira sına mal olmuştur. 

Bu havuz, esasen dünyanın en büyük balık ihracat limanlarından biri o lan bu limanda, daha kolaylıkla balık av· 
!anmasını temin için yapılmıştır. Bu 1i mandan geçen sene 186 bin ton l;oqJık çıkarılmıştı .• 

Tefrika no. 63 

- Hayır .. Beni çok iyi tanıyor
sunuz .. Yamyamlar Kralının ha
zinesini ele geçiren aslanlı adamı 
tanımadığını söylersen buna kim
se ınanmaz .. 

- Emin olun tanımıyorduk. 
- Bana niçin yalan söylüyor-

sun .. Bu yalanlarında daha devam 
edecek olursan, etin, aslanmıa gü· 
zel bir yem olur. Zaten dünden be 
ri, dişine göre bir av elde edeme
dik .. Karnı zil çalıyor 

Aslanlı hükümdar, Vanduya 
bunları söylerken aslana ba§ını çe 
virerek: 

- Bora! 
Diye seslendi. 
Anlaşılan Bora aslanın ad! oh.

caktı. Vahti hayvan koca kafası ü 
zerinde nisbeten küçük kalan ırı 
gözlerini efendisine çevirdi; fa
kat yerinden kıpırdamadı. 

Aslanlı hükümdarın küçük bir 
el hareketine bir yay gibi yerinden 
fırhyarak seğirtti. 

r ESNAF VE iŞÇi ] Vandunun mevcudiyetinden ha 
beniz gibi görünüyordu. Aılanh 
hükümdar, onun iri pençelerini 
göğsüne dayıyarak pürüzlü di· 
liyle ellerini yalama11na müsaade 
etmitti. 

Esnat çocukları 
okuyabilmelidir 
Ortaköyde seyyar satıcı Meh -

met efendi ne anlatıyor: 

"Eskiden küfe sırtımda mahal
le mahalle dolaşacağım diye çok 
yorulurdum.. Fakat bu yorgun -
luğuma karşılık her vakit az çok 
mukbilini gördüm. Şimdi bu 

gördüğünüz merkeple iş ya.pıyo -
rum. Çok şükür bir merkep ala -
bildim de, biraz olsun yorgun -
luktan kurtuldum. 

Eskiden delikanlı idik, yola 
dayanıyorduk. Ama şimdi öyle 
mi ya.. Yaş ilerledi.. Ne yapa
lım ihtiyarlığımızda da bu mer -
kep bizi geçindirecek ... 

Afl~m var. Çocuklarım var .. 
İyi, rahat yaşıyabiliyoruz. Fakat 
benim büyük bir üzüntüm var: O 
da iki erkek çocuğumu çok okut
mak istiyorum ... 

Fakat okadarına da gücüm yet
miyor. Ne yapayım bilmem. 0-
kutmasam, onlar da benim gibi 
olur diye korkuyorum.,, 

HABER: Eskiden fakir çocuk
larının okutulması için evkaf var
dı: Fakat bu evkaf, daha fazla 
mahalline sarfedilsin diye asri 
bir teşkilata raptedildi. Henüz 
bu asri teşkilat da arzu edildiği 

şekilde işletilmiyor. Yoksa, bu 
memleketin kendi oçcuklarını o -
kutacak imkanları yok değildir. 
Türkiyede her vatandaş tahsil e 
de bilmelidir. 

Öz Türkçe ilk toman 

Savaştan Barışa 
Yazanlar: (VA-rtQ) ile 

ÇUrUksulu Meziyet 

Yeni çıktı 
Fiyatı : 50 kuruş 

Lastik Fabrikasın-Fabrikalardan ceza 
da çalı an i il usulü kaldırılmalı! 

ındı1dı Kumaş F abrikaıında 
çalışan Bobinci Avni Efendiden 
bir mektup aldık. Bu mektupda iş
çi, evvelce çalıştığı Süreyyapaşa 

Fabrikasından istihkak ettiği pa· 
rayı alamadığını yazıyor ve diyor 
ki: 

Gazlıçeşme lastik fabrikası iş
çilerinden beş kişinin imzasiyle al
dığımız mektupta Halk Fırkasının 
ve Cümhuriyet hükfımet.inin naza
n dikkati Şu dört nokta üzerine 
celbediliyor: 

1 - Geçen sene 80 kuruş yev
miye alan bir işçi bu sene 60 kuruş 
yevmıye almaktadır. Bununda 
sebebini fabrika müdürüne sordu

ğumuz zaman hükumet kaucua 
zam koydu. Biz de sizin yevmi • 
yelerinizi tenzil ediyoruz. Y ev· 
miyelerinize zam koysak hü-

k\ımet kazanç ve muvazene vergi
si alır. Fazla yevmiyeyi ne yapa· 
caksmız? Cevabında bulundular. 

2- Geçen sene sabah ıaat 7,30 
da iş başı başlar, bir saat öğle 
paydosu yapılır; sonra saat 
birde tekrar it ba§ı başlardı. Ve 
saat 5,30 da mesai hitam bulurdu .. 

Fakat bu sene 5,30 dan sonra i§çi
nin paydos yapmasına imkan yok
tur. Yani gece işinde biz amele· 

leri saati 5 kuruş mukabilinde 
cebren çalıştırıyorlar. Ve gece işi-

ne kalmıyan itçiye (Yarın işe gel
meyin!) diyorlar. Gece işinde 
kaldığımıza göre geçen seneki gi· 
bi yarım gündelik vermiş olsalar 
canımız feda.. Fakat bir saate 5 
kuruş ücret verilmektedir. 

3 - Bir işçi, işinde uf ak bir 
kusur yapmış olsa 25 kuruş ceza 
kesilmektedir. Faraza (Ben has

tayım gece işine tahammülüm 
yoktur; çalışamam!) demiş olsak 

(Hastanın burada ne iti var? Ka
pı dışarı J?idersiniz ! ) diye cevap 
vermektedirler. 

4 - Cümhuriyet kanunlarının 
adaletine sığmıyan bu hallere ni
hayet verilmesini ve mecburi olan 
gece iıinin biran evel ortadan kal-

. 
"Tahminen 929- 930 seneleri 

arasında, Balatta Süreyyapaşa 

Fabrikasında çalışmak üzere kayt 
ve kabul edildim. Bir hafta gece 
ve bir hafta gündüz olmak üzere 
15 gün usul ve kaidelerine göre 
bedava çalıştım. Bu müddet zar
f mda sadakat ve sebatla uğrattım. 
Fakat 933-Mart-9 da işime ni· 
hayet verdiler. Buna sebep olarak 
da ıunu gösterdiler: Bir iıçi arka
daşımla öğle paydoslarında adi 
yapağlardan top yaparak vakit ge 
çirirken, bu hareketim hoş görül· 
memiş .. Pek ala .. Baıka fabrika 
yok değil ya! .. 

Ben cezama razı oldum ve çe· 
kildim. Fakat benim hakkım neye 
verilmedi? Fabrikada benim 22 
buçuk lira alacağım vardır. Bu pa
ranın içinde fabrikaya girerken 
vermiş olduğum on lira depozit 
parası da dahildir ... 

Koskoca fabrika benim hakkı 
mı yer mi? Ben hakkımı istiyo· 
rum!,, 

•••••••••••••••• Emrazı dahiliye •••••••••••••••• 

ii.····~~;:~i;· ~:t~;: ....... I 
~ Avrupadan dönmüştür. Haıtala· ~i 

rını Ayasofya, Yere batan caddesi Si 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar· Si 
tımanında kabul ediyor. Cumarte • ~! 
si, Pazartesi, !'erşcmbe günleri öğ- H 
leden sonra.. f elefon: 23035 :: . :: 
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dırılmasını can ve gönülden iste· 
rız. 

Sonra ha anı er iminden ya-
kalıyarak yere itti. 

Aslan efendisinin bu hareke
tinden müteessir olmuş gibi, yüzü 
ne bile bakmadan gitti, evvelce 
oturduğu yere tekrar, aynı şekilde 
uzandı. 

Vandu kendisinden geçmif bir 
halde onları seyretmitti. O kadar 
dalmış, o kadar kendisinden geç· 
mişti ki, asl~nlı hükümdarın suali
ni anlayamamıftı. Aslanlı hüküm
dar: 

-Sana söylüyorum, diye tek
rarladı. Senin adın ne? .. 

Elinde olmaksızın cevap verdi: 
-Vandu! 
Aslanlı hüki~mdar, tasavvurun 

fevkinde bir kızgınlık hareketi 
gösterdi: 

-Vandu mu? 
O, inkar edemedi. Hakiki adını 

vermesi hiç te iyi olmamıttı. Şim· 

di nerdeyse sırrı anlaşılacak ve bi
raz evvel yalan söylediği ortaya 

çıkacaktı. Fakat bir defa iş işten 
geçmiş, farkında olma.dan a~ıl adı 
ağzından çıkmış bulunmu!tu .. Te· 
vilde hir fayda görmedi: 

-Evet Vandu, dedi. 

- Benden o halde ne diye be -
ni tanıdığını sakladın .. Sen, bu ma 
ğaranm, bu hazinenin bekçiıi de
ğ' l miydin? 

-Evet .. 
- Niçin yalan söyledin?. 
- Hakiakti söyleseydim, de-

min düştüğün şüpheye haklı ola
rak kapılmış olacr.J.dm. 

-Yani .. 
- Y~ni seni pusuya dütürmek 

:çin geldiğimize ... 
Aslanlı hükümdar garip bir te· 

kilde güldü: 
- Süphemde hakıı:z mıyım .. 
- Evet haksızsın .. Sana haki· 

.................. . . 
~Yazan: ! . . . . 
i Rıza i . . 
i Şekip ~ 
····-··-·....... . itıf 

kati söylemeyi !imdi bır 
rak duyuyorum. 

- Nedir bakayım? 
- Aslanlarını:zın hii 

radıktan sonra Man:ıaY'. 
söylemek için koşup git 

- Manza d11. kim? 
- Kralımız .. 

- Ya .. Sonra?. 
- Aslanlı hükümdarı' 

na uğradığımızı söyled' 
la dost olabilecek biri•' 
cudiyetine inanmak isl ' 
zineyi böyle bir yalanl• f
mek istediğimi andı. Jı, 

mevcut olsanız da, olrıı~ 
idama mahkum ettiğini 
Fakat ... 

-Fakat .. 
- Sizin mevcut 

nanıraa, ölümümün ben' 
ha şerefli olacağını bild' 
ma iki nöbetçi katarak 
ya kadar sürükletti. S 
lum .. Sizi uzaktan göst 
sözümün doğruluğunu 
etmjf olacaktım. 

- Böyle mi? 
- Tamamiyle .. 

- Sana inanmak iste 
kat üzerime yürüdükleri 
da kendini ölmüt bihnel' 
onlardan çekindiğimden 
nin yol göstermendendir• 

- Onları ~ize hücuın 
kırtmış değilim .• 

- Göreceğiz .. 

Vandu cevao veremiY 
kü Manza'nın bakır haı' 
geçirmek için muhakk 
aslanlı adama hücum 
kan idi. 

Fakat, bunu, bilha 
bahıetmek kendi hayatı 
likeli olacaktı. Susmayı, 

kin bir :zamanında mesel 
yı muvafık gördü. Belkİ 
içinde de kaçabilmeıi 
bulabilirdi. 

. 

Vandunun cevap .,er 
aslanlı adam kuşkulan: 
mafih ona hiç bir ren1' .J 
Bilakiı gayet sakin gör~ 
rip bir ıslık çalmakla .,..~ 
Arada sırada da Bora~ ' 
yor ve onun dargınlığı i e 
lay ediyordu. ~ 

Bora mağa kapısırı•" % 
bekçisiydi. Kat'iyyerı"" nu 
oynıyacağa, kımıldan• 
miyordu. j Po 

""'"~ h' Vandu bu vaziyet ~ ·J 1 

kacabilmek imkanınıJ\ 1 ., ha 
- l" · e~;ıı ın man e ıne geçmıyec • 

ya başlamıştı. ~ •1 
aslanla batbata bır• 111 •c 
gitti. Fakat g iderI<eıı,; •İ}' 
nın yelelerinden tıJ:d' 'j 
dan tam çıkacaiı ıff r I' 
yu göstererek bir teY1' 
mııtı. 


