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Hırvat istiklalc~lerinin reisini "iade, Bulgar f azeteci-

Italyanlar Torinoda yakaladılar sini nasıl öldürmüştü? 
._ ......... _______ wmawwww ...... ••••U ===-•-••• e a ouuw 1 

F ransaya teslim edilecek ı-· .. -. -·-;...... -:-:-:- Kan lekeli mek-
1
, Ustaşılenn reısını t t l . d"? 

Suikastçıları topraklarında barındırdı- i polis yakaladı up a ne yazı ı ı ı. 
"' • • M • t h •• d•ı• Roma 18 (Havaı ajanıı mu· 
gI IÇID 3C3rlS 303 llCUm e 1 ıyor habirinden) - Marailya ıui· 

Dün akıam lstanbulda heye • Bu ıayia Ankara cadC:lesine de kaıbnın muharriki ve cinayet• 
canlı bir ıayia dolaıtı: gelmiı, hatta tehrimizdeki ecne- te ıuç ortaiı oldukları zanniyle 

yakalanan Ante Pavliç ile Egon. - Belgratta cenaze merasimi 
yapılırken bir bomba patlamıı ! 

Marailyadaki feci suikast hadi
sesi dolayııiyle eaaıen gergin olan 
sinirler üzerinde bir bomba gibi 
patlıyan bu "Bomba ıayiaaı,, tür· 
lü tekillerde ağızdan ağıza do
latıyor, her defasında bqka bir 
kurban göıteriliyordu. 

bi muhabirlerden ıuetemize te- Kuartemikin ifadelerinden 
lefone ederek maliimat iıtiyenler 

maznunların her türlü ittiraki 
bile olmuıtu. Henüz Belgrattan reddetmelerine raimen, Pavli • 
bir telgraf almıt değildik, Ana do· çin Hırvatistanı f iddet iıtimali 
lu ajanıına sorduk, ajanıın maki· ile ayırmak iıtiyen Uıtaıilerin 
nelerinde bozukluk olduğu için reiıi olduğu tespit edilmittir. 
onda hiç bir haber yoktu. Pavliç, elli yaıında kadardır. 

(Devamı 6 mcıd&) Ye Yugoılavyadan kaçtıktan 
ıonra gıyaben idama mahkUm 
olmuıtur. 

Kuatemike gelince, zannedil· 

1 eliğine göre 0 da Marıilyada fa· Cani Vlade ölUmUnden aonra 

•rlciye " 
e1cı111111 
V~ b~::.k k ~ RU9tU Bey Yunan Hariciye 

_ ~elgrada giderken 

numaralı halk düşma
,, nın y • b 
e _erı oş kalmıyor 

YYork za•b--~----=--
şleıniyen b. ıtası vücuduna kurşun 
.. eru......, ~haydudun peşindedir 
. Bir llUIJl en korkunç lıa:--------=--
ı ..,etil ._.alı halle .. Ydu-- düğü zamanlarda da müthi• hı·1 ...... 
··ı en lcatııı du11nanı le 1 :ı- ... -
0 diitiild .. L erli kati) n·ıı· ,, re veya merhametaizce bir iki Katil Vladenin parmak izi, 
.. " ulil•ıı ı ın- "da rt d ı_ 1 
... ,,ep "' ao .. M .... mı 0 a an aa dırnıak ıure • eskip k iziyle d di1;· /eni bir L -.a, Anıeri • 1 arma aynı er 

.ı 11at>e 11aydud d tıy e kurtulan bu yeni azılı haydut ı---------------
u Yetti h r \'eriliyor. un aha korkunç bir hayalet gibidir. "Yaşasın Hitler!,, 
Ve ··a·'Ydudun adı uFJ d Bir defa evini polislerin aradığı 

r ı ır nu- ı oy " zamand · ı Amerı'kalı A'az "l ''O Irak • .... ara 1 halk d.. a amyen ge mit, fakat bir· .lYı l er 
~ınınıtltt !ınıdi bu Yeni ha~': den tapkaıını fırlatarak poliılere tezahürde bulundular 
Aınerika •dır. t•Pkaaına bakmalarını ıöylemiı Nevyork, 19 (A.A.) - Nazi 

ak· da her Pol' ve poliıler sevkitabii ile bu an"ı propagandaıının Amerika aleyhin . IÇİn tali ıı, onu Ya· h k 
dı)i o}._. le ınat alınııtır. Ölü ~e ete kapıldıkları ıırada ikiıi· de neler yaptığını tahkik eden bir 

Y-Itaıar :e~·B·u rneıunı herifi nı de öldürerek sıvıımıı, kaybol • celsede, ıahitler "Y a,taaın Hitler !,, 
ı>.r ırırse ke d. · muıtur. . diye bagw ırarak celıeyı· tezabur·· ler• •ıııızla 10 00o' • n ıııne 

l>llra "t'erjfecek ~ lıraya. Ya· Aınerikanın Konıoı tehrinden le karıtbrmıılardır. Polis, tezabür-
•fcat · tır. ~elen haberlel'e göre, 1933 sene- cüleri dağıtmıf ve nazilerin celıe· 

· !111ldiye ki d ıınd K d 
: cinayetler aw ar, Yaptığı e onaoı a adeta "Katlim,, den evel içtima aalonundaki mik -

,

5 aliyet aöıtermit olan tethitçi 
l"'llPUD reisi Eaon Kramerin ta 
kendiıidir. 

Sene batında Zagrep ıuikas· 
tını tahrik etmit olan Kuatemik 
o zaman yapılan muhakeme.in· 
de vaktinin büyük bir kısmını 

lan kız kardetinin yanında ge
çirdiii de meydana çık&nl· 

mııtı. 

Naom To111alevıki Sofyada çı· 
kan Bulgarca Novoıti gazetesinin 
sahibi idi. 

Sene 1932 birinci teırin. 
Naom, gazetesinde VMRO a • 

leyhinde dehıetli yazılar yazı ~ 

yor ve bu cemiyet ile mensupları· 
:mu tu:r ne pahaınua ollln& oııun 

ortadan kaldınlmaımı ileri ıürü • 
yordu. Erteıi aabab fÖy)e bir mek· 
tup aldı. 

(DeT&mı 6 mcıd&) 

Meclis 24 birinci teşrinde 
içtimaa çağırıldı 

· Reis Kazım Paşa Hz.nin daveti 

intihabatın yenilene
ceği de söyleniyor 

Ankara, 18 (A.A.) - B. M. M. 
riyasetinden tebliğ edilmiıtir: 

Görülen lüzum üzerine teşki
Jatr esasiye kanununun 19 uncu 
maddesi mucibince Türkiye Bü
yük Mil1et Meclisini 24 Birinci 
Teşrin 1934 çarşamba günü saat 
15 te içtimaa davet e'derim. 

Türkiye B. M. M. Reiti 
ICAZIM 

Ankara, 18 (A.A.) - B. M. 
Meclisinin ikinci Teırinden önce 
içtimaa çağrılması harici ıiyaıe
tin her memlekette ha11uiyet keı-

bettiği bugünlerde Büyük Millet 
Mec!iıinin hükumetle beraber 
bulunmaıma imkin vermek için 
olduğu Ankara mahaf alinde IÖy• 
lenmektedir. Zaten milli bayram· 
da bulunmayı arzu eden Millet 

Vekillerinin bir hafta evvel top. 
!anmaları tabii aayılmaktadır. 
intihabat yenilenecek mi? 

l'lldaıı. IÖrü~ ~agrnen kiınıe d~?ece~ derecede feci ölümlerin rofonu, belediye radyo merkezine ı 
•hlıyen ve ıörül. muıebbıbi bu haydut olmuıtur. b~ğl~yan hattı keatiklerini ketfet· Katllln kolunda Vmbrol9aretl 

tDevım. 2 nclde) mııtır. 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Kizım Pap Hazretlerinin mecli.i 
fovkalide içtfmaa daveti münue
betiyle hükUmet merkezimizde in-
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Başvekil 
Paşa 

Turhal Şeker fabrikasını 
açmak üzere trenle 

ha re ket eti i 
ANKARA, 18 (Hususi) 

Yann (bugün) açılacak olan 
Turhal ıeker fa\arikasının açma 
resmini yapmak üzere Baıvekil 

lamet Paıa Hazretleri husuıi tren· 
le hareket ettiler. Baıvekil Haz • 
retlerinin yanlarında lktisat Ve -
kili Celal, Edime mebusu Şakir, 
Oanan zade Hamdi, Sümer bank 
umum müdürü Nurullah Esat, zi • 
raat bankası umum müdürü Ke
mal Zaim Beyler bulunmaktadır
lar. 

Vekillerin seyahah 
Maliye Vekili dün sabah An

liaraya dönmüı, Srhhiye Vekili 
ise bir kaç gün kalmak üzere Af
yonkarahisara gitmiıtir. 

Bir vekalet lağvını ediliyor 
Giimriik ve İnhisarlar Vekile • 

tinin ilga edileceğine dair, Anka
rada bir p.yia deveran etmekte • 
Ciir. Riva.yete nazaran, bu vekile
tn idareleri, Maliye veya iktisat 
Vekaletlerine bağlanacak ve bun· 
!ara bir müsteıarhk ilave oluna -
ukmıt. 

Alman gazetelerinde 
Berliner Tageblatt gazetesinin 

muhabiri M. Paul Holzinger ls
tanbuldan gazetesine Dolmabah -
çe aaray_mda a:ktolunan ikinci Dil 
KvrultA:rır Jııııı 1.-1rn,d,. .,..,.,,. .;.,. lı,.t1,. 

yazılmq ve hidiseyi iyi anlatan 
bir yazı göndermiı ve bu yazı ba
sdmı§trr. 

M. Paul Holzinger, makalesin
<le, Öz Türkçeyi, ''bir lisanm ye· 
niden doğufu,, halinde tasvir et
mektedir. 

Beynelmilel briç 
müsabakası 

Ü>ndra, 18 (A.A.) - Beynel
milel "Schuvab,, Briç müsabaka
sının üçüncü günü sonuna kadar 
180 el oynanmıftır. İngiltere 
58.690 puvanla bqtadir. 

Amerikanın 5.620 puvanı var
dır. 

1 Numaralı halk 
düşmanı 

(B&§ ta.rafı ı ncide) 

1933 senesi haziranında Kan
aosda dört polis'i ve beraberlerin
de götürdükleri bir malıkUm bir -
kaç dakika içerisinde kurıunla öl
dÜrü vermİ§tİ. 

Bu cinayet Floyd ve iki arka -
Öa§ı tarafından iılenmiıti. Mak
satlan, arkadaşları olan mahkQ
mu yolis elinden kurtarmak iken, 
birden ortalık karıprak hem po • 

Iisleri, hem de kurtarmak iste
dikleri arkadaşlarını öldürmü.§ler
dir. 

Bundan bqka, bu yeni "halk 
'dütmanı,, nın sihirli bir hayat ya
şadığına dair halk arasında riva· 
yetler çıkmıştır. Kendisini şimdi -
ye kadar kimsenin vuramamıı o

luıu, yahut atılan kur§Ulllardan 
da müteessir olmayııı bu ıayiala -
'• sebebiyet vermektedir. 

Fakat itin hakikati yeni haydut 
elbisesi altına kurşun geçmez ma
df'ni bir yelek giymiş olarak dolaş 
masıdır. 

HABER - Aktaım Postası 

V al3nsiada bir dükkanda . 

1260 bomba bulundu 
ispanyada tevkifat

1 · Almanqadan hüsnü-
hala devam ediyor • l b kl . 
lhtilô.fçıların sığındıkları nıye e enıyor 

yerler bombarduman 
ediliyor 

Madrit, 18 (A.A.) - Harbiye 
nezareti, Leon eyaleti aıkeri vali
si ceneral Boshun Miers ve Asturi:
e! üzerinde asker sevkine memur 

Bir ltalyan gazetesi, Alman yanın 
taraftar münferit kalmasına 

olmadığını yazıyor 
edilmit olduğunu bildirmektedir. Roma, 18 (A.A.) - Efkan umu - ltalyan münuebabm Almanya ile 

Zabıta, Valinsiada bir dük- miye, Benes - Lava) mülakatını mem· mevcut olan münaıebat bakımından 
kanda 1260 ufak bomba ve birçok nuniyetle k8.r§ılamaktadır. tetkik ebnektedir. 

dinamit dolu çuval bulmuıtur. Gazeteler, Avrupaıvn ıiyui ha· Bu gazete, Almanyanın halihazır • 
vasmı bozmak için ortaya atılan hu • daki hattı hareketinde kili bir hüınü Bilbaoda diğer bir dükkanda 

49 bomba, 300 fi§ek ve bir kasa ıu•İ maksatlara müstenit haberlerden niyet eseri görmekte ve ıöyle demek-
bahaebnekte ve bilha•aa Amerika men- tedir: 

mühimmat bulunmuttur. Poliı tev baından gelen ve Yugoslavyanın Ma _ 

kifata devam etmektedir. cariıtana bir oltimatom vermiı oldu • 
Madrit, 18 (A.A.) - Askert ğunu iddia eden haberi takbih etmek. 

" Hiç kim•e Almanyanm münferit 
kalmasını istemiyor. Fakat, Almanya
nın teıriki metai hu•u•undaki hü•nÜ 
niyetini vakıalarla iıbat etmesi icap e
der. 

kıtaat, henüz ihtilalciler elinde tedir. 

bulunmakta olan Nava ve Asturi- Lavoro Faıciıte gazeteıi Fransız. f 
esi bombardıman etmiştir. 

Kısa Haberler - -
§ SOFY~ - Burada çıkan La Azu· 

l•Tİ Veati gazeteıi, •on nüsba•mdaki 
yazılannclan birini Edirneye hasretti. 
Burada iddia edildiğine göre; "Türk 
büknmetinin Trakya ve Edirneyi can
landmnak yolundaki tedbirleri botu • 
nadır. 

'J Uıiı.I.,.. L:Jc Jn•pu Lo...J;J•lca.: •• -

den Edimeyi terkebnektedirler. Dün· 
yanın hiç bir yerinde bu kadar bot e
vi bulunan bir ıehir daha yoktur!" Ge-

ne ayni yazıda, Edimede büyilk aıke· 
ri harekat olduğu, garnizonlarm kuv
vetlendirildiği, tahkimat yapıldığı bil
diriliyor. - - -§ EDiRNE - Trakya umumi mü
fettiıi lbrahim Tali Bey, son günler• 
de mmtakatı dahilinde bir teftiı seya• 
hati yaptı. lbrahim Tali Bey tefti,le
rinden memnundur. Müfeltİ! Bey, hal
la her hartta iı n güciyle meıiul 

görmüıtür. 

Romanyadan ve Bulgariatandan 
gelen ve Trakyada iıkan edilen mu -
hacirler bugün çahımağa batlamıt 
bulunmaktadırlar; vaziyetlerinden 
memnundurlar. Halk muhacirlere kar· 
JI büyilk bir alika ve himaye sö•ter•
miıtir, - ---§ ATINA - Arnavutluk bükUme
tinin Arnuutluktaki Rum mektepleri
nin kapanmasım emrettiği, orada Rum 
ahaliye kartı ~ fena muamelelere gi
ritildifi baklanda Atina gazetelerin • 
de çr'Aan haberler, umumi efkln he• 

Reisi Cümhur intihabı 
Atim.dan bildirildiğine göre, 

parlamentonun bugünkü içtimaı, 
Reisicümhur intihabı meselesine 
haıredilecektir. 

M. Kafandaria fırkuı, intiha· 
bata iıtirak edecek fakat beyaz 

çiftçi ve amele fırkalan kendi 
namzetlerini göıtereceklerdir. 

Liberal iyan ve meb'uaan aza • 
•ı da, bugün, öğleden sonra bir 
karar almak üzere toplanacaklar· 
dır. Bu içtimada, M. Vmıiaeloaun 

rey ata~akur. Lia .. _,..ı.t .. L- J~ ft°t!----...J'""- ı a,. 
M. Sofyanopulotun Çiftçi Fır- rallerin lideri, intihabata iıtirak 

kası, Reisicümhurun mecliı tara • edilmesini, fakat, beyq: rey atıl· 
fmdan değil, ahali tarafmdan ae- mumı tavıiye etmektedir. 
çilmeıini istediği için, intihabata Yalmz hürriyetperv"rler M. 
aleyhtar bir tav11' takınacak, itti· Metaluaam riyasetinde toplana• 
rak etmiyecektir. rak M. Zaimi.e rey vermeği karar· 

M. Papanutuiu ve Milonum 1 altma almıtlardD'. 

lngiliz - Alman 
hava misakı 

Londra, 18 (A.A.) - Daily 
Mail gazetesinin bir muhabirine 
beyanatta bulunan M. Goering, 
lngiltere ile Almanya arasında iki 
cihetli bir hava misakı imza11na 
amade olduğunu ıöylemiıtir. 

yecana düıürmüıtür. 
§ ANKARA - Büyilk aerai bina

nmn açılma merasmu Cümhuriyet 
bayramı sini 8af yekil l•met Pap 
tarahndan yapılacaktır. 

ismet Pata Hazretlerinin lMa •ın
da mühim bir nutuk töylemesi mula -
temeldir. 

Yunanistanda 
tayfun 

Atina, 18 (A.A.) - Bu ıabah 
Kefalonyada Aat~kos koyunda bir 
tayfun olmu§, bir çok zararlar 
yapmqtır. 

Bir çok evler yıkılmı§tır. Son 
haberlere göre dört kişi yaralan -
mıtbr. 

Birharp gemiıi yardım için gön· 
derilmi,tir. 

Irak tayyareleri 
Cümhuriyet Bayramı ,enlikle • 

rine ittirak için, Ankaraya dört 
Irak tayyareıi gideceği haberi ve
rilmektedir. 

1~ birind 

KHsede 
çarp·ışnıa rı 

.,,, , 
Atinada eski takvı (ı 
llakaşası yapılırkefl 

kişi yaralandı ttJJ 

) - r .... ~ 
Atina, 18 . (Hususi. örfr 

!ehrinden bildirildiğıne 1 ~r 
hir civarında bir kliıed• ~ 
meselesi yüzünden kanlı 
ler olmuttur. 

Eski takvim taraftarla: 
civarındaki bir kliıcde la 
tertip etmi§lerdi. rıtl,lt 

Eski tAkvim taraftarla 
hareketini öğrenen poli• 
yeti kliıeye bir jandartll• 
zesi göndererek cemaate 
çekilip gitmelerini crnref 

Fakat cmaat, jandar 
emrini dinlemediğinden 
zorla boşaltılmasına t 
mit ve bu eınacla çarpı 
ku bulmuttur. Bu aırad• 
yaralanmıı, cemaati İ 
tetvik eden bir papa• 
mı§hr. 

Yataklı vago 
şirketi 

1 S Birinci Teşrin tarihti 
da Yataklı Vagonlar §irketi 
bir yazı yazarak7" ıirkctin 
tığı diğer memleketlerde 
bi Türkiyede de memlek 
manevi menfaat ve faydalar 
dccek tekilde hareket etm 
min olunması lüzumuna i 
bu arada bir misai de gö 
Şirketin Türkiye divizyonu Uter 
nü Sadık Bey gazetemize hfı 
&öndererek misal oİarak z' 
bir maddeyi kendi noktai n 
~ ... "46•-'•· - •s • 

rediyoruz: 
u ı - E•as itibariyle V 

keti kendi•iyle münasebette 
iu her memleketin mevzuat 
)ine hizmet etmeği bir pre 

kabul etmiıtir. 
2 - Bu pren•İp mukt 

tebliğleri bü•nÜ telakki etrıdf 
tezaaını yapmıJ ve yapmak" 
muıtar. 

3 - Vagon - Li ıirketi 
kileti Celilesiyle Devlet ~ 
umum idaresinin direktifleP"'J 
har ettikleri arzulara daim' 
mittir. 

4 - Kondüktör DenardO 
da Devlet Demiryollan ·;..-.... ..J _ .. 
sinden alınmıı olan emir d~ 
ne infaz olunmuı ve idar•" 
ileyhaya keyfiyet zamanınci' 
mittir. 

S - 1928 senesinde 
vukubulan teıebbüı üzeri~ 
düriyeti dört Türk mera..,... 
runı kabul etmif Ve kad ...... ı.rN 
suretle tetbit eylemİ§tİr. t:~I 
da çahıınakta olan yurtl•~ 
Seyfullah Hakla, (2) Cerıt 
Surul".İ Talip, (4) Cavit ~ 

! ........................................................................................ ~ di~ 

rl Sabah aazeteleri ne diljorlar? l ::~:~i:=~~~:~ 
• 45 ' ğu haberi yan1ıthr. Bu 

orada iıtihclamına mani VAKiT - Mehmet Amn Bey, "lzmlrdekl 
mUnakqa,, 8erlA.vhaalle yazıyor: 

lzmlrde Topçu oğlu Nazmi Bey, Şerif 
Beyf, .Amerfkad& kuru yeml§ flyaUanmm 
dQfUrmekle itham ediyor. Bu mUnak&p. dal 
budak saldı. 

.Anlqılan haklkat §Udur kf, üzUm ve lncl· 
~. maliyet tlyatmm bile dununa düftlrW· 
muıtur. 

lzmlrde eskiden de bu meaele mevzuu 
bahaolmuı, :lktl8atı Vektllnln rfyaseUnde bir 
birlik teessüs etıntıU. Biz o zaman "bu bir· 
ll#fn mUeyyideıd nedir, yani fiyat kırana ne 
yapılabtlecektlr?.. diye sormuştuk. Nitekim, 

slSy!edlı'!fıniz çıklr. 1ııte bir ıey yapılamıyor. 
Geçenlerde do Şark \ilAyeUerlmlzden Sov

yetler tUtOn almak fatemlıler. BUtUn ttlccar
ıan çağmp kilosu yetml§tcn mutabık kal -
mışlar. Halbuki, sonradan bu tüccarlardan 
blrf telgraf reldp elliye mal verm.ış. Eski ıtn· 
laşmt\ bozulmu~. 

Bu. bfr kl\r mesclrst de~ı. ayni zamancl:ı 
bir mllll ikthıat meselmdlr. Onun için bu gi· 

bi hareketlerde bulunanlara ceza vermek U - kine 11Urak eden vatandqlarm mıktan da -
zero bir kanun maddesi koymalıdır, Epeyce ha çoktur ve bu hal pek Umlt vencfdlr. Hat· 

tıerllyen ihracat kooperatttl fikrini de kuvve· U. b&zı yerlerde rey vermek hakkını haiz o
den t:ıı, çıkarmalrdrr. lanlarm Uçte ikisi bu saIAhJyeUnl kullanmı§· 

(,1nURU.Ull"ET - •'Ne bUyük t.&rlh1 te- trr. 
celhdlr ki, bugUn Avnıpanm vekilleri Bel· 
ı;ratta ve Kral Alel« ı.ndrm cenazesi lSnUnde 

aon vazifelerini ynrarJarken, yfrml be§, otuz 
sone evvel Makedon''P. komitesi beaabı:n& ve 
fns&.llyet nammıı. :,•a}'tlklan gtlnahlarm ke!a· 

retıni de vennıo l"unmuyorlar ... ., dedikten 
l!Onra, ııF10, Konya Meb'umı Tahafn Beye 

tcrkedlynr. Tahaln Bey, Rumeli bizde fken, 
Avrupalıların bu Makedonya komltealni na· 

sıl kııklrtıp takviye ctuklcrlnl, §ımartıp bu 
hale geUrdi1'1.crtnf ve beşeriyetin b&§ına be· 
111. etuklerinl anlatıyor. 

l\dLUYP.:T - Ahmet ŞUkrU Bey "Beledi· 
ye seçimi ba§lığt ile yazıyor: Fethi Bey fır· 
kası vnrlt<'n :ılyruıt alı'lkcı. daha çokmu, ı-tbl 
tahmln edilebilir. Halbuki o zamanın lJClcdl· 
ye lntihablle §1.mdild kıyas edlllr.se, bu sefer-

Bu nlsbeti yüzde yüze çıkarmak ta m\Hn· . 
kUndUr. Bunun için, belediye aandıklarmı 

fa.zlalqtmnalı, fzdlhamm 6nUne geçmeli ve 
daha diğer ııühuletıer göstermelidir. 

ZAMAN - EbOzzlya Zade Vellt Bey, "Ka· 
bahat kimde?., bqlığt altında yazıyor: 

Fransız mıitbuatmı muntazaman tak!p edl· 

yorum. Marailya !acla.amm scbebfnl bin bir 
yerde anyor takat asıl sctebl bulaınıyorlıır. 

Bu sebep, zaten harpten sonraki muahe • 

delerin fena yapılmı, olmumdan doğuyor. 

Almanlar ve BulgrırJarA Akdenlzde mahreç 
verilmiyor. Kc1.a, Avusturyanm da kolu ka· 
nadr bağlanm1otrr. 

tşte Doııtusıı hMlseııl olsun, A1eltrandr 
me:ıctesı olsun, hep bu haksızhklnrdan doğ· 

maktadır. 

bi, esasen men•up old~ 
halkından da muayyen ,, 
mur kullanılmakta old111" ,ı& -;, 
•İne Türle memurları..- " O 
verilrneıine zaten lü~ 
yoktur." e 

IRTIRALt ;;;;;.; ~le 
:aıuetranı lzamdan ~~kt 

rif l'alllJlm rct1kaian ,-e ~/'~ 
rU Kaya Beyefendinin k&1iJI :J 
rıca1.ade AbdulL<\h ,.e O~ I"~ 
\'lllldelorl Ayııc Hanımel~,.I' ~ 
h:uıtahlrtan 3ifa ·ap o~~ 
de buJundoldan lifi!~,,..~ 
donda dUn ak~m saat~ 
metı rahmana kaT11fll1 .,.,.~ 

gUn MociaclııJd konaJdSt '6~ 
Oıımanıı.~a <'amil ıerltlJlde •" 
deledl\ Kanu:nnlımctvld ~ 
detnoluıııı.caktrr. Cenab' 



Maslak faciasının muhakemesi hararetlendi 

Müddeiumumilik kazayı çık~ran iki 
tarafın da cezalanmasını istemektedir 

On ay evvel Maslakta Al· ı Taragano Efendi, kendi araba· ve müekkillerinin beraetini iıte • 
her Taragano Efendinin idare ımı yavatlatmamakla beraber, fe· miıtir. 
eUiği 590 numaralı hususi b:r o • nerlerini de kısmıyor. Hakkı E • Derken, Alber Taragano Efen• 
tomobil ile, §oför Hakkı efendi • fendi, projektörlerin söndürüyor. dinin vekili Kenan Ömer Bey ıöz 
nin idare ettiği 3315 numaralı o· Yana çekilmek istiyor. Lakin hu· alarak, müekkilini müdafaa et· 
tobüı çarpışmıt, üç kiti ölmüf, bir suıi otomobil, otobüıe çarpıyor. mit, muhtelif misaller saydıktan 
çok yolcular yaralanmııtı. Uzun Ve otobüsün arka tarafı müvaze· sonra, otomobil fenerlerinin göz 
zamandan beri devam eden bu nesini kaybederek kenardaki bir kamattıncı olmadığında ısrar et· 
muhakeme, dün, hararetli bir ıaf· kaç :ağaca çarpıyor ve içindekiler· mittir. 
ha arzetmiştir. den Kazım Esat Beyin kızı Seniha Müddei umumi makamını it1al 

Müddei umumilik mevkiini İş· Hanımla biletçi Muıtaf a, Müezzin eden Ki.tif Bey gene söz alarak, 
ga) eden Kaıif Bey, vak'ayı anlat· Ali Efendi ölüyorlar:Gene Kazım kazayı müteakıp, Alber Taragano 
mııtır. Biz de huliıa ediyoruz: Esat Beyin oğlu Kemal Bey malul ı Efendinin naarl kaçıp saklandığı· 

14 - 1 - 34 tarihinde Alber kalıyor. nı, otomobilin teklini değiştirip 

T.aragano Efendi, dostu bulunan Katif Bey, bu vak'a;ı a?'lattrk • I tamir e~~iğini. ve boyat~ığını an~~t· 
Anna yahut Aleksandra'yı yanma tan sonra, tetkikat ne'tıceıınde Al· mıştır. Belkı fenerlen de degıı· 
alarak, Büyükdere yolunda bat her Taragano Efendi gibi, Hakkı tirmittir!,, demiıtir. 
döndürüc bir ıüratle ilerliyor. Bu Efendiyi de suçlu bulduğunu söy· Kenan Ömer Bey, çarpışmadan 
ıırada, fenerlerini göz kamaıtır~ı ledi. Bunlar, tedbirsizlik, dikkat· ıonra, Hakkı Efendinin durm•yıp 
şekilde açıyor. sizlik etmitlerdi. Binaenaleyh, muhtelif ağaçlara çarptığını ve ka 

Su terazeıi i1" Ayaıağa çetme· 400 üncü maddenin 2 nci f ıkrasile zayı onun doğurduğunu ileri sür· 
sine yaklattıkl.arı sırada, toför tecziyelerini istedi. müttür. O da, müekkilinin berae• 
Hakkı Efendinin kullandıiı ve ak Ölenlerin vereıelerini ağır ce • tini iıtemittir. 
si istikametten ıelen otobüsle kar za eski reisi Sabri Bey ile oğlu Heyeti hakime, karan aym 25 
tılatıyorlar. Semih Bey temsil ediyordu. Se· nde bildirecektir. 

Klişeci Alaaettin bey 
Beyoğlunda mıydı? 

Maslak yolunda Hasan isminde 
bir jandarmayı çiğnemekten zan 
• J.,.... -1---L --a.-1. ... -- -"" 

mih B. ayağa kalktı.Vak' ayı bütün 
fecaatile taıvirden ıonra her iki 
arabayı kullananların ceza görme 
lerini istedi. Sabri Bey de otobüı 
sahibi Niyazi Beyle T•re•ano 'E • 
fendiden istedikleri cezada ısrar 
etmiştir. 

Söz sırası şoför Hakkı Efendi 
ile patronu Nivn7.ı Bevin vekili 
Sami Beye gelmiştir. Bu zat, oto· 
büıün Niyazi Bey tarafından sağ· 
Jam olarak teslim edildiğini, bu • 
nun raporla tespit olunduğunu 

söylemittir. "Binaenaleyh, ceza 
alınamaz!,, demiştir. 

Şüpheli ceset 

Marmarada yirmi naış 
hali yüzmektedir 

Heybeliada açıklarında vuku 
bulan ve otuz üç kişinin boğulma-
•ır ac noti.ol-.a. 1:ar.ıa tahkikatı 

bitmiıtir. Evrak, tahkikat yapan 
müddeiumumi muavinlerinden 
Nurettin Beyin tetkikinden sonra 
müstantikliie verilecektir. 

Boğulanlardan sekizinin bulun· 
duğunu yazmııtık. Dün akıam geç 
vakite kadar bulunan cesetlerin 
adedi on ikiye baliğ olmuıtu. Bir 

3 == 
'ile uae, 'ile 1Joi 
Tütün nasıl içilir? 

Tütün naııl kullanılır? Ne ıarip 
sual, gayet tabii ciiara, ve pipo sure
tiyle diyeceksiniz, defil mi? 

Hayır! Tütün yalnız bu tekilde 
kullanılmaz. Tütün kullanmanın bun
lardan daha orijiıÜal tarzları vardır. 

Filipin adalarının en büyüğü Lü • 
ıon adaıımn yerlileri olan Negritoa • 
lar yaprak cigaralarının yanar tarafı • 
nı ağızlanna ıetirmek sureti1le tütün 
içerler. 

Himalaya dağlan eteklerinde yqı· 
yan bir kabile halkı kar içinde bir ne· 
vi küçük tünel kazarlar, bu tünelin bir 
tarafına tütün ve bir parça odun kö • 
mürü ateıi koyduktan sonra tünelin 
öbür tarafında yüzükoyun uzanarak 
dumanı teneffüı ederler. 

Avusturalyada Kay • York yanm 
adasında bir küçük mangal içeriıinde 

yakhklan tütünün dumanını hir met• 
reden fazla uzunlukta bir bambu ka • 
mıımın içine nefeale çekerek toplarlar 
ve kamış elden ele gezdirilerek esrar• 
ketlerin kabakla eırar içiıleri &'iDİ tü 
tün içerler • 

. Paraguay kadınlan tütünü Alaz 
gibi çiğnerler. 

Eskimolar tütünün çıbukta 'bırak • 
tığı siyah mayii yerler. Çubukla tü • 
tün, ancak bu mayii tedarik etmek ı. 
çin, içilir. 

Cenubi Ah-ikada Moskan'lar o ka • · 
dar çok enfiye kullanırlar ki, hepsinin 

burunlan şekil değiıtirmiı, kocaman 
bir hale gelmiştir. 

Tütün tiryakileri! .. Tütünü lnı uıul· 
lerde içmeği tecrübe edehilir mi.iniz? 

• 
Paçavradan geçinenler 

Pariıte paçavracılık hüyük hir kir 
getiren hir ticaret tubeıi haline gel • 
mi,tir, Pariste bir günde toplanan pa· 
çavra 1.900.000 kilo, hir ıenede topla
nan paçavralann miktan iae 434 mil· 
yon 350.000 kilodur. Gene Pariste ~
çavra loplilmakla ıeçinen 5500 kiti 
vardır ki, bunlann bq bini kadmcbr. 

Bu paçavralan toplayanlar, J1ka • 
yıp temizleyenler, satanlar, topladık· 
lan antrepolarda çalrıanlar V. S. he
sap edilirse Pariıte paçavracddda ge • 
çinenlerin yekunu 80 hin kiıiyi 'bul • 
maktadır, 

Paçavra deyip te geçmiyelim! 

lllekte olan kliıeci Aliattin Beyin 
ınuhakemeıine dün üçüncü ceza 
lllahkemesinde devam edilmiıtir. 
l'.>ü.ıkü celsede, Aliattin Beyin 
llıüdafaa tahitleri dinlenmittir. 
Müdafaa tahitleri, vaka gecesi A· 
liattin Beyi Beyoğlunda gördük· 
lerini ıöylemitlerdir. Mahkeme, 
diler müdafaa tahitlerinin çağı • 
nlması için baıka bir güne hıra • 
kılmıttJT. 

Sabri Beyin para cezaımda ıı· 
rarı üzerine, Sanıi Bey, kazanın 
Taragano Efendi tarafından çıka· 
nldıığını ısrara: ufraşmıttır. ''Ni· 
zamlara o riayet etmedi.,, demit 

de facia sabahı Kmahada sahille· -:-N":'ı~.z-a_m_e_t_t_ı·n--N~a-z-ı·f
rinde bulunan Emine hammın ce· 

Cümhuriyet bayramına 
hazırlıklar devam ediyor 

Önümüzdeki bayramda, umu· 
mt meydanlarda hatipler töz IÖy• 

liyecektir. Etnaf cemiyetleri me
rasime ne ıuretle ittirak ec:lecekle· 
rini timdiden kararlattırmak üze
re müzakerededir. 

Gene bu bayram müna1e'betiy· 
le, trenler yüzde 66 niıbetincle u· 
cuzb,.acak, yani yazın tenezzüh 
!arifesinde olduiu niabete inecek
tir. 

POLiSTE 
Mata ile 
Unkapanında Tekirdai iıkele· 

ıinde oturan Hatimi uyku esnasın· 
da kahveci Mahmut mqa ile kafa· 
smdan yaralamıf, kendiıi de ya· 
kalanmııtır. 

Kalem Cjaldı 

Tarlabaıında oturan Murtat, 
evine giderken ıabıkah yankesici· 
lerden Mehmet Ali cebinden dol· 
ma kalem:ni çalmııtır. Mehmet A· 
li yakalanmıştır. 
Batından yaralandı 

K Cibali tütün fabrikası önünde 
aya hanımın marifeti ekmek ıatan Sablmıt ile ayni yer· 
Li.lelide Kızılıultan mahalle· de kurabiye satan Cevdet kavga 

ıinde Etin aokağmdaki 20 numa. etmişlerdir. Neticede Satılmıt 
rah arsa, Hüseyin Hüsmen efen· Cevdeti ıandalya ile batından ya• 
dinin kızı Mediha hanıma ait iken ralamıttır. Satılmıı yakalanmıt • 
akrabaamdan Kaya hamm, bun~ tır. 
kendi üıtüne ıeçirmit ve satmak Tamamen yandı 
iatemiftir. Takrir muamelesi es • Habcıoğlunda Cezairli sokağın· 
naunc:la, memur Süleyman Bey da Sehak Mesrup efendinin e• 
~aya hannnc:lan fiiphelenmiı, ona vinden yangın çıkmıt, ev tama· 
hır takım sualler ıorarak m•--leyı' 

d - men yandıktan sonra söndj.irül· 
mey ana çıkanruıtır. 

müıtür. 
Bu çapraıık it müddeiumumili· G ie tevdi ediJm:ttir. Çocu§a Cjarptı 

1 • •z depolar Vatma~ Nüzhetin idaresindeki 
e edı1eye ait,.. b ,_ 

1 Paris büyu .. k J • • 1 tramvay arabası Gedikpaplı bir 
tı1111l !,·· '.rU UxJu 1 d e Çlmlz • w w 
i . UYUtülnı . az e- Bir müdd tt b . çocuga çarpmıt ve agır surette ya· 
!l r. Bunun. ~··~karar Ye- tehrimı'zd bel en erı mezunen ralamııtır. Çocuk Cerrahpap 

•sın ııtlmllkl e u unan Par· b'" "'k h • ' ere ı elçimiz Suat Be d 11 
uyu aıtahaneainc kaldırılmıştır. Vat· 

Parise hareket ~· ~n ekspresle man hal<kında takibata batlan-
e ııtır. mııtır, 

ıedini ilave edersek timdiye ka • bey 
dar çıkan ceset miktarı 13 ü bul· 
maktadır. 

Marmarada daha 20 zavallının 
ceıedi vardır. Bunların da bugün 
yarm lodos devam ederse yine bu 
sahillerde çıkacağı tahmin edil • 
mektedir. 

o~ gün evvel çıkan cesetlerden 
birisiDbı bir kolu yoktu. Bu ceıe • 
din facia kurbanlarından olmadı· 
ğı anlatılmqbr. Bunun için müd • 
deiumumilik dün Kartal jandar • 
ma kumandanbiına emir vererek 
çıkan cesetlerin fotoiraflarını al· 
datmqbr. Ozerlerinde hüviyetle· 
rini iıpat edenler derhal ıömül • 
mektedir. Diierlerinin fotoğrafla· 
rı ailelerine gösterilecektir. 

Sovyet elçisi 
Sovyet Ruayanm yeni Türkiye 

elçisi M. Karakan yarınki ekspres 
le tehrimize gelmit bulunacaktır. 

M. Karahan itimadnameıini ver 
mek üzere buradan Ankaraya gi· 
decektir. 

Tarihi mesçitler 
Evkaf idaresince ıeçilen bir ko· 

misyon lstanbuldaki mesçitleri 
ayrı, ayrı tetkik ederek tarihi kıy• 
meti haiz olanlarla olmayanlan 
ayırmıttır. Bu huıustaki rapor An 
karaya gönderilmittir. Tarihi kıy· 
meli olan meaçitler tamir edilerek 
muhafaza edilecektir. 

Morg hademesini tahkir 
etmediğini söylüyor 
Hafta gazetesinde Enaari Bü· 

lent imzsı ile Morg aleyhinde çı • 
kan bir yazıdan dolayı, Morg ha • 
demelerinden Osman efendinin 
açtığı hakaret davaıma dün üçün• 
cü ceza mahkemesinde devam e
dilmiıtir. 

Nizamettin Nazif bey, yazıyı 

kendisinin yazdığını fakat, bat· 
lıklarla alakası olmadığını, haka• 
reti.miz denen nebbq kelimesinin 
de hakaret teklinde yazılmıt ol • 
madığını, yazı dizilirken bir ter • 
tip hataıı olarak bir ıatır kaybol • 
duğunu, müıveddeıine bakdma • 
sınr istedi. 

1

Muhakeme, bu noktalan tali· 
kiki . t ıçın ayın yirmi dördüne 
bırakdmıftır. 

600 liralık bir iı 
Lalelide Mimar Kemalettin 

mahalesinde Laleli caddesinde 
1 Ol numaralı kalaycı dükkanı Ka• 
rabet efendiye aittir. Fakat bu&• 
dam ortada yoktur. Onun yerine 
biri zuhur etmit ve ıahtekirbkla 
buraıım, tapu dairesi önünde aey• 
yar mühürcülük eden Hilmi efen• 
diye satmqtır. 

Tahkikat devam etmektedir .. 
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On senelik polisti, ilk defa hem de 
bir kadın onu atlatıyordu! 

uykuıu arasmda: Keramettin, Bediayı diier kö-
Keramettin bir aece Bedia/ muıtu. 

"-Yavuzcuium, niçin beni a- feyi siper alarak aözetlerken, ar-
ra mıyonun?,, kuında duran otomobilden mavi 

Diye baiırmııtı. mantolu ıenç bir kadın iniyordu. 
Demek (Yavuz) aon tevkif te- Keramettin bu kadını görünce 

ıebbüsü ıününden beri Bediayı hayretinden ağzı bir karıı açık 
görmemitti .. Ve Bedianın kalbin- kaldı.. Küçük dilini yutarcasına 
den de bu maceraperest adamın yutkundu. 
sevgisi çrkmamııtr ! Ve ıaıkınhğını belli etmemek 

Keramettin sabahleyin kalktı- için, genç kadının yüzüne baka
lı zaman çok sinirliydi .. Fakat Be rak: 
diaya bir fey aöylemedi. - Bedia! .. 

Vaziyet onu gösteriyordu ki,~- Diye seslendi. 
ier Yavuz Keramettinden gizli o- Otomobilden Benli Bedia in -
larak eve gelecek olursa, Bedia mitti! 
reddetmiyecekti. Keramettin gözünün ucu ile 

Keramettin, Bediayı biraz da- vitrinin önünde duran kadına 
ha arkı bir kontrol ve taraasut altı- dikkatle baktı .. Bu kadın, Bedia
na almağa mecbur olmuttu. nın elbiselerini giyen Eleniden 

Evlerinde Eleni isminde genç batka bir ıey değildi! 
bir rum hizmetçisi vardı. Bu kızı Bedia zabıta memurlarile alay 
Keramettin bulmuıtu.. Eleni, Be- etmesini, onları zaman zaman at -
diaya ıiyi bir arkadq oluyordu. Ne latmasını seven bir kadındı. Ke
reye gitmek icap ederse birlikte rıımettinin yanına sokuldu: 
gidiyorlardı. Eleni hanımından - Bizim Eleniyi bu kadar ha
gizli olarak, ne duyar ve ne görür- raretle takip editinin sebebini an• 
se Keramettin Beye söylüyordu. lıyamıyorum ! 

Bu auretle aradan on bet gün 
daha geçmitti. 

rwwn•~Gin~ettei in Bey Beyoi 
lu caadeıınde;. geçerken, Bedia
DJD yalnız olarak hızlı hızlı Galata 
aarayma doiru yüriidüfünü gör
dü.. Belli etmeden pef ine dü9tü. 

Bedia Teluim tarafından geli
yordu.. Aiacamiini ıeçnıifti.. Kö
tedeki poliı nokta.. önünde etrafı 
na bakınarak Dojruyolda yürü
mesine devam etti.. Lükaemburı 
apartımamnın kapııı önünde dur· 
du. Tekrar etrafına bakınarak a
partrmandan içeriye girdi. 

Keramettin Bey apartımanm 

tam karıısındaki gazinoya ıirip 
saklanımtb. 

Bedia hiç tüphe yok ki burada 
Yanızla bulutuyordu. 

Keramettin bir saatten fazla 
bekledi. Onu Yavuzla birlikte çı
karken yakalıyacaktı. 

Bedia apartımanın kapııında 

ıörünınüftil. 

Keramettin hayret ve telit için· 
de idi .. Derhal kahvehaneden çık· 
tı. Ve Bedianın peıine takıldı. 

Bedia Tünele doğru ıidiyor
'clu. 

Keramettin bir ıaniye tereddüt 
ve kararaızlık içinde bocaladı. 

Acaba Bedia11 takip mi etıin· 
di .• Yoksa Lükıenburı oteli önün• 
de beldiyerek (YaTUz) umu ıö
zetleaindi? 

Keramettin, Bedia11 takibe 
karar vermiıti. 

Bedia Tünele kadar hızlı hızlı 
yürümüttü. 

Bedianm ıırtmda daha terziden 

Keramettin utandı: 
- Vallahi, kafir kan sana o 

kadAr çok benzemit ki, buna Şer
lok Holmes te inanırdı. 

Diyerelt doıtunun koluna girdi. 
Lüluemburg apartrmanına ıi· 

ren kadm Bedia idi .. Fakat, ora• 
dan çıkan kadmın Bedia olmadığı 
anlqılmıfb. 

Keramettin on senelik zabıta 
memurluiu hayatında ilk defa 
hem de bir kadın tarafından atla
blmııtı. 

Yolda konuıarak gidiyorlardı: 
-Lüksenburg otelinde kimi 

ıörmeie gitmi,tin? 
-Terzimi ••• 
- Ben senin terzini Takıimde 

biliyol1Ull ! 
- Lükıemburg'da terzime bir 

rop yaptırıyordum. Oralarda senin 
dolqtığmı ıörünce, Eleniye elbi
selerimi ıiydirdim. Ben de terzi· 
nin elbiselerini riyerek Elenriin ar 
kaımdan çıktım. 

- Bu numaraya neden luzum 
ıördün 

- Eıki bir itiyat. Poliı memur• 
larmı atlatmaktan çok hotlanınm. 

- Sende ıinl zabıta memuru 
olmak iıtidadı var, Bediacıirm ! 
Kabil qlaa da seni müdüriyete al
sak .• 

- Kabil delil mi? 
- Münhal yer yok. Müdür de 

kadm memur kullanmaia taraftar 
delil. Halbuki sen ve senin gibi 
kadınlara polis müdüriyetinin ihti 
yacı var. 

(Devamı nr) 

iki ıün evvel aldıiı lütr mantoıu, -------------

ayajmda açık renk podüsüet is- ı .. ------1!!!!~-~-. 
karpini, elinde san çantuile uzak Düşman Elinde 
tan ne kadar da cazip ıörünüyor• 

cıu. Esir 
Bedia TGnel batında durdu •. 
K1ta~ıann vitrinlerine buı- Harp ve Aşk 

,... F'il111i 
Birdenbire Keramettinin ar- 11111------------•ı 

& nila·Mr tabe otıamamli duıır 

MUellifi: ömer Rıza 
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horae (hora) : at, 
hot (bot) aıcak. 
hour (aver) aut. 
houae (hava) ev , 
how (hav) naaıl. 
how do you do (hav du yu du): 

naıılıınız. 

however (baveve) her ne kadar, 
bununla beraber. 

•how many (hav meni) kaç. 
hundred (hendred) yüz (eayı) 
hunger (hanger) açlık. 
hunçy (hangri) aç. 
haıband (hazbend) zevç • koca. 

l (ay) ben. 
ice (aya) buz. 

idle ( aydel) ten bel. 
if (if) eğer • ıayet 
ili (il) halla. 
1'11 go: gideceğim. 

imagine (imecin) taeavvur eder, 
immediatlly (İmmedyetli) derhal 
impoHible (İmpoıibul) imkanıız. 
imprieon (impriıon) hap.eder. 

in (in) içinde - içerde. 
inch (inç) puau. 
indeed (indid) filhakika. 
indoora (indora) ev içinde. 
induıtriouı (induatriyaı) faal. 
induıtry (induıtri) sanat. 
induıtriea (indurtriz) aanayi 

ink ( ink) mürekkep. 

inıect (inıekt) hqere. 
intance (for) inatenı - meıeli. 

inıtead (inıted) yerine. 
intereıting (intereating) dilmate 

değer • alaka uyandınr. 
interrupt (interrapt) ihlal eder. 
invite (invayit) davet eder. 
iron (ayron) demir. 
ia (iz) dir, 
iıland (ayland) ada. 
it (it) o .. 
its (iat) onun. 
it'• (itiz) o. dur. 

Jo.m (jom) :a-•~·L 

January (jenyuveri) kinunuaani. 
joumey (jomey) yolculuk 
joy (joy) aevinç. 

juı (joı) kupa. 
July (julay) Temmuz 
jump (jamp) aıçrama. 
jump (jamp) 11çrar. 
June (jum) Haziran. 
juıt (joıt) hm • idil. 

Keep (kip) ..ıdar, korur. 
keep back (kip bek) meneder. 
kind ( kayind) tefkatli, nazik. 
kinr (kine) kral. 
kiH (kiı) Öper. 
kiH ~ kİH) buae. 
kitcben (kitçen) mathalr. 
kitten (kiten) kedi ya"111u. 

knife (nayif) bıçak. 
knock (nok) vurur. 
know (nov) bilir. 

Lady (ledi) hanım. 
lamb (lim) kuzu. 
lamp (limp) limba. 

land (lend) kara - (toprak). 
iane (len) ıokak. 
lap (lep) kucak. 
larıe (iare) büyijk. 

lark (lark) tarla lnatu. 
lut (laıt) son. 
late (Jet) ıeç - sabık, müteveffa. 
!auıh (laf) ıüler. 
lay (ley) koyar - yerleıtirir. 
luy (lezi) tenbel 
IHd (led) kurıun. 
lead • pencil (led penıil) kurfun 

kalem .. 
leaf (lif) yaprak. 

(Devamı var) 

1 PEK 
HAYAT BiZiMDiR 

iki ıewgili artiıtler 
• 

JOAN GRAVFORD 

GARY GOOPER 

Yazan: AKDENiZ KORSA • KADiR 
CAn 

no.30 ŞAHİ!v REL 
1 BUyUk macera, atk ve harp rornall• 

Zavallı Habibeyi kaçmasın diye 
kalesine kapamıya karar ve 

- Kızını naııl olup da büıbü· J Şeyh Ebüsaaidin d . 
tün benden kurtarabileceiini dü· lere kartı bu kale ••Jel 
tünecek!... seneler harp etmiıti. f 

- .... 
- Likin ben yarın gece, sabah· 

tan evel gidiyorum .•• 
- Nereye? •.• 
- Denize ..• 
- Şimdi mevsimi değil... Da· 

ha dün geceki fırtına yeni dindi ... 
Havaya bakılırsa tekrar baılıya-
cak! ... 

- Olsun! ... Bqka türlü olamı· 
yacak ! ... Burada daha çok kalır
sam bir delilik yapacağım! ..• 

Cezayirin kodamanları birbir
lerinin yüzüne baktılar. Bununla 
beraber Şahin Reis aklma geleni 
herhalde yapardı. Gemisiyle deni
ze açılıp açılmamasma da kimse 
karıtamazdı. 

- Eh .• Sen bilirsin!.. Hayırlı 

yolcuJuklar ! ... 
Dediler ve gemiden aJTıldılar ... 
Şahin Reis yalnız kalmca kim

leri yanına alacağmı, nuıl gide
ceğini, ıeçeceii yollan tasarlama
ğa ba,ladı. O, Şeyh Ebüaaaide gü
zel bir ders daha vermeden Ceza
yirden ayrılmak iıtemezdi. F ak~t 
mademki Habibe kaçıp ıelecektı, 
artık baıka ne istiyecekti? •·• 

Ah. \>çu p1le suya sabuna do 
~~.ı , •• ı: ... ,.tlfl! vaoalin"te, 
artık kendiıini dünyanÔı en mes~ut 
adamı olarak saymakta hiç bir 
mahzur kalmıyacaktı. 

Habibeyi bainna basarak 1&• 

hilden ayrılırken, öyle anlıyordu 
ki artık kaynatası olan teYh Ebüı
saide karı ı olan bütün kini, eriyip 
ıidecekti. 

Bu ıırada ıeyh Ebüllait karan· 
nı vermitti: 

Kızını Ebu Selimenin otluna 
öndermek için her hazırlığı yapı-

l 1ç· . .. 
yordu. Gönderdiği e ı erteıı ıun 

dönecekti. Buna ratınen kızmı e
min bir yerde bulundurmanın fay• 
daımı da anlıyordu. Hatta buna 
luzum ıörüyordu, çünkü Şahin Re 
• belki iN- ıün beklemeie razı ol-u -y L•1 
mıyacaktı. Belki de razı olsa vı e 
bundan vazgeçecek, -anaısm kona• 
ja baakm verecekti. 

Cezayirin ıarbmda, denizden 
üç dört saat içerde Elbanet ismin· 
de bir kale vardı. burası, bir tara• 
fı elli kulaç derialiiinde yalçın 
bir uçunmı, üç tarafı da dik bir 
sırt üzerindeki yüksek duvarlarla 
çevrilmit bir yerdi. Etrafındaki 
dailar hep çıplaktı. Elhanet arap
çada ydan demektir. Vaktiyle bu 
kalenin bulunduiu kayalıia yal
nız yılanlar çıkar, yuva yaparlar
IDlf. Batka hiç bir hayvan da ora
ya aokulamazmıf··· Bunun için adı 
(yılan kalesi) diye kalmııtı .•• 

MELEK 
GÖNÜLLER 

BiRLEŞiNCE 
Sinema kraliçeıi 

NORMA SHERER 
HERBERT MARSHALL 

ROBERT MONTGOMERI 
Seanalar: J • 2,30 - 4,30 • 6,30 

·kaleye lspanyolJar da b 
ce Türklerle dost olnıaJf 
ru bulmut, barıtmıttI·" 
zayirde, aon harpler e 
teslim olmryan biricik k 
Değil yüz kitilik kor 
yüz bin kitilik bir ordu 
giremezdi, 

itte Şeyh Ebüasait, 
meden cevap gelinciye 
ihtimale kartı kızını b 
lamağa karar vermifli• 

Bu karardan ıonra 
me gitti. 

Genç kız kafaaınd 
ri sezdirmemek için ba 
nünde son derece kederP 
ıiz görünüyordu. 

Şeyh, sütnineyi çağ 
- Çabuk hazırlanın, 

yorsutıuz! .• 
Habibe telitfa aordut 

- Nereye gidiyoruz ..• 
- Ben neı:eye gönd 

ra1a ... 
- Baba! ..• 
- Evlatlar babalarm 

rine karı ı gelmezler ... 
- Fakat nereye gitti 

ederim söyle!. •• 
;.;.:w Orau sana lizrm 

l>Uk 11&2uı-.u.. ~aau..ıa 

lar harem kapııına ıel 
Habibe çok yalvardı, 

lar fayda vermedi. 
Bu ıırada Yusuf kapı 

dü. Demek ki Şahin Re· 
kız nasıl ve ne zaman 
haber vermitti. 

Genç kız timdi kend" 
de onu dütünüyordu. H 
tı yalancı çıkmuı o ka 
na dokunuyordu ki ••• 

Şeyh Ebüasait, kız 
malarına kulak aamad 
ti. Aradan yarım saat 
ki bir uıak her teyin h 
nu haber verdi. Habibe 
nı yere vurarak bağır 

- Ben buradan hiç 
demem. 

Sütnine yalvardı: 
-Yapma yavruc 

kartı gelme! ... 
- Ben onun evladı 

delilim ya ..• GitmiyeC 
Bunlar da fayda v 

hin emriyle iki ızbaO 
dam onu kollarından 
bi kapıdan çıkardılar· 
laca karanlığında, h 
duran tahbrevana ko 
larda baiırmuın, di 
ıımııkı bailamıılard 

Dudaklarcl•" 
Mutba Enert • 

Frablicb 
Cennet 

Lilian Haney • 

lllveten: JURNAL. C11ma nbab uat 11 de tenzilltlı matine 
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~=:-:--:--V-e~rile_n...:i:::şar=et:___~ Dünyanın yarısını kaplıyacak 
0~~~~~~di~, bunda ne fena- Gitti. b •• •• k h 
sergi a~ılın:şatasaray binaam- Lutfiye ha.mm, ondan hoı ka •• uyu ava y· arışı 
r de, kendisi~e ~~ ~enç Talat lan yere oturdu. Biraz §atkındı. 
- Kocanızın bo §oykte ~cmi§: Pürüzlü bir sesle çay ısmarladı. 

1,ı,~:1· r~ınzae:k~ab~een~:in:ı!~~.~.iv;::·:raaytts
0

ı:n~ı ~::;;::::.::;:,~:.ardı. Fakat, Kırk taqqare ara~ındaki bu bÜlJÜk 
Bu 11rada, kapı açıldı. içeriye, 

I ·zevk olacak 1 •çın ne büyük genç bir adam girdi.. Talat.. ya k tl l ? . 
1 gidelirn? y. ıterrnisiniz,ya- "Genç,, bir adam .. Lutfiye hanım rış ne ma sa Q yapı ıyor • 
lını. . e§il kahvede bulu. dütünüyordu: "Şiıman, kısa boy· 

Bu, gayet tab·· . lu, oldukça yaşlı, çifte çeneli .. ,, 
t11, Talat b 11 hır davet! Esa- Oğlan çırpınıyordu: 
ııli olarak' unu, LGtfiye hanıma V il 
nd Yapn:ındı k" K - a ahi, hanımefendi ... Size 
. e, salonunda 1

•• endi e- kar§ı çok mahcubum .. .incir çe • 
.,tı 0 aırad Yaptı, On iki kirdeği doldurmaz bir sebeple si· 
lkta de ''"Ja mevcuttu. Ko,. .. •ı • . b ki t . A k 
• • gı , oğl · - u zı e e tım.. r adaşlardan biri 

~·~•, Yahut Ölek·u ıse oralardaydı. pek hayati bir İ§ için görü§elim 
lırd· ı, bu d v t• · · d ı. Belki Ta .. e 1 1§1te • İye telefon etti. Halbuki, incir 
. tlattr da lat, sesini ya • çekirdeği doldurmaz bir işmiş .. 
ıtilrned· ,_~e dediği onun . . N 

1, ıKınıbT ıçın e geveze olduğunu belki siz 
lutf· 1 ır. d b 

.. ıye hanını b.. e ilirainiz .. Şu, Bahri .. 
ı 'UYor, Yahut b'·· oyle düşün - - Kimmit bahri? 
endin! icb oyle dü§ünnıe .. · ar ed· ge - Burhanın pek arkada•ıdır, 
1nde·'1 A •Yor .. Fakat·· ::r 

ıın:ı ı d.. ~illan, ne k d ıçın tanımaz mısınız? 
• .,, 1Yor. Lak· a ar mürai- Lutfiye hanım titredi. Burha -
ıle bu 1 ın, kend" k 'i:f" 
·ı Ya anı, .. 1 ıne arşı nın arkadaşı mı? 1 

midir? Öyt oy enıek fazilet de- Kimbilir, belki Talatı gecikti-
e, sonrad e Ya, ancak bu 
ek: an §Öyle dü~" bs~1Ye· rip annesile bir an başba§a kalmak 

:rune ı e • için mahsuı telefon etmittir ! .. Oğ
- Ne lirn Yapayım? B lunun halinde bir fevkaladelik 
··/illa, böyle 1 • en isteme- yok muydu? Sureta masumane 

eşil Pa 0 uverdi K 
Çerj girdi '" ·stahanenin k~· aza .. ,, görünen bu randevudan neler çı-
on b·· • 81 \'akit Pısından kabileceğini kestirmi! olamaz 

Uyükr· , saat dörtr S d ? T 
cuına ld .. u ve nıaıal u. a· mıy ı · ·· ala tın annesini gözü-

o ugu. . ar - .. k . d".... . u. Ot ıçın _ h o gun ne eıtır ıgını, annesinin de oğlu 
dola§tır~:an]a~ araıın~~li ~olrnuı- ile ya!rt olan T alatı pek cana ya-
ı: · Bırdenbir Rozlerini kın bulduğunu farkebniş olsa ge-

Oğlu e dona kal- rek değil miydi? .. ... 
Oğlu Burh 

u. an orad 
a otur LU.t[' Uyor-

IYa ha 
Uet~ı nun, oldu .. 

Önü · ~ctı.ba · . gu Yerde 
P oradan k fUrıın :ıni • 

'-t, Ya B açaın , gerı 
Çark ~rhan gör.:ı~ıydı? Fa. 

·· en Ro ·· ~uYıe h 
U§üııec kt· rurae aaıı o , Ya ut 
Lı e 1? zarnan 
~em b ne 

ası ~b ~Pastahaneye . . 
Urı Ya a t <leği} di k~ırnıı§ ol. 
Fak nına gidehiJird· ı .. Oğlu • 

at, tanı ı Pek iJ .. 
elikanJr Yaklaştığı a .. 
ı öt d , •ırtını on d sıra.da 

e eki ıel'\r.. ka Öndij Ve b'' 
- Matın <>z ı~a: ır 
L .. f' a.zeı ı d" 

ut ıye h • 'Ye se 1 . 
Urhan d anını 8 endı. 

M 
e"arn ett:. Yakla§rnıııt - atnı ı. ~ ı. 

or-u a.ze] t B· 
nı. lak· · ır han 

Ura.ltııy ın, hurad d ırn beldi. 
... aca " a ah 
ger bırak gını. Acele i . a fazla 
e bildiri acağını ha.he .fıknı var. 

l,te, o sebeple buraya gelıniı. 
Ona ihtarda bulunmuıtu .. Matma· 
zele söylediği o sözler .. Sonra da 
aynanın tam karşısına oturmak .• 

LU:tfiye hanım, evvela, burada 
T.alitla uzun uzadıya oturup çene 
çalmağı, sonra da, kimbilir nere• 
ye gitmeği yoksa, sergiye gitmeğe 
hiç de niyetli değildi. Lakin hid
detle ayağa kalktı. 

- Sergiye gidecektik .. Geç kal
dık.. Ondan sonra da itim var .• 

Delikanlı, kuzu kuzu, onu ta· 
kip etti. 

Kadın, aynanın karıısından 

geçerken; cesurane bir hamle ile 
kendine baktı: 

- Şişman, kısa boylu, yatlı, çif 
te çeneli mi? .. Yok yok .. Mübala
ga etmif .. Gerçi bu, bana bir ih • 
tardır .. Lakin, insafsızca bir ih -
tar.. Hiçte öyle değilim ..• 

) . 
BUyUk yar.ta lttlrlk edecek olan tayyarelerden ikisi 

Bir iki güne kadar lstanbulun Daha hızlı daha çabuk, daha deli- çok tayyareler ısmarlanmali su• 
da üzerinden geçecek olan kırk cesine makıada varmak isteniyor. retile parayı kazanacak olan, yal· 
tane ve on iki muhtelif milleti tem 'Ticari gayeler,, pe§inde dün- mz yarışa giren tayyareleri yapan 
sil eden harikulade yapıda hava saatte 150 mil kadar yapan tayya· kumpnya değildir. Ticaret dün· 
ejderleri lngiltereden kalkıp re meydana konmuııa, memleket· yamızda en ileri bir mevki almıf 
- ne kadar zamanda varabilecek· ler arasında daha kısa, daha ça • olan bütün tayyare sanayiimiz 
lerıe- Avustralyanın Melböm buk hava yolları çizerek bunu bundan istifade edebilecektir.,, 
ıehrine niçin gidiyorlar? 170, 180, 200, 210 mil ıüratle da- Bu hız ve zafer yan~ı, ayni za· 

Bu tayyare yarı§ı, §İmdiye ka- ha gailesiz bir yolculukla temin manda -yüksekten atacakları 
dar dünyanın görmediği bir yarıt etmek istiyorlar. pek muhakkak olan - darutıksız 
olacaktır. Bu yarışta dünyan,m he- lngiltereden Avuıtralyaya uça- bir kazaç pazarlığıdır. 
men yarısını dolaıacak olan tay· cak olan kırk tayyare araaında sa· Hikmet MUnir 
yareler, en yüksek rekoru kırmağa atte 230 mil meıafe kateden müt· 
çalı§acaklar. .. hi, ve heyula gibi hava ejderleri 

Pilotlar, bu günedek ittirak et· 
tikleri herhangi dünya rekorunda 
'büyük dereceler almıt hava kor· 
sanlarıdır. Fakat bu kadar zafer 
onlara yetmiş değil midir? Bu te· 
laı niçindir? Her gün biraz daha, 
yerde olduğu kadar havada da çıl
gınca batı boş ve olanca güçleriy
le niçin atılmak, kazanmak, daha 
yükseği ve daha çabuğu elde et
mek istiyorlar?• 

Bu adamlardan en liızh ve de· 
licesine gidebilmit olanı, tam on 
bin sterlin alacak. Fakat kazandı· 
ğı dünya §Öhreti bu yekUnun on 
binlerce daha fazlasının bir kaç 
misli yukansıdır. 

göze çarpaca rr. 

Bundan on bet sene kadar ev
vel, hava yolculukları ihdas olun· 
duğu zaman, insanların tasavvu· 
run fevkinde yeni bir zevk duy
duldan hiasedildi. Yeni, doymak 
bilmez bir zevk! Saatte 100 mil 
onlara hiç geldi ... 

Daha sür'atli! dediler. 
Daha ıüratli. 

. ' 

Daha hızlı, daha çabuk uçaca· 
ğız! 

Şikayetler, Temenniler: 

Şehzade başında doktor 
bulunamıyor 

Cuma günü gecesi saat on birde 
evimizde kardeıimizin birden bire 
ve korkulu bir ıurette haatalanmaıı ü
zerine derhal Şehzadebaıında Doktor 
-·· Beye ko§tum. Kapıyı müteaddit 
kerreler vurdum ve zil olmadığından 
tekmelediğim halde açılmadı. Ondan 
ıonra yanındaki doktor •••• Beye git
tim. Kapıyı bir hanım açtı. Doktoru 
ıordum: 

- Uyuyor, uyandıralım mı? Ve 
kimıiniz, nereye ıötürecekıiniz? Diye 
ıordu. 

u rsen· rı e d" . 
rn.. B k 12 çok n ısı- A t k f"kri · d · "ld a ın nıenu nsızın, e rar 1 m eğış· Hele bu müthiş yarı§a giren on 1 e old ... ıı, hu ha 11 olu- t" · "b" T ı· t k 1 · d" i Ugun . nınıın 11 ırm1§ gı 11 a a ın ° una 2ır ı. iki milletten en yüksek rekoru ka· 

Ve böylece uçarak, işte, bugün 
İngiltere - Avusturya yarıtı ile, 
insan elinin ve zekaımın meyda • 
na koyabileceği en hırçın motör • 
ler ve kanatlı göğdelerile kırk ka
dar tayyarede, iki misli kadar İn • 
ıan yalnız kendisinin değil, mem· 
leketinin de taliini tehlikeli suret
te deneyecek .. 

Uyandırmalarını ve pek yakma gö
türeceğimi ııöyledim. Beı on dakika 
ıonra tekrar gelen hanım doktorun 
Göztepede olduğunu ve uyuyan ~ahıı 
doktora benzettiğini söyledi. 

Mecburen Beyazit belediye heki • 
mine koıtum. Kendisi hastaya gitmiı. 
Oradan Fatih Belediyesine gittim. 
Doktor da bir hastaya gitmiı. Tekrar 
Beyazide geldiğimde doktor gelmitti. 
Hemen çocuğu fena bir vaziyette bul
du ve difteriden fÜphelendiğini, saba
ha kadar azami dikkat etmemizi tav -
siye etti.. Sabaha kadar hamdolıun 
bir şey olmadı. Sabahleyin Doktor 
Bahri İsmet Beye götürdük. 

aş~aıı, hira.z ~ •ııe tarif ede/ şe- rtakili: (Hatice SUreyya) zanacak olanın bütün millet hesa· 
§ r, çifte •ıa hoyJ 1 ırn ... ===========-=~~=- bma elde edeceg"'i, menfaati, niha-
Ta çeneli u, 0 dukça Dünkü kaza 

i rn hu e ... yet dünyanın dört kö§esinden bu 
Ye ha111 •nada dö .. Dün akşam Beyazıtta gene feci 

Bilhaua bu yarıı için, tayyare
leri ıneydana koyan 12 muhtelif 
milletin fabrikaları her tayyare 
için, asgari yirmi bin sterlin sar -

fettiler. Bu tayyarelerde bir millet 
kabiliyetinin, damgası duruyor ... 

-

A rn. ı oördu·· ndu ve Lu"t· b" memlekete ısmarlanacak olan tay· 
"' o ır tramvay kazası olmuıtur. Ge -

' lf te · yareleri dü•ünün ! 
-.. .lia? ·· dedi, dikpaıada oturan 12 yaıında Riç- ~ 
A1~trn~~~l \l van isminde bir ermeni çocuğu Be Şu son devre için~e bütün mil-
Oglan de ~aklattı. yazıttan geçen ve Sirkeciye git· !etlerin gayreti havada bir üstün-
-.. B . v nı etf. mekte olan Edirnekapı tramvayı- lük kazanmaktır. Yerde, insanlar, Bu damga, bu yarıtta, ya gü· 

neıle ve alın akı ile parhyacak, 
yahut daha çok parhyanların ya· 

vaııtalarını icat ettikten sonra, mnda, bundan da çılgın bir diğer 

arrıanın~nJur, anne~i.. . na atlamak istemiş, fakat tutuna• biri birlerine yapabilecek en müm· 
n .. h a geld1"n C•rn. ·· Tarn k "k" b kün ve korkunç atım ve korunma ... ab G d mıyara ı ı ara a arasına dü"l· 

er bırak ·· 1 ecektim % -... 'i ? •Yordu , müttür. Hadiseyi görenler tram-
a. nı.. d d k - lıt ... vayı ur urma için haykırmıtlar 

u ann e, hıtakaca... fak at çocuk tekerlek altında altı 
Ilı h e ... .Bu ak gıın haber şuy- metre sürüklenmiş, muhtelif yer-

d eni davet f~ın, arkadaşla - l . d • e g etti B"l· - erın en ezılmittir. Riçvan teda-
feeeeıeri hulu~ ı ıyorsun ki, vi edilmek üzere Cerrahpata has· 

le n.a halde azsaın, ha - tahanesine kaldırılmıştır. 
Sıkarıy surat asıyor 

na l' or. Halb k" , me-
ere · d u ı, erninol 

na §ef gı ecek de "T , 
t .. aat et D·· gı ıın. Sen 

§ ugunuz •. un, T alatla ko 
Burada shırada, kulağıına çar • 

f •. uluşaca ... P 
k oğr dinı gınızı tesa • 
llıaft ir• .. de, bu haberi b 

Ilı y tn Ugrad ı-
~nn c"ğ• nn .. Aınan k il 1 ıın ş t u-

e~·· · liaydi, .aıİ ~ ınütkülürnü 
tden te~klc a ısnı rl dık. 

ur ~erim .. • 
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timdi - belki de bütün bunları yarııın me§'um gününü bekliye • 
mahiv için- pek tabii bir fa iki yet rek, silik ve utangaç; gizlice plan
le daha yükseklere çıkıyor.Seneler Jannı çizip duracaktır. 
den beri milletler arasında, bir hız lstanbulun üzerinden geçme • 
yanıı bir yükseli§ müsabakası var. lerine hükmetimiz tarafından mü .. 
Buna muhtelif manalar verilebi- saade edilmit olan tayyareler bu 
lir. Milletler, daha hızlı, daha mü· seyahatte tam 15.000 mil mesafe 
kemmel hava gemileri meydana katedeceklerdir. 
getiriyor. Bunlar silahlanmak için Bu yarııta saklı duran derin 
değildir. Bunlar, tamamen sivil hırı kaynağının küçük bir kabar
m~hiyettedir. Fakat sivil tayyare-' cığını size göstermeden sözümü 
lenn de son zamanlarda itimat edi bitirmiyeceğim. 
lemiyecek kadar garip garip şekil· Y arı§a iştirak edecek on iki 
ler bukalemunluklar arzedeceğini milletten yalnız lngilizin noktai 
görüyor ve it itiyoruz. nazarından bir cümle alalım: 

Bunlar bir tarafa ... Lakin hız, Bir hava muhabiri diyor ki: 
herhalde kim~Y.e kafi gelmi~or. "Bu prııı biz kazanır.ak, bir 

Doktor, gece pek fena ve korkulu 
bir vaziyet geçirdiğini ıöyledi. Bu va· 
ziyette ve Şehuıdebaıı gibi kalabalık 

bir yerde ıaat on birde olan bu hadi • 
ıeye nazarı dikkatinizi celbederim e • 
fendim. 
Laleli Yeşiltulumba sokak numara ~ 

İlhami .• 

Bütün §rklar hep orada giyi· 
nirler. Her keseye ve her arzu· 
ya uygun elbisP-nizi ancak ora· 
da yaptırabilirsiniz. 

lstanbul Y enipostahane kar· 
ıuında Letafet Han. 

L 
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JI iade, Bulgar gazeteci
nasıl öldürmüştü? • • 

Sllll 
(Bq tanıtı ı nctde) / almıtlardı. Artık Naom T oma· 

"Gospodin Naom Tomalevıki, levski pek danir olarak evinden 
gazete dediğiniz paçavrada mu· dıf&J'ıya çıkıyordu. Bütün bot va· 
kaddes Makedonya cemiyetinin a• kitlerini yüksek ve sağlam duvar
leyhinde yazılar yazıyorsunuz. Iarla çevrilmit olan bahçesinde çi· 
Komite heyeti vaziyetinizi müna• çek ekmekle geçiriyordu. 
kata etti. Neticede bu yazılar. iki Naom Tomalevskinin evının 
kilo Şliva rakısı çektiğiniz bir za· kartısında polis komiseri Petrof 
manda yazmıt oldujunuza kana· isminde biri oturuyordu. Petrof 
at edjldi. pek nadir adamlardan biri olarak 

Yann gazetenizde özür dileye- hiç bir partiye mensup değildi. Bir 
cek ve mukaddes komitenin gaye- gün evinin kapıaı çalındı. T amma· 
lerinden hürmetle bahsedeceksi • dığı iki adam içeriye girdi: 
niz. Aksi halde komite hiçte le· _ Komiıer Petrof ıiz misiniz? 
hinizde olmıyan bir karar vermek _ Evet. 
mecburiyetinde kalacaktır. - Bu ev szin mi? 

VMRO -Evet. 
Naom Tomalevski bu mektuba _Evinizde Vladmir iıminde 

katiyen ehemmiyet vermedi. Bila· bir yeğeniniz oturuyor mu? 
kis ertesi günü daha tiddetli bir _Hayır. 
lisanla komitenin aleyhinde yaz • _Evde yalnız mı oturuyorau• 
mağa devam etti. Ayni zamanda nuz? 
mektubu poliıe verdi ve poliıin _ Evet. Bir ben bir de karım. 
de yardımiyle ihtiyatlı tedbirler Adamlardan biri cebinden bir 

aldı. kart çıkararak Petrofa uzattı: 
Naom'a arkadaılan: _Bizim Vladmir isminde bir 
- Tomalevski! Yapbğın doğ· dostumuz var. Adres olarak yaz· 

ru değildir. Şu komiteci bahsin • dığı mektupta bize burasını gös· 
'den vazgeç. Bunlarla bata çıkıl teriyor ve sizin yeğeniniz olduğu· 
maz diye nasihat etmek istediler· nu yazıyordu. 
se de o: Petrof gayet ince bir yazı ile 

- Makedonya komitesi bana yazılmıt olan kartı okurken bir • 
kartı hiç bir fey yapamaz. Ben denbire boylu boyuna yere dütüP 
kimseden korkmam, diyordu. uzandı. Çünkü adamlardan biri 

Bir hafta ıonra Naom T oma • Petrof kartı okumağa çalı§ırken 
levski bir mektup daha aldı. Mek- ensesine dehsetli bir yumruk vur· 
tubu açtığı zaman gayri ihtiyari muı ve zavallı Petrof ne olduğunu 
titredi. Çünkü mektubun tam or• anlamadan ve ağzından bir keli • 
tasında kocaman bir kan lekeıi me bile çıkmadan boylu · bayuna 
vardı. yere yuvarlanmıft. Derhal Petro· 
Jdektqp,ı~ idi: fun üllüne atıldılar. Şayanı hay • 
t'Tomi'ltwlkt alçağı: ret bir süratle ellerini ayaiclarını 

Hemen eline kağıdı kalemi al. bağlayıp ağzını tıkadılar ve bod· 
Tenha bir odaya çekil ve ıeni hiç ruma yerleıtirtikten sonra yukarı 
kimse görmediği bir anda vaıiyet· kata çıktılar. 
nameni yaz. Çünkü ölüme mah· Bu esnada Petrofun karıaı ban· · 
kum oldun. Makedonya komitesi yoda bulunuyordu. iki meçhul a· 
ıana idam hükmü verdi. dam banyonun kapısının önünde 

Vasiyetnameni yaEinakta acele beklemeğe batladılar. 15 dakika 
et . T omalevski. Zira pek az bir sonra kadın içeriden: 
zaman sonra, ,eytan, ceh~nnem- - Petrof ! diye kocasını çağır
lik canını almak ve papaz da canı• mağa batladı. Evin içinde duy· 
nın çıktığı ağızına -!&raplı pamuk duğu ayak seslerini kocası zanne
tıkamak için gelecektir., diyordu. iki adamdan daha iri 

T omalevski bu kuru sıkı tehdi· yarı olanı - ki Vlade Şoförden 
de de hiç }>ir ehemmiyet vermedi. baıkaaı değildi - büyük bir cür
Yalnız aldığı ihtiyat tedbirleri art• etle kapıyı açtı ve içeri girdi. 
tırdı. Şimdi ekseriya evinden dı· Zavallı kadın karf11ında böyle 
tarı çıkmıyordu. hiç tanımadığı iri yarı bir adam 

T omalevski ayni zamanda Bro· görünce korkudan dili tutuldu. 
togorat cemiyetine mensuptu. Bu Vlade kadının kafasını suyun içi· 
cemiyet VMRO nun rakibi ve a· ne soktu ve bayılıp kendisinden 
mansız dütmanı idi. Esaı itiba • geçinciye kadar içeride tutmakta 
riyle her iki cemiyet te Makedon• devam etti. Sonra diğer arkadatr 
ya komitecilerinden ibaretti. Es • da içeriye girdi. Kadının ellerini 
kiden bundan yirmi sene evel Ma· ayaklarını bağlıyarak banyo oda· 
kedonya cemiyeti bir tekti. Sonra sına hapsettiler. 
Yugoslavya hakkındaki bir hü· Bundan sonra doğruca en üst 
kümlerinden dolayı ayrılmıtlar. kata çıktılar. Buranın pencereıin
BiT kısmı VMRO, diğer kıımı da dan Naom T omalevskinin bahçe
Protegerat ismini :almıttr. si görünüyordu. Bahçede Toma • 

Son zamanlara kadar Bulga • levıki, Protogerat partisine men • 
irstana yalnız :VMRO hükmeder· sup adamlarla oturmuı çay içi • 
di. Mutanof kabinesi :VMRO nun yordu, keyifli keyifli gülerek bir 
emirlerine itaat ederdi. Bunlar §eyler anlatıyordu. Bu esnada 
Türklere ve Yunanlılara ne kadar ıokaktan bir kamyon ıeçmeğe bat 
'dütmansalar Yugoslavlara da o ladı. Kamyon kulakları ıağır edi-
kadar düımandırlar. ci bir gürültü çıkarıyordu. 

Protogeratlılar ise Yugoslav - Birdenbire Tomalevıtki sarar• 
)arla dost olmak ve tefriki mesai dı, çay fincanı elinden düıtü. Ar· 
etmek taraftarı idiler. Şimdiki kadaıları ne olduğunu anlamadan 
Gorgiyef kabinesi de bu partinin beyaz gömleğinin üstünde büyük 
kabinesidir. Bundan bir iki sene bir ıüratle büyüyen kocaman kır· 

Aşk mümeyyizi yakalandı 
(Be.§ taralı ı nclde) ğunu ıöyliyen §&bitlerin sözleri 

Belgrada telefone etmek iste • teeyyüt etmittir. 
dik, memur: Katilin hüviyetini en kati su -

- Hat bozuktur, efendim! de- rette belli eden bir nokta da par -
di, Belgratla görütmek kabil de • mak izlerinin uymasıdır. 
iil.. Bundan iki sene evel Sofya zn· 

Nihayet Sofya ve Atin.aya tele· I bıtası Vladenin parmak izlerini 
fon ederek Belgarttan bir haber o• almıt ve teıbit etmişti. 
Jup olmadığını sorduk. F ev kala· Marsilya faciasından sonra za· 
de bir vaziyet olmadığı ve mera bıta Bulgaristan hükumetine mü • 
ıimin ıükunet ve intizam içinde racaat ederek Vladenin parmak 
cereyan ettiği cevabı verildi. izlerini iıtemittir. Bulgaristan 

Ve gece geç vakit gelen telg· hükumeti de bu izlerin bir kopye· 
fatlar bu tayiaların asılsız olduğu· ıini derhal tayyare ile Marsilya • 
nu teyit etti. ya göndenniıtir. 

ltalıanın cemlleal Marsilyada dünyanın en büyük 
Romanya, 18 - İtalyan polisi, parmak izi mütehassıslarının yap· 

Marailya suikastında methaldar tığı tetkikat neticesinde parmak 
o!!ln Ante Pavelitch'in bir zaman• izlerinin de tamamiyle tetabuk et: 
danberi izini takip etmekteydi. tiği tahakkuk etmittir. 
Nihayet, kendisini Torino tehrin Bütün bunlardan sonra katilin 
de tevkife muvaffak olmuıtur. Bu hüviyeti hakkında hiç b:r şüphe 
adam, Yugoılavyadan ayrılıp is· kalmamı§ ve kendisinin meıhur 
tiklile eritmek iıtiyen Hırvatların VMRO komitesine mensup olan 
reisidir. Macar - Yuıoılav hu· Vlade Ceorgiyef Çernozeemlyski 
dudundaki Yanka Putsa' da yer • olduğu kati surette tahakkuk et • 
letmit bulunuyordu. Kalemenin mittir. 
itlediği suikastın asıl mürettibi Yak"' lanan suikastçı 
olmakla itham ıaltındadır. a k d 

Yanında muavini vardı. Bu iki a ın 
Marsilya, 18 (A.A.) - Marsil· adam ltalya polisi tarafından iı • 

ya cinayetinin faili Kal emenin suç 
tintak edilince, Marsilya suikas· ortakları olan Raitch ve lpospis • 
tiyle alakalarını katiyen inkar el· ehil dün gece Annecy hapishane • 
miitrdir. Fakat cürme iıtirakle· l 

sinden Marailyaya getirilmiı er • ri ati addolunmaktadır. 
ltalya, ikisini de tevkif ede • dir • 

Pospischilin iıtiçvabı neticesin· rek Franıaya teslim edecektir. 
de dört tethitÇinin 29 eylül tari • 

Katil tanınmamk için hinde lsviçre hududunu aımıt ol· 
neler yapmış dukları anlatılmıttır. Bunlar, hu· 

Marsilya, 18 (Huauıi) - Çıkan dudu sahte pasaportla geçmiıler 
bütün ıayialara rağmen katil Kla· ve 29 eylülden itibaren Pariste i • 
men (Vlade) in ceıedi mezarın· kamet etmiılerdir. 
da durmaktadır. Pospiıhil, §U sözleri ~av .. e et • 

Cani üstünde yapılan fethi meyt mittir: 

ameliyatı hakkında rapor tama· "Pariıte ne yapacağımı bilme • 
miyle hazırlanmıt ve bir nüıhası diiim gibi arkadaılarım da pe ya· 
müddeiumumiliğe, bir nüshası da pacaklarmı bilmiyorlardı. Şayet 
Yugoslavya zabıtasına verilmiı- kralı öldürmek matlup olduğunu 
tir. bilmiı olsaydım bu iti yapmaktan 

Bu raporun bazı kısımlarını bil- katiyen geri durmazdım ve men· 
diriyorum: ıup olduğum teıkilatın emrine i· 

Katil hüviyetini değqtirmek ve taat eylerdim.,, kendisinin cina • 
zabıtayı tatırtmak için fevkalade yette ıuç ortalı olarak ittiham e • 
çahımıttır. Bu cümleden olmak Ü· dilmekte olduğunu öğrenen Pos. 
zere evelce ağzında altm olan piıhil, katiyen heyecana kapıl • 
ditleri çıkatmıt ve yerine adi ıuni mamıf ve tethiıçi teıkilatının ta • 
dit taktırmıttır. Vladeyi tanıyan yin edeceği avukatı kabul ede • 
adamlar, katilin cesedi kendile· ceğini ilave eylemittir. Müstantik 
rine gösterildiği zaman ağzındaki Raitch'i istiçvap ettikten sonra o • 
ditlerin altın olmadığını görmüf nu Poapiıhil ile müvacehe ede -
ler ve büyük bir tereddüde düt • cektir. 
mütlerdi. 

Eix • en • Provonc' de yakalan· 
mıt olan Marie Voudrof isminde· 

ladığı anla§ılmııtır. J..) _, 
Budapeıte, 18 (~d~ 

:ar Telgrfa ajansı bıl ıerir 
Bazı ecnebi • gazete 

zabitlerinin §eref ve b• 
n.~ dokunacak bazı hi•~Jef' 
rehniılerdir. Bu hivadı o1I'_ 
miiitecilerin eski kaıDP~~ 
kaputezta'da Macar 11 ~ 
vd muhacirlere guya içit 
hareketinde bulunınak 
verrniılerd ir. 

Solahiyettar Macar . 
h:.1beri kati surette tekil~,._ 

b. JflP"' ve bunları hainane ır 

tavsif ederek infial ile 
mektedir. , 

T ekzipnamede de dell 
bi bu haberler dünyandl 
taı-afmda kulak aıılrnlf 
cecle saçma haberlerdir• 
Macaristan itham 

Pariste çıkan (Jurn~) 
.Marsilya cinayetine daır 
bir makelede Macaris 
liyetini iddia ederek 
şöyle diyor: 

"Caninin üzerinde bu 
me i§aretinden Makedo 
tesine mensubiyeti oldui' 
di. Halbuki diğer tara 
sinin Hırvat tethit teıkil 
nasebeti bulunduğu da i 
du. Fakatbuikihüküııı 
ki tezat ihtisas sahipleri 
maz. Çünkü çok zam 
Hırvat tethit te!kilitiyle 
donya komiteleri arası 
münasebet tesis etmittir. 

Cenaze mera 
Marailya suikastına 

den Yugoılavya Kralı 
Hazretlerinin cenaze 
dün Belgratta fevkalade 
de yapılmııtır. 

Dubrovnik kruvazörii 
cesedini Split'e çıkardı 
hususi bir tren Hırvatlar 
zi olan Zağrebe götürm' 
orada teıhir edilmif, Za 
lisi tabutun önünden g 
teveff a Kralı selimlamı 
ze Çartamba sabahı Bel 
türülmüttü. Asıl meraı;-. 
ta: yapılmıt ve ceset Bel 
kilometre uzakta Opl 
türülerek Aleksandr ti 
nin babası Birinci Piyeri' 
gömülmüıtür. Merasiııı 

ve parlak olmuf, bir ço1' 
ketlerden gelen murah 
zır bulunmutlardır. 

Mera•1mde bir 9 Bu esrarlı noktayı nihayet met· 
hur bir di! doktonı halletmit ve 
yaptığı tetkikat neticesinde kati • 
lin ağzındaki di!lerin pek yeni bir 
zamanda ve gayet acele ile yaptı• 

ki · kadınla tethitÇiler tetkilatı rü· Londra, 19 (A.A) -
eaaıından biri olan Gramer hak • jansının Belgrattan aıdrl 
lannda tevkif müzekkeresi çıka • bere göre Kral AlekaaJ' • 
rılmııtır. ninden sonra Oplen~t~1, rddıiını iıpat etmittir. 

Üçüncü ol~ tenevvür eden 
nokta katilin sol kolundakiVMRO 
itaretidir. 

Gene yapılan mikroekobik tel• 
kikat neticesinde bu İfaretin iki 
defa üst üste yapıldığı anlaıılmıf• 
trr. Asıl iıaret çok eski bir tarihe 
maliktir. Vlade ırrf zabıtayı ta· 
ıutmak makaadiyle bundan altı 
yedi ıene evvel aynı iıaretin üstü
ne bir kere daha kızgın damga 
vurdurmuf, böylece kendisine 
VMRO cemiyetine yeni girmit 
hi11ini verdirmek iıtemittir. Bu 
tetkikat netcesinde yirmi sene e • 
vel Vladenin kolunda iıaret oldu· 

Katilin silahlarını saklıyan nında Fransız Harıc• 
Mare~al Peten ile Alın 

bu kadınmış! Nazırı Ceneral Görin• 
Kral Alekaandrı öldürmek için nazarı dikkati celbedell 

yapılan suikaste iıtirak edenlerin retli bir muhavere olın 
hüviyetleri qağı yukarı tayin edi· -
lebildi. Yalnız bugüne kadaı meç 
hul bir kadının kim olduğu anlatı· 

Meclis iç 
çağırıl~ lamadı. 

Bu kadın ıüzel, kibar tavırlıdır 
ve ıuikaıte ittirak eden bet- kiti 
içinde bet inci ıahıaı teıkil eder. 

(Bat , 

tihabatın yenileneceliıl' 
rivayet çıkmıttır .. 

Bu pyia, Mayıı~ 
olan büyük fırka k~jl 
meclis azaları tar• , . 

eve} VMRO partisi merkezi ıikle· mızı bir leke belirdi. tı. 

Bu kadın evvela telaffuzundan 
laliv olduiu anlatılan genç bir a· 
dam tarafından Mirabeau' daki o· 
tellerden birisine getirilmittir. Bu 
genç adam ondan ıonra kaybol • 
muttur. Kadın otel defterine ken· 
disini Marie Vudrof olarak yazdır 
mıt, Triyeıtede 1910 senesinde 
doğduğunu, Çekoslovak olduğunu 
da ilave etmittir. Bu kadının eıya· 

temine daha muva~ _..~ 
ıına istinat ettirilb'

0
' ' t 

Diğ!r bir rivayete~ 
tini Macal'İstana naklettikten ıon• T omalevıki arkası üstü düttü. 
ra Protogerat partiıi meydanı bot Arkadatlanodan biri nabzını tut· 
bulmuf ve hükumeti ele almıttır. tuğu zaman artık atmıyordu. Meç· 

Naom T omalevıkinin adamları hul bir yerden atılan bir kurıun 
Protogerat mensubini de gazeteci· §eytani bir isabetle doğru kalbine 
yi muhafaza etmek için tedbirler saplanmıt ve kendisini öldürmüt • 

Protogeratlılar silahlannı çe • 
lierek beyhude yere etrafta bir 
dütman aradılar. Vlade ile arka· 
daıı çoktan evden uzaklafıp git • 
mitlerdi. 

Murat Sellml 

kalide içtimadaıı 
•grubu da toplan•~ .,, 

d. le,. • 
ıon muhim hl ııe ,.it 
tin tasavvurların• d 

ları arasında Marsilya suikaıtmda recektir. 
kullanılan ıilih ve bombaları ıak· 
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( Memleketimizde mümasil Avrupa 
(müstahzaratını aratmıyacak mükem
( meliyette yegane müessir Pastiller
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Aylığı Aylığı Seneliği 
L K. L K L. K. 
5 00 35 00 60 00 

3 00 21 00 36 00 
4 00 28 00 • 48 00 

5 00 35 00 60 00 
4 00 28 00 48 00 
1 00 7 00 12 00 

2 Mecmuu 2 sene 
Seneliği 7 aylığın tutarı 
L K. L K. 

120 00 155 00 

72 00 93 00 

96 00 124 00 

120 00 155 oo. 
96 00 124 00 
24 00 31 00 

Kireç burnu ve Kolandıra mevkiindeki 1 No. Kör 
Dalyan. ve Voli mahalli. 

lmam bağı mevkiindeki 2 No. köy Dalyanı. 
Gazhane mevki indeki 3 No. Topal nam orta Voli 

mahalli. 
Dut dibi mevkiindeki 4 No. Baş Voli mahalli. 
Çayırlar mevkiindeki 5 No. Göl ağzı Dalyanı. 
incirli ıınevkiindeki 6 No. Çamaşır Voli mahalli. 

Yukarda cins ve evsafları yazılı Voli ve Dalyan mahalleri iki sene yedi ay müddetle 4-10-934 
tarihinden itibaren "20,, gün müddetle mevkii müzayedeye çıkarılmıştır. Talipler tarafından ve· 
rilecek peyler haddi layik görüldüğü takdirde 25 - 10 - 934tarihine müsadif Perşembe günü aaat 
12,30 da ihaleleri icra kılınacağından taliplerin dipozito akçeleri makbuzlariyle bu husustaki şera· 
iti anlamak üzere Kartal Mal müdürlüğünde müteşekkil satı~ komisyonuna müracaat eyleme· 
leri. "6544,, 

iyi t1raş olmak f~in bUtUn 
bı~akların fevkinde olan 

POKER 

ı~tent:uı Eeledlyes ı uanları 

lstanbul Belediyesinden: itfaiyede şoföre ihtiyaç vardır. 
Talip oİanların İtfaiye Müdüriyetine müracaatları ilan olu· 

nur. "6910,, 

SPOR POSTASI 
ı acağı ik sa ıt nazariyle Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
ti hasebi ~m~t~gahının meçhu- HASAN RASiM PLA Y TIRAŞ BIÇAGl 
· (304) ye ılanen tebliğ olu- BaaıJdıtı rcr: <VAKiT> Matbııaııı kullanınız.Ve her yerde arayınız 

Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütUn spor •e 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste- , 

yenler münhasıran S P O R PO S TAS 1 nı okumalıdırlar. 

Heryerde finh 5 kuruştur. 24 üncü sayı)'J mutlak okuyunuz. 
1-------;;;.m . ____ _. t377s·--· 



Yunan Reisicüm
huru bugün 

seçiliyor 

... • 

Yukarıda resmini gördüğünüz taht İngilizler tarafından Seylan adasın dan 1815 senesinden alınını§ ve Londra
ya g~tirilmiş fevkalade kıymetli bir tah ttır. Seylan adasının hükümdarları cvvc lce bu milyonlar değer tahtta otururlardı. 

Fakat son zamanlarda Seylanlıla r bu tahtı İngilizlerden geri istemeğe başlamışlardı. İhtilaf o raddeye gelmişti ki, 
Seylanlılar bu tahtı kendilerine iade et medikleri takdirde isyan edeceklerini İngilizlere kati bir lisanla söylemişlerdir. 
İngilizler Seylan adasrm tahta tercih et tikleri için bu arzu yerine getirilmiştir, 

Tahtın Seylan sarayının eski ye rine korunası üzerine orada büyük bir hadise olmuş ve ahali günlerce bayram 
yapmıştır. 

l.~~~E~S~N~A~F_-_v-=_E-=_-=_ı--ş_ -Ç __ -1_ ----') 
Lastik tekerlek ve Esnaf mürakabe 

yük arabacıları 
Fatihte Yük arabacısı Fahıti E

fendi söylüyor: 

- Araba tekerleklerinin lastik 
olması mecburiyeti geldiği gün a

rabacılığı bırakacağım. Fakat yal
nız ben mi? Benim gibi daha bir 
çok arabacılar .. 

Buna da sebep, lastik parası .. 
Bir arabanın dört tekerleği az pa
ra ile lastiklenmez .. 

Bizim gibi gündelik ekmek 
paraıı kazanan arabacılar için bu 
lastik hikayesi bir hayaldir. 

Sonra, Allah için söyleyin: Ki
lolarca yük taşıyan dört lastik te· 
kerlek, ~~ bozuk kaldırımlarda ne 
kadar dayanır? Para olukta~ ak-
mıyor bize; 
damlıyor ... 

alnımızın terinden 

İşi olmıyanlar okusun! 
Marangozlar Cemiyeti altı 

marangoz çırağı arıyor. Kendi
lerine hemen iş verilecektir. Ar 
zu edenler Galatada Hezaran 
caddesinde Adalet Hanında 

Marangozlar Cemiyetine müra 
caat etsinler! 

bürosu ve bir 
mektup 

Esnaf teşekkülleri 
Kadri Bey imzasiyle 
dık: 

baş mürakibi 
şu mektubu al-

"IS - 10 - 934 tarih ve 866 sayılı 
gazetenizin 12 inci y~rağımn ikinci 
sırasında (Hasbihal) başlığı altında 

Esnaf cemiyetlerine dair yazılan ya -
rım sütunluk yazıda bahsolunan yer; 
yirmi esnaf cemiyetinin birle§İk mu • 
hasebe bürosudur. Kayit, tescil, tah -
sil ve tediye gibi vazifelerle me§ğul -
dür. Mürakabe bürosu orası değildir. 
Teşekküle dahil her zatın gerek şifa-

hi ve gerek tahriri samimi müracaatı 
alaka ile kabul olunmakta ve imkanın 
müsaadesi dairesinde müracaata çare 
bulunmaktadır. 

Hastalannı muayene ve tedavi, 
muhtaçlarına az, çok yardım dilekleri
nin tervicine delalet gibi hizmetler -
den de geri durulmamaktadır. 

Marangozların tervici meramı bah
sinden bir §ey anlaşılamamış ise de 
Mürakabe bürosu müsbet ve makul 
müracaatleri samimiyet ve alaka ile 
ve ikazkar yazılan hürmetle karşıla • 
mağa her zaman amadedir.'' 

Mutahassıs ismile 
çalışan ecnebiler 

Aksarayda Sofular caddesinde 
marangoz Hilmi Efendi diyor ki: 

- Burada dükkan açtığıma 
çok pişmanım, Evvelce Tavuk pa· 
zarında bir dükkanım vardr. Bir 
gece dükkanımdan takımlarım ça 
hndı. Bilahare orada barınmak 

kolay olmadığı için bu üera yere 
geldim. Fakat burada da bu sefer 
rağbet bulamadım. Bu semtin hal-

kı bir (aşağı) öğrenmiş, bütün si· 
parişlerini aşağıdaki esnafa yaptı-

rıyorlar. Halbuki elimde gül gibi 
san'atım vardır. Bu sebepten ge
çinmek pek güç oluyor. Burada 

bulunduğum müddetçe kendimi 
besliyemediğim gibi tabii hüku· 

mete de vergi veremiyeceğim. Ba
zı fabrikalara müracaat ettim. O -

ralardan da kabul etmiyorlar. Ec
nebi bir işçi kullanılmıyacağına 

dair bir kanun vardı. Halbuki bir 
çok müesseselerde hala ecnebiler 

çalıştırılmaktadır. Bunlara birer 
mütahassıs namı vermişler, böyle

ce çalıştır"ılıyorlar. Acaba bizim 
gibi esnafa hükumetin bir yardımı 
dokunamaz mı? 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
kıskançlık. kuvvet, aşk ve seyahat romana 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 65 
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S!H!RBAZIN lKtNCt FALI 
Çok kısa bir zamanda, aslanlı 

adam dört bir tarafa korku ıalmıı 
tı. Hiç kimıe onun bulunabilece· 
ğini umduğu yerlere uzanımıyor, 

gidemiyordu. Her dilde bir hikaye 
vardı. Yerliler, geceleri artık ku
lübelerinin kapıları açık uyuyamı· 
yorlardı. Adı civar kabilelere ka· 
dar yayılmqtı. 

Amma kendisini hiç kimse de 
görmemiıti. Vandu ile beraber 
giden izbandut nöbetçiler bile o· 
nu görmedikleri halde görmüş gi• 
bi anlatmışlar, herkesin kafaımda 
aslanlı adamı insana benzemiyen 
bir mahluk gibi tasavvur etmiıler· 
di. 

Aradan bir aydan fazla zaman 
geçtiği halde yamyamlar kralı, 
Monito Vilayetinin şanlı hüküm
darı haşmetlu Manza falın fena 
çıkmasından dolayı bir türlü ha
rekete karar verememişti. 

Ka.Lainin sözleri <'esaretini kır

mıştı. Hele bu fal, tebaası arasın· 
da da şayi olunca it tamamiyle 
değitti. Şimdi harekete karar ver· 
miş olsa bile, askerleri gitmekten 
çekinecekler ve ısrar ederse belki 
kendisihe karşı geleceklerdi. 

Manza o gündenheri, r-a.hatmı 

tamamiyle kaybetmiıti. Elincleki 
hazinesini kaybettiği gibi nufuzu· 
nu da kaybetmek tehlikesinde bu
lunuyordu. 

Bu itde ancak on beşinci karı· 
sından olan sevgili oğlu Başiya· 

manza ya güvenebilirdi. 
Baıiyamanza gençti, kanı kay

nıyordu. 19 oğlu içinde yerini tu· 
tabilecek yalnız onu görüyordu. 

Irkının bütün huıusiyetlerini 
kendisinde toplamıştı. Kulübesin
deki insan kafa taslarının çokluğu 
bir ihram teşkil edecek kadardı. 
Kendisinden sonra sözü dinlenen 
yegane adamdı. 

Manza, kati kararını vermek 
ve muradına erebilmek için Başi· 
yamanza'yı çağırmayı düşünüyor

du. 

ı·············· ... 
iYazan: 

~Rıza 
İ Şekip . ····-·---·-

O"luı1l - Bana, dedi. g 
0
. 

manza'yı çağırtın.. ı<e~ \ 
remde görmek istedigıııı 
verin. i 

Hava.şa, kocasının eJ11r 

ne getirmek için çekildi· I 
Maşama ile yalnız k• 
Manza: .. 

11 b''{\I - Ma§ama, dedi, 0 • Jt 
lerim içinde en çok sen• .

11 
en çok seni sayarım. sen~ .. 

b 
. . teııı 

ni saymanı ve enım ıs 

rine getirmeni istiyorutı'· 
1 - Nedir?. Elimden ge 

maktan geri durmam. 

- Oğlum Başiyamanı' 
den istediğim, sihirbaza., 
fal açtırmanız ve bu flllı~ 
çıkmasını temin etmeniıd' 
baz, bunu kabul etmez•~ 
türlü hareket etmemiz r 
zinemiz elimize geçm 
ka:bileler arasında hali 
lur ve onların esiri hali 
bulunuruz. 

Maşama, Manzanm .S 
rini birdenbire kavrıya 

ru çrkmaımı istiyorsun .. 
tan maksadın ne? 

- Maksadım şu .. Asltı 
mın üzerine yürümekle i , 
tice elde edemiyeceğiıniıt 
mesi beni bu hareketten 

du. Şimdi sihirbazın ikin&İ 
la muharebenin lehimze 
neceğini bildirmesi laı~· 
bu sefere ancak bu şek~l ; 
debilir ve hazineyi yenıd 
ze geçirebiliriz. ~ 

- Başiyamanza ile bıJ11 

nuşacaksın? .. 
- Evet.. 1 
F k 'h' b b' . diıl - a at sı ır az ızı Iİ 

- Dinlemezse öldür111e 

Daha sabahın erken bir saatiy- - ..... eli· 
Maşa.ma cevap ver111e 

di. Zevceleriyle sarayın harem kıs 
d d Havaşa büyük kralııl 

mm ay ı. ' i G 
Onlar, sevgili zevçlerinin üzün- haber göndermişti. GerÇ 

tüsünün neden ileri geldiğini ?i~- I miyeceğine daha bir ce~: 
miyor değillerdi. Fakat, erkek ışı- mıştı. Fakat babasın~ ,ti 
ne karışmak ne olup bittiğini sor· görüşeceği haberini iyı 1' ~;I 
mak adetleri olamdığı için ağızla- ğından ve hemen gelece 
rını bile açmıyorlardı. mindi. 

Manza; sabah yemeğinden son içeriye girdiği zaJ1l'"ııJl 
ra süslenmesiyle meşgul oldu. Ken - Haber gönderdil111 

disine ıon zevcesiyle sondan be- - Gelecek mi? pi 
şinci zevcesi yardım ediyordu. Bilmiyorum.He.l:Je 

Birincisinin adı Matama, ikin- dönmedi. " ırıefl~ 
cisinin Havaşa idi. Maşama cid- ~ 
den güzel bir kadındı. Hele bun- ·r)'e 'l 

:::::::::::::::: Emrazı dah• J --ti' 
dan dünyaya gelen kızr ırkının bü ve Hıfzıuıhhat ıtı" 

iıt' tün inceliklerini ve güzelliğini Ü· • Doktor Muall '11 
zerinde toplamıttı. Ş k • LI bir J 

Bir bebekten farkıızdı. Bunu e lp Cl~ ~~ 
gören, onun bir yamyam kızı oldu Avrupadan dönıniittıı:· ,/ 
ğuna inanamazdı. rını Ayasofya, Yerebatfel'~ 

Maşama, kocasının bilezikleri- No. 43 Hacı Süleyınll1' C I' 
ni takıyor Havaıa saçlarını tarı· ~ tımanında kabul ediyor·~,J {. 

5! si, Pazartesi, Per§ep1ı:eıefofl: , ,J 
yordu. ii leden sonra.. r., 611) ~ 

Her ıı:.ey hazır olup bittikten ıon ::.-................. - ........ :; (3 'Y ............................. . 

ra kral Havaşa'ya: 


