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sekiz ··ıd·· ·o u yarışında 
Londra Avustralqa yolu iki gün 

dört .saatte alındı · 

kişi 

liaı-

llir;11c:. 
111 ·~e "e 1 

9111~ ı· r lecek oı •ra81 k an 750 
lon aıt111 1c:.'"'~tindeki 

y, dra _ A. Pa 
rıtı bu .. \t\ııtralya ta 

Ytrı!t . tun bitın. yyare 
ölnı" ' •ki kaıa •t olacaktır. Bu 
Ytr U~tür. \' llrııaol~uı, •ekiz kiti 
tı k~•den be . aıren yirmi tay-

ac. .. tı Yarııtan k 
dek' L. •T101liıy 1 çı mıı, ka-

ı oır b on ar tay l . 
etrk oıukı k Yare erın-
1 1 leri aib· u dolayııiyle ümit 
'rdır ş· ı ınu\raf f k 
k, . •rndiki h a olamamıı
. ı,tı_ alde bı'r' ·ı• w • t,) .. ,aıı ihti . ıncı ıgı 

k Y~e ı.. malı en k 
itıc· ' noland Ço olan 
~ 'ıdereced b~ tayyareıidir. i-

n n . e ır " . 
aı k tıliz ta azıyette hulu-
l a ı' dır O .!Yarecileri Scot 
ay · çun .. ve 

Yare d A - cu •aziyette l 
ııe " e "'111 'k o an 
;~~~'YYareı~~:r alı Kolonel Tur 

"" ın kilom · ... ıtr,ı , etre kated k 
ıo ı_ Ya Ya 'd ere A-

ııo,h gı en ta . 
lu ardan 'lkb h YYarecıler 

ııu>'orlar. ' ı a ara gitmiı bu-
Celeiı t l to.-c1 e graflar funlardrr: 

te "-, 23 (AA) 
· - A?uıtr ı · · - lngilte-

tırrnia J a ya tayyare Y 
:r o a ... •- arı .. ına •• -YYar ·ı :r ecı erden GilJ. 

.(Devanu 6 ·~ -cıda). 

4 - lngiliz Ve3-
lcy Smit. 

S - Amerikan 
tayyarecileri: 
Vrayt, Boven ve 
Cek Polando .. 
< Polando iki se

ne evvel N evgork
tan lstanbula bir 
uçuıta gelen tay -
yarecilerden biri -
dir, reaimde aağda 
11örlJlü11or.). 

/ini · b ·r plan 
peşindedir 

Macaristan, Bulgaristan, Lehistan ve 
Avusturya ltalya etrafında toplanacak 

ya kralının ve M. Muaolininin de 
iştirak edeceği fevkalade bir top· 
Jantı yapılacaktır. 

Belgrat gazeteleri bu habere 

pek ehemmiyet vermiyor 
mektedirler. 

görün· 

Cenaze merasiminde ölen krahn tacı ve nişanları 

Suikastçılar, cinayet için 
kaç para alırlar? 

Komiteci güzel Maryanın 
• • 

esrarengız emır ne 
verdiği 
·d·? 1 ı. 

Belgratta Sava nehrine bakan içinde pardesüsünün yakasını kal· 

büyük bir otelin önünde lüks bir dırmış genç ve güzel bir adam var 
otomobil duruyordu. Otomobilin dı. Mütemadiyen sigara içiyor ve 

mütemadiyen dütünüyordu. 

(Devamı son sayıfada) 

Prens Starhemberg ve Haymverler 

Starhemberge suikast mı 
yapılacaktı? -----

Belgrat, 22 (Hususi) - Bir 
İtalyan gazetesinin yazdığına gö
re İtalyanlar Bulgaristan, Maca
ristan, Lehistan ve Avusturya hü
kumetleri araıında bir anlatma te
min etmek için çalıtmaktadırlar. 
Yakın bir zamanda Bulgar Kralı 
Boris, Lehiılan Cumhurreisi Mot· 
çinıki, Avusturya Cumhurreisi M. 
Miklas, Macaristan hükiimet nai· 
bi M. Horti Romayı ziyarete da
vet edilmitlerdir. Romada ltal-

Kuyuya bu adamı 
kim attı? 

Yugoslavya Macarıstana 
şifahi bir nota verdi 

250 komünist 
tevkif edildi 

İngilizce "Deyli Heralt,, gaze-· 
tesinin yazdığına göre, Viyanada 
Avusturya Ba§vekili Prens Star· 
hemherg' e suikast te.ıebhüsüne gi· 
ritilmittir. 

Sarıyere bağlı Uıkumru köyün
de bir kuyudan kahveci Hacı Mus· 
tafanın cesedi çıkarılmıştır. 

Bu notada bir 
Hırvatın teslimi 

isteniyor 
Yeni Yugoslav kabinesini 
eski Başvekil kuracak 

Kendiıi ıon zamanlarda rahat
sız bulunuyordu. Evvelki gün Bü
yükdereli bir ahbabı Hacı Muıta
f ayı görmeie gelmiı, evinde ara· 
mıtıa da bulamamıttır. Köydeki Anmas, 23 (Huıuıi) - Jan· 
kahvelerde de arama yapılmıı, hu darmalar lndil köyünde hudut is
lunamaymca evinin biraz ileriain- tikametinde gitmekte olan fÜpheli 
deki bir kuyuya da bakılmıttır. Ku bir adam görmütler ve kendisini 
yuya adam indirilince Hacı Mua- yakalamak iıtemiılerdir. Adam, 
tafanın kuyunun içinde- bulundu kendisini yakalamak iıtedikleri • 
ğu anlaıılmıı, kollarına İp takıla- ni görünce kotarak kaç.mağa te • 

rak yukarı çıkarılmıttır. Elleri uç- ı ıebbüs etmek istemiıae de muvaf· 

kk~kruna bağlı olduğu görülünce tah vak olamamıı ve candarmalar ta· 
1 ata ehemmiyet ver'l · t' K 

... 
1 mış ır. u- rafından yakalanarak merkez ka· 

: ag~ını~ ga
1
yet dar olmasına rağ rakoluna sevkedilmiılerdir. 

en t•tmıı o an Hacı Must f U" 
kuyuya 1 ld ... . a an~n zerinde, suikasttan bir gün 
mekted'naaBı ahtı ıgı t~hkık edıl- evel vize edilmit bir Avusturya 

ır. u uıustakı t hk'k 
Sarıyer J d a 1 atı pasaportu çıkmıttır. Yapılan is • 

an arma Kumanda 1 ... t · kt · · · Y&pmaktad n ıgı ınta a ıamının Y ovan Baer oldu-
ır. .iunu 1903 aeneainde :ViY.anada 

doğduğunu söylemiştir. Şüpheli 

adam bir kelime bile Fransızca 

bilmediği için istintak bir tercü • 

man vasıtasiyJe yapılmakta idi. 
Kendisine Fransaya ve Marsl-

(Do\'amı 6 mcıda), 

Bir polis memuru vazife esna· 
sında iken, bir sokak köşesinde o· 

tomobil içerisinde ellerinde silah 
olduğu halde bekliyen iki kiti gör 
mÜ§tür. 

Polisin yakla§masile, otomobi· 
lin son süratle uzaklaıması bir ol· 
muştur. 

Polis memuru otomobilin nu· 
marasını almıttır. Fakat yapılan 

tahkikat bu numaranın sahte ol· 
duğunu göstermiıtir. 

(Devamı 6 mcıda) 

T: 5000 
Yazan: 

Aka Gündüz 
._ __ ...................... _. 
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Tapuda 
Memur, müdür ve 
müfettişler için iki 
layiha hazırlandı ispanyada dinamitle otuz 

iki asker öldü 
Ankara, 22 (Huıuıi) - Tapu U• 

mum mUdürUiiü, tapu memur n mü· 
dürlerini, tapu müfettiıJerini alika • 
dar eden lkl mUhim layiha bllZJl'la· 
mıt ve müfettiılere ait olanını Batve
kllete venniıtir. Müfettiflere ait liyi- l!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!1!'!!!!9!1!!1!!1m!!lll!!B!!--ll!!l!m--!m!tı 

hadald eaaılara ıön, buıün mevcut Ankarada Asiler yollara bom- Suikastçı olu 19 tapu miifettiıinin aayuı im • 

ka pkarllmakta .. ahnacak müfettit. ba koyuyorlar 
ler de buı evaaf anmlmaktadrr. •ı"h • b • • / k Venizelosu öldürmek isti

gen adam yakalandı 
Müfettiılik, hath batma ayn bir ır.ıU ım ır şampıgon U 

it o1ara1ı tahdit edilmekte, müfetti o- müaabakaaı başlıyor Hükumet mahafilinin ıon 
labilmek için mülkiye ve hukUk me • t bl• .._ 1 • d • ? 
zunu olmak tart kotulmaktadır. Ankara, 22 (A.A.) - Süvari- e ıg erı ne ır Atina, 22 (HuauıO - Abrar 

f ırkuı reiıi Möıyö Veni•eloıa ıu· 
ikaıt teıehbüıünde bulunan adam 
yakalamıttır. 

Bir kayda söre de müfettiıler ta • nin ıöİtereceti zeki, yumuıakbk, 
puya, tapucular m6fettiıliie geçemi • iradesini hindili ata kabul ettir· 
yec:elderdir. 8unlarcla iki imtihan dev- mek ıibi vaııfları meydana çıkar· 
reti olacak, ilk imtihanla alınacak 0 • dıktan ıonra binicinin manialar 
lanlar iki ıene muavinlikten sonra i • 
kinci bir imtihanla müfettiıliğe ıeçe· 
bilecektir. 

Müfettiıler haremin beıinci dere • 
ceıiııe kadM yükaelebilecekler ve bu 
ıuretle asli maatlan 90 lira kadar tu
tabilecektir. Lüzim görüldüğü halde 
müfettiıler A vrapaya da gönderile -
c:e)derdir. 

Tapuculara ait projeye göre, tapu• 
ya intisap edebilmek için mutlaka hu
kuk, mülkiye ve tapu kadastro mekte
bi mezunu olmak tarttD'. Bunlann ha
rici olanlara, zaruret hasıl olmaclrkça, 
tapuya intisap kapılan kapattın1mıt

br. 
Tapu umum müdürü Cemal Bey 

bani'!. bu huıusta diyor ki: 
" - Tapu n Kadaıtro llir ibtiaaı 

itidir. Bu itin hiç bilmiyen biri tara • 

fından öğrenilmesi en az üç ıenedir. 
Halbulci melrtehimiz ilci ıenede talebe 
yetiıtiriyor. Mektebe ehemmiyet ver. 
mele ve urum Jıuıl olana en u U.. 
ae tahailini ikmal etmiıleri almak ll
ztmdır." 

Sıhhat vekaletinin emri 
Ankara, 22 (Huıuıi) - Sıhhat V• 

klleti söncl•diii hir emircle, ham llh· 
hat müdürleriyle bükUmet ve Wedi
ye hutahane tüiplerinin menıup pi• 
duklan Ebbba odalanna aidatlannı 

vermediklerine dikkatlerini çelonit. 
bu aidatlann zamanında tediye edile
rek odalana m&tldil vaziyette bırakıl· 
mamasını tavıiye etmiıtir. 

Yumurta ihracah 
• • 

nızamnamesı 

Ankara, 22 (A.A.) - Türko • 
fiıten bildirilmiftir: 

üzerinde göstereceği cesaret ve 
soğuk kanlılığı ortaya koymuı 

noldaıındaıı dünyanın her yerin

de at ıporunun en ehemmiyet ve· 
rilen bir kısmı olarak telakki edi· 
len "Ordu hizmet atı,, ıampiyona
ları önümüzdeki perıembe ve cu· 
ma günleri atlı ıpor klübünün 
manej ve mania bahçelerinde ya· 
pılacaktır. ilk günü at terbiyesinin 
dereceıini ıöıteren manej biniı

leri, ikinci ıünü de mania atlayıf• 
ları yapılacaktır. Bu müaabaka· 
lara Viyanada yapılan beynelmi

lel konlrurlara itlirak eden zabit· 
lerimizden bir kıımı da girecelder 

ve müıabakaları müteakip atlı 

ıporun küçük binicileri birer göı· 
terit atlayııı yapacaklardır. 

M. Karalıanın 
beyanatı 

Düntehrimize aelclitini yazdı • 
tımız Sovyet elçiıi M. Karahan 
dün alqam ~ya ıitmittir. 
Sovyet sefiri Ankaraya ıitmezden 
ev l fU beyanatta bulunmuftur: 

"- Sovyetler birliği mümeı • 
ıillerinin daima ıevimli ve doıt 
buldukları Türkiyeye tayinimden 
dolayı çok memnunum. Şimdiye 

kadar Tür ki yeye iki defa gelmit· 
tim. Burada birçok yakın dQıtla· 

Madrit, 22 (A.A.) -Asiler ta· 
rafından terkedilen bir dinamit 
patlamıt, 27 aıker öl~üt ve bir o 
kadar da yaralanmıtbr. 

Dinamit Lanrreaıtan aıilerin 
terkcttikleri sillhlarla beraber A· 
viedoya bir kamyonla nakledilir • 
kcn patlamıftll'. 

• • • 
Madrit, 22 (A.A.) - Son ha· 

berlere göre dinamitin patlayıım• 
dan ölen aıkerlerin ıayısı otuz iki· 
dir. Zannedildiğine göre kunyo• 
nun takip ettiği yola asiler tara • 
fından ricatlerini temin için bom· 
balar konmuıtur, 

• • • 
Madrit, 22 (A.A.) - Dahiliye 

nazırı Aıturi de vaziyetin tama • 

men sakin olduğunu, kıtaabn a • 
.sileri silahtan tecrit ettiklerini ve 
hayatm normal bir tekil aldıiını 
temin eden bir tebliğ neıreylemiı· 
tir. 

• • • 

Karatanaı iımini tqımakta o· 
lan ıuikutçı, Ceneral Papolaı ve 
etki poliılerin yardımiyle, Atina· 
nın Pataya aokaiında ele ıeçmit 
ve müddeiumumi M. Gareıoya 
tetlim edilmittir. 

J'unan Dahiliye na
zırı istifa etti 

Atina, 22 (A.A.) - A~ina em· 
niyet Ye jandarma müdürleri az· 
ledilerek yerinine bqkaları tayin 
edilmittir. Dahiliye nasın M. 
Yanopuloe letlfa etmittir . 

Prens döndü 
Londra, 22 (A.A.) - Kral A· 

lebandrm cenu•ind;n dönmek· 
te olan Prenı Jorj, nif&Dlııı Pren-
1eı Marina1i Pariate bn-aktılctaa 
eonra, tayyare ile D\araya ıelmit· 
tir. 

Pariı, 22 (A.A.) - lıpanya ıe- imdat istix.en ı_emi 
··- fareti tarafından verilen resmt bir ·- 1'eni:li oaşına f.Ol: a ı~-: " 
tebliğde, ıiyaır vaziyetin tama • Riyo de Janeiro 22 (A.A.) _ 
miyle vuzuh keıbettiji ve kahine• Bordu nd yang ' ,.zktıg"'mdan 
d b. f 'k' . 'h d ı a ın '3' e tam ır ı ır ıttı a ı mevcut d 1 t l · l · d t d'l" Al .. edT o ayı e ıız e ım a ı ıyen • 
oldugu beyan ı ıyor. man bandıralı Riyo de Janeira 

Ayni tebJiie nazaran, ordu Yapanı, yardıma ıelen gemilerin 
Cumhuriyet hükametine tamami • ti' • dd d k k d" 
ı d kt 

muavene nı re e ere , en ı • 
e aa 1 ır. ı:~· d 1 d tm" · 

S k 1 h"d" 1 d 1 • ..ın en yo una e•am e ıttır. on an ı a ııe er o ayıııy • 
le vaziyeti kantmıı olan Aaturiyu 
eyaletinde hayat tabii mecruını 
takip etmekte ve lıpanyanm bü • 
tiin diğer kııımlannda huzur ve 
ıükiin hüküm ıürmektedir. 

Şüpheli borsacılar 

rım Yardır. Bunun, Türkiyedeki Fransız Baıvekilinin 
vazifemi ıahıan hoı bir vazife ıek Başvekilimize teşekkürü 

Vqinıton, 22 (A.A.) - KIJ· 
metler boraalan komisyonu bütün 
memleket borsalarına tamil çok 
ıeniı bir harekete ıeritmittir. Kıy 
mebiz Yeya kıymeti filpheli etha· 
mı ıüımekte lhti1&11 olan boraacı• 
lar takip Ye lıten menolunaeak • 
!ardır. 

Alman 8, Ao 
yalı 6 seneye fll 

ölüme malı 
Londra, 22 (A.A.) --; 

telgraf gazetesinin L 
öğrendiğine göre, Alnı.O~ 
de aıkeri, bahri ve h•~ 
luk yapmakla maznun 
hendisi Kurt Fukı ıekiı 
ıe mahkUm olmuttur. C 
kadatlarmdan bir A vuı 
b ıene hapıe ve diier bir 
lüme mahkiim edilmitl 

• • 
Sosyalist meclill 

karar verdi? 
Pariı, 22 (A.A.) - f 

yaliıt f ırkaıı meclisi 111 

tirmiıtir. Mecliı milleli' 
zinde kuvvetlerini bir anıır,.. 
yan yapıcı bir ıiyaıet p 
pİf eden bir karar ıuretİ 
mittir. Mecliı timdiki 
muhalif vaziyete uyıun 
almaia ve bilhaua ıiyatl 
ıadl müeıaeaatr 11lih iç~ 
ıan mecliıinin İ§tİmaa d• 
meıine karar verecek h" 
mele müzaherete amade 
nu temin ederek aıkeri 
ıiıtemine kartı milletler 
tinin azami ıurette takvi 
tem ittir. 

Bir Sosyalist li 
Bom bayda 

Umumi ahlakı bo 
Fransız gazetel 

Aakara, 22 (A.A.) -
da çıkan "La vie Pariıie 
Muıic - Hali, Frou - F 
et le nu,. mecmualan ulll 
kı boacak r•im ve J 
te•i olmuı huelllyle 
sirmeleri icra Tekilleri 
rari1le JU&k eclilmiıtir. 

Y umurla ihraeabnm kontrolü 
hakkmda yüluek taadika iktiran 
eden nisamname 22 ldnci tetrin 
1934 tarihinden itibaren tatbikine 
bql~. 

Bu nizamnameye ve aynca o
dalara iönderilmit izalmam.elere 
uysun tekilde aandıklanmaınq 
olan yumurtalann ihracına giim· 
rüklerce müsaade oluamıyacaktır. 

line koyacaima hakiki ve aamiml Parla, 22 (A.A.) _ Batvekil 
dostluğa miıal olacak iki memle- M Dum M p · · f tı Gandı·ye oy 

, • erı • oıncarenın ve a Parı·aıe at yarı-ıarı ket arumdaki münasebete müaait 91 
olacaima mıinim. dolaJ'llİJle ıelea taz.iP telsrafla· Parla, 22 (A.A.) - MnlİIDİD Bombay, 22 (A.A.) 

nna cnap v.....Jc Türkiye Bqve- 1.:'9.:&ı. la d bel d" liatler Gandiye ~ eti 
B l. • C" h , • kil' 1 p ·ı 1 a.... e1c·1· 1 en uu.ı- at J&rlf nn a e •1• uraya ıe ııım, um urıyet ı· ı Mnet qa ı e ran .....,v ı ı __ ,. . ~'•-•f t Ortol O"H• o-•-ıtlar ır. . m.ıaııı muaa a ını on ve ., - " -

linı arefetine tuadOf ediyor. Bu Furuıı Hana hararetle tetelckür S'I P'-te.ı k d.:ı.rt ı.-iılni ••ırarak ha-ebn. • ı ver .. ue arfı, v yqın • ~ ...,. ., • 
ıuretle Türk milletinin bo,tlk my iftır. daki Cadmua tayı kazanmıtbr. nin elbiselerini ıiyclil'lll 

Giresunun Belediye ramma etki bir cloet •• TUıkiye • M. Dumerı M. Barbmuıı T•fatı ı------------- nuna Gancli ıil>i sislik 
azaluı seçildi nin cloetu SoTJ.tler birlili mlbnet· münaaebetiyle de Efgan Bqvelrili nuırı M. Lanl M11ır hariciJ• na· ve arkama da çıkrık 

Gireuoa, 2 (H111111t) _ Şehri· ıili ııfatiyle ittirak etmek HYk ve Mehmet Hatim Hua da tetekkür zm Abcliilfettah Beye tetekkürle- tehrin etrafmda ıacl· 
misde belediye seçimi bitmit ve heTetine nail olacaiım.,, etmittir. Diler taraftan hariciye rini bilclirmittir. tiJle Gandinin ikdieacll 

reyler tasnif edilmittri. En çok ---iiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiijl rini tehzil etmitlerdir. 
rey alan Dizdar ojlu Etref Bey
dir. Sandıklardaki reylerin tutan 
1838 dır. 21 uH, 21 yedek an ae• 

çilmittir. ll.ı111V AICl~lllrllll-~Ml!l11.'!lbw~t~Aallll!lml•._!111,lll!, .,!!'B~•11--!'~dö~rl~ltı'1~rika~H~ltU~•·,..-~~~~.~,.~Mlnlk~~U~M004f~~lcoblneMln~~~~bıı~~dd~ald~ 
· Memur llarctrah b.,an· nelmllel ılllflll ana,,.tln '"""'"111'1i· nuıtır. "tU"""' Udıacl olarak at1ıııhlcttın ,.,.. 

lir mit,, IHqlıltlı IHıfınahlnlnde ,.., lllrüaoülnlll tdın oltlııiu1111. l/fllll 
namelerl Makale lal&lbi AhnNt 8ürO B•ll• aalı.naıla ""'1'• Hilen devletlerde ~ 

Ankara, 22 (Huıuıi) - Gümrük· •ran,, 11azeteılıdn bu l/Oldald bir ndl· ,eker ıanagllnin kurulma.aUe nwmle. Kral öUIUdtn ıonra kabinenin henwn 
t.ı..,,. el• alarak bunıın ~iten L- -ıu .. d'-' mi d ıu-ı Jer Vekiletince yapılan bir tamimle, ı,,ı bir W6lr oldupllll IÖl/llf/Or. Ve ~tin ne u•w ıa11 cuar te ne ece.,.,.. uffla edecelfıd w ,,eni ,,.ıen kral ta-

memur harcırah beyannamelerine~. aıtlalmaia t/irifltlor. Ve 6ıuum çl./t· rtduult111 t.lırcr vaile,,. gtıinldıjuıı 
-1-11 .... ____ .. _n --•-- .-Lı-=-. 1111..ı malal,,etteld ~rin1 ~ t. P, ifçi, malzeme, fU111al Ulı noklala- anlcııpor. 
1111rı Wl"UllHHI ~........ ,__... 11nlnden ıatl~ z:ı,,.._ lııJA'aı --~ ı dal ~-•~ ııııt-L- .au-.J "-~ı -'-J''-' nl vennecliklerine dilckatleriai _._:._ ,., .. an ı ap arını ıa11uunan sonra, .. -.. __,.... • .. "'anın, ...,, _ _. · 

~............ teıkildtlannua üt .ıtllinl Udve ,.,,..ca •fndWtduklan muhitte nlUu• -bet nwel""81n -x,Jn.uı bir llbum 
nadıtı Wldirilmift\r. ederek "bu nevi cinayetleri ortadan ;~;,,eti nwl/ffaa ,,.urmek w 0 nlllıı· M;.rlM ~ ;;:;vururor. 
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Sahalı gazeteleri ne diqorlar? Norveçte heledi 
O.lo, 21(~) -

tetrinde hlllla No" 
llelediye aeolminde i 
him bir kuqç elde 

1931 belediye in 
betle İKİ fırkaıı 40 
elde etmiıtir. 



Yeni meclis azalannı 
tebrik 

lıtanbul tehir mecliıine yeni 
teçilen azaya fırka ve belediye re
iılikleri tarafından birer mektup 
ı&nderilmittlr. Mülhak kazalar • 
dan plecek asalar da cuma cünü
ne kadar Mili olacaktır. 

--o-
Fiyat cetveli 

Belecli1e, letrinİtanıiain biria· 
den itiKıen havaici zaruriye fiat• 
laruua azami haddini ıöateren bir 
c:etft) neıredecektir. Cetvel on 
bet aüncle bir çıkarılacaktır. 

---o
Heybeli tahkikatı 

He1beli ada açıklarında otuz 
qç kitinin boiubnaaiyle neticele • 
nen deniz kazasına ait tahkikat 
hitirilmit ve bir iki ıüne kadar 
&ill' ceza mıbkemeaine verilmeai 
kararlqbnlmıım. Kazada bolu .. 
lanlarU.O timdiye kadar yirmi 
dördünün ceaedi çılmlıı bulun
maktadll'. 

--o-
Ali Rıza bey gidiyor 
Bir mü.Wetten beri tebrimizde 

tetkikatta Malunan ilk tedriaat u. 
munı miidtbii Ali Rııa Bey buıün 
Ankara,. dinecektir. Dün ıene 
Ali Rıa Berin reiıliii altmcla bir 
toplantı Japılaralc akalliyet mek • 
t.saleriain •aal,.eti 16riifülmiiftiir. 

eaeri bu yulqlıiı Y&Plftl'di, 0 ,.°: 
ZIYJ JUdı ıaliha... . 

HlaeyJ11 Paruk 

IUi!•LIJ'Ttj 
DU9tU 

Akaarayda bulunan 47 inci ilk 
mektep tamirabnda çalqan Kon • 
yalı ııvacı Muatafa muvazeneaini 
kaybederek dütüP sol kolundan 
yaralanm19, ve teda Tİ edilmek 
üzere Cerrahpaıa hastahanesine 
lCaldmlmıfbr. 

Balkondan dU9tU 
Panıaltıda Afitap apartmanın· 

da bulunan kapıcı Zihni efendinin 
iki buçuk yqmdaki çocuju bal· 
konc:lan yere düterek yara • 
lanmıttır. Çocuk hastahaneye ya• 
bnlmıtm. 
Yat•I• albndan 

Galatada Necati Bey caddeain• 
de ıeyyar bör~ilik yapan Sali • 
bin yatağı albnda bulunan ceketi· 
ni çalıp kaçan Mehmet yakalan· 
mıttır. 

it meaelealnden 
Betiktatt Ortahahçe caddesin· 

de 48 numaralı Ahmet uıtanın 
leblebici dükkinmda ~ırak Ali ile 
Hüıeyin it meseleıinden kavga et· 
mitlerdir. Neticede Hüıeyin, de
mirle Aliyi kafaaından yaralaauı, 
Ali Beyoilu haatahaneıine kaldı· 
rdmı9, Hüıeyin yakalanmııtır. 

Abbas Halim Paşa 
Mııırb Abbaa Halim Pqa bu • 

cÜll Ankara vapuru ile Mısıra git• 
ıı:ıiJtir. 

--O
Ali Sami bey 

Uyuıturucu maddeler inhiaan 
umumi müdürü Ali Sami Bey llctı· 
aat Vekaletiyle temaı etmek üze • 
re Ankaraya gitmiıtir. 

--0-
lngiliz gemisi gitti 

Oç ıiln evel limanımıza ıel· 
mİ! olan lngiliz mektep ıemiıi 
dün Limnoıa ıitmittir. 

--O-
Bayrama hazırlık 

29 tetrinievel Cümhuriyet bay· 
ramı meraıim proıramı bugün ta· 
mamen hazırlanmıt olacakbr. 
Proıramı yapan komiıyon dün 
aon defa toplanmııtır. Şehrin bir 
çok yerlerinde taklar yapılmakta· 
dır. 

Dün tayyare cemİJetİ merke • 
zinde de bir toplanbyapılarak 
bayram hazırlıkları etrafmda ıö • 
rüfülmüttür. 

--0-

Muhtelit mahkemelerde 
Türk - Yunan mıahtelit hakem 

mahkemeıinde yirmi gün zarfmda 
(44) dava1a bakılnııf, bunlardan 
üçü reddedilmittir. Reddedilen 
davalarda hilkt\metimizden iıte • 
nen tazminat 380 hin liradır. Fran 
"' mahkemesi de yakmda faali • 
yete geçecektir. · · 

--O-
Ziya Gök Alp için 

Pertembe ıünü lıtanbul HalJE. 
evinde Ziya Gök Alp için bir top
lantı yapılacaktır. Toplantı iki 
buçukta bqhyacaktır. 

_,,._ -
Halici belediye 

temizliyecek 
lkt11at Vekileti Halicin temiz· 

leD1De itinin belediyeye ait oldu • 
juna karar vererek keyfiyeti de• 
niz ticaret müdürlüğüne ve bele • 
diyeye bildirmiıtir. Haliç bele • 
diye tarafından ıüratle t-.aizlene
cektir. 

--O- . 

ltalya sefiri 
iki aydanberi mezunen memle

ketinde bulunan ltalya sefiri M. 
Lojacano lıtanbula ıelmit ve dün· 
kü ektpreıle Ankaraya ıitmiıtir. 

·~--

Çocuk düıürenin Yılan hikayesi 
muhakemesi Uıtilc imallbnm kundura Te 

Çocuk dilfürmekten ıuçlu Peruz deri üzerinde yapbiı teairleri ve 
hanımla bu itte kendiıine yardım bu yolda he ıUrülen iddialan tet • 
etmekten ıuçlu doktor Balaban kik eden komİ'lyon yarm son top
efendinin muhakemelerine dün lantıaını yapacaktır. 

iirüncü ceza mahkemeıinde de • o 
-ır Te-.-n.k Ru .. ıtü Bey vam edilmittir. Balahan efendi• vn 
nin bu itte Peru hanıma yardım Hariciye Vekili Tevfik Rüttl 
etmecliii anlqılmıı, beraetine ka Ben ve refakatindeki Hftt dün 
rar verilmittir. Peruz hanım dört akpm huauıl bir trenle Ankaraya 
ay hapse mahkGm edilmit1e del gitmiılerdir. Muhafız alay bilü• 
gahıkası olmadığından cezası te • iü de dün ıelmiı ve .Ankara~ 
cil olunmuıtur. J,itınittir. 
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' 'lstanbulda büyük bir ihtilal hazırlığı 
olduğu tahakkuk etmiştir.,, 

Kapiten "H.,, çok zeki bir za· 
bitti, Sadırazamla mülakatında 
memlekette gizli bir (suikast ko
mitesi) nin faaliyete geçtiğini öğ
renmekle beraber, bir haftadan 
beri İngilizleri bile meraka düşü
ren Babıalinin telaş ve heyecanı· 
nın iç yüzünü de bu suretle anla· 
mış oluyordu. 

O gün Kapiten "H.,,nin !harbi
yeye avdetinden sonra (Entelli· 
cens servis) de mühim bir içtima 
akdedilmişti. Bu içtimada Mister 
(Tomson) da hazır bulunuyordu. 

Kapiten "H.,, Babıalide Damat 
Ferit ile cereyan eden mülakatı· 
nrn hulasasnı anlatarak: 

- Kanaatime göre (İttihatçı· 
lar) tekrar faaliyete geçiyorlar. U 
nutmıyahm ki bunlar, ihtilalci a· 
damlardır! 

Dedi. 
Bu esnada içtima salonundaki 

masalarda: ,' vazife görmekte olan 
bütün tercümanları ve İngiliz olmı 
yan bütün müstahdemini koridora 
çıkarmışlardı. 

Müzakere bir buçuk saat ka· 
dar devam etmişti. Saat dörde ge· 
liyordu. Bu şırada merdivenlerden 
birinin telaşla çıkmakta olduğu 
görüldü. Bu adam (Entellicens 
servis) in içtima salonunun önünde 
durmuştu. Kapıdal<i çavuta heye
canla anlatıyordu: 

- Beni telefonla çağırdılar ... 
- Kim çağırdı? 
- Mister T omson ..• 
-Bekle. 
- Aceledir! 
- Şimdi görüşemezsin! içeri 

girilemez .. Böyle emir aldım ... 
- Sen haber ver .. Sonra mes· 

ul olursun! 
Meçhul adam, İskoç askeriyle 

münakata ederken salonun kapısı 
açılmış ve aralıktan Mister (T om• 
son)un müstehzi çehresi görün
müştü. 

- Geldin mi Mığır? ... 
Mığır v t-1" ,.,.c;-;,1~ nöbetçiyi süze

rek T omsona selam verdi. içeri 
girdiler. hava ı.~rar.mıştı. Müza· 
kere devam ediyordu .. 

* * * Aynı günün akşamı saat dokuz 

sularında Beyoğlunda (Ameri· 
kan) lokantasında üç kişi yemek 
.viyordu: Mister Tomson, Yavu1 
ve Mıgır. 

İngiliz hafiyesi (Mıgır)a şu söz 
leri söylüyordu: 

- . Entellicens serviste verdiğin 
izahattan çok memnun oldum. 
Mister Mıgır ! 

(Tomson) ilk defa olarak Mıgı 
ra: 

- Mister. 
Diye hitap etmişti. Mıgmn ağzı 

kulaklarına varıyor, memnun iye· 
tinden ne söyliyeceğini bilmiyor· 
du. (Tomson) sözüne devamla: 

- lstanbulda mühim bir ihtilal 
hazırlığı olduğu artık eldeki vesi· 
kalarla tahakkuk etmiştir. İki gün 
evvel verdiğin raporun bu gün ka
piteıı. "H.,, tarafından teyit edil
mit olması, senin istihbar va· 
aıtalarmdan çok mühim kuvvetli 
olduğuna delildir. Bu komiteyi 
behemehal meydana çıkaracağız .. 

(Mıgır) yavaşça cevap verdi: 
- Herhalde ve çok yakında ... 
- icap ederse Türk polisi de 

bize yardım edecektir. 
- Buna hacet yok .• 
- Niçin? 
- Planlarımızı bozarlar! 
- Kabil mi ·hiç .. Sadırazam e-

mir verdi. İcabında muavenet ede 
cekler ..• 

Mıgır ısrarla batını sallıyarak: 

- Türk polisine benim itimıı 
Jnn yok! dedi, siz bu işi Yavuzl;ı 
~ana bırakın! 

• 

O gece Mister Toms.on (Yavuz)u 
denemek istiyordu. Mıgırın ısrarı 
üzerine kendisine talimat vererek 
(gizli teşkilat)ın izlerini aramağa 
memur etm:şti. 

Mıgır lstanbulda bulunan ve 
göze görünmeden köşede bucakta 
çalışan milliyetperverleri aramak· 
la meşguldü. Bunların bir çokları 
Türk zabitiydi. Yavuz hırsızlık et
mi~, adam öldürmüş, fakat İngiliz 
lere alet olarak bir vatandaşını ele 
vermemif tİ. 

(Devamı var) 

Eski dünya şampiyonu P R i M O KAR n ER A' ya karşı 
M A K S B i R, Yeni dünya şampiyonu 

100 bin seyirci karşısında JAK DEMPSEY'in hakemlik ettiği ma
çı nasıl kazandı? Meşhur maçın bütün heyecanlı sahneleri hakikidir 

KADJNLARIN Sevdiği 
filminde yeni bokı fampiyonunu yalnız ringle değil aşkta da 

şampiyon olduğunu göreceksiniz! 
Aşk Entrikaları - Ring Entrikalar1 

Bu derece meraklı ve heyecanlı bir film görülmemiştir. 
önümüzdeki Perfembeden itibaren i P E K sinemasında "---··---------M. G. M._, , SEVİMLİ KOMİK 

GEORGES MiLTON 

1 
Bu Perşembe Akşam• 11 E N S O N 1 
SARAY sinemasında F i L M i O LA N --------

enciierKralı tnci Bubul 
Seyirciler bu filmde can ve yürekten güleceklerdir. 

hakkı mahfuzdur no. 34 .f-1.Eı .L ı v 
Yazan: M. Ciayur 

- 64 - BUyUk 
BANYONUN ISITILMASI - Ev

lerde bir banyo salonu bulunması ha
yatı hazır konforünün ilk icabah ııra· 
ıına ginniıtir. Banyo salonunun bü • 
yük ve muhteıem olmaaı §art değil

dir. Zemini taıla döşenmit ve etrafı 
yerden bir metre İrtifaa kadar çimen
to ile badana edilmiı bir küçük odacık 
kafidir. 

Banyo odasının ısıtılması için ter
mosifon en iyi alettir. Bu alet üst üs
te iki boru ile banyoya merbuttur. 
Ost borudan sıcak su gelir ve bu 11 • 

cak su a~ğı boruya soğuk su~u cez
beder, Eğer iyi bir ıömine olursa ter· 
mosifon kok veya odun kömürü ile ı • 
sıblabilir, Bu aletin hava gazı ile de 
ısıtılması mümkündür. 

SIHHi BANYO - Sıhhi banyo 
vücudu veya bir kısmını 

Çamur, kum, su buharı, hava, gibi az 
çok seyyal bir madde içine daldırmak
tır. 

Bunun için bir banyo lazımdır. 

Banyo odun, çinko veya ta~tan olur. 
En iyisi sırlı fonttan banyolardır. Ban
yoda sebheden bir termometre ve has
talık mühim olursa yakininde bir ya • 
tak ister. 

Sıcak banyo: Hafif bir taamdan 
sonra alınabilir. Banyo edilince has • 
ta sıcak keten bezine sarılır, vücudu 

. uğuşturulur, Sonra üşümemesi için 
yün battaniyeye sarılır. Banyo esna • 
sında başa ıoğuk suya batırılmış bez 
sanlır. Bu sıcak banyo kırk, hatta kırk 
beş dereceye kadar ısıtıldığı zaman 
kuvvetlendirici ve münebihtir. "Kolera 
da ve nezlei sadriyede mürncaat edi
lir.'' Otuz bet derece sıcak olur ve 
yirmi ila kırk dakika sürerse teskin e
dicidir. "Nevraliji, romatizma, sancı ve 
uykusuzlukta müracaat ederler." Kalp 
hastası olanlara sıcak banyo yaphrıl • 

maz. Nikriııliler az banyo yapma:ı

dırlar. 

Akar su ile yapılan sıcak banyolar 
daha faydalıdır. Eğer kısa sürdürülür
se daha kuvvet verici, uzun sürdürü
lürse daha az yıpratıcı olurlar. 

Soğuk bnnyo: Tifo, zatürree, kızıl, 
ihtikanı dem dimaği, deliriyom treme
ni, romatizma, dimağda Nikriıi gibi 
hastalıklarda yirmi derece hararette 
su ile banyo yapılır. Bu, hararetin o

tuz dokuz dereceyi aşlığı zaman üç 
satte bir yapılmalıdır. Omuzlar suya 
dalmalı dır. 

Banyo esnasında başa ve enseye 
daha soğuk su dökmeli, asabı uğuştur· 
malı, bir kaç yudum çay, sıcak şarap, 
e t suyu veya kahve içmelidir. 

Bu banyo on beş dakika sürer. E • 
ğer barsak ve ihtikanı dem·, varsa ban
yo yaptırmamalıdır. Banyodan sonra 
bir sıcak battnniye ile Örtmelidir. On
dakika zarfında faydalı aksülamel gö
rülür. 

Tedricen soğuyan banyo: Kalp has
talığı ile, arteryoskleroz, anfizem, ve • 
rem hastalıklarında kullanılır. Banyo 
hastanın derecei hararetinin be§ dere· 
ce dununda başlar. Yavaş yavaı so · 
ğuk su ilave edilerek yanm ıaatte yir
mi derecci hararete kadar soğutulur. 

Humma olmadan soğuk banyo: 
Asabi hastalıklarda, "isteri, nevraste
ni, nevrozin gibi,, ve mitagaddi has-
talıklarında "Fakrüddern, şeker, istis
ka gibi" kullanılır. Hali nakahettc o • 
lanlara da yaptırılır. 

(Devamı var) 

Mütekaitler ıçın 

Umum l\Hitekaidini Askeriye Ce
miyeti Umumi KıHipliğinden: 

:!\ıütekait erkan ve ümera ''e za
bitan icin nizamnamei mah usu mu
cibince 'ihdas olunan n./ te,·zii cemi
yetimize frrk edilmiş olan her ı·üthe
ye ait alameti farikanm merkezi u -
rnumi yeznesince her gün öğleden ev
Yel tevziine başlanmıştır. 

l\liitekaidinden arzu edenler te -
kaiit olduklarına dair ciizdanlannr 
ibraz suretiyle aldırabileceklcrdir. 

Bütün leventler coşmuşlardı; kıh 
palalarını sal~ıyarak and içiyo 

- Bundan başka Şeyh Ebüssa
idin yaptıkları bana olduğu kadar 
size de ağır gelmiştir. Evine aldığı 
bir misafire kancıklık eden bir a • 
dama insaf edilemez. Zaten onun 
kızı doğrudan doğruya bizim kı· 
lıçlarımızın hakkıdır. Bunda zor· 
luk ta yok. Bu akşam evinden ka· 
çacak ve bana gelecek. Onu Be
nim gibi koruyacağınıza, yabancı 
görmiyeceğinize eminim !. .. Reisi • 
sinizin bu kadar yıl sonraki isteği· 
ne kar!ı gelmiyeceğinize inanım 
vardır·. 

-Evet!.. 
- Eğer içinizde benimle gel· 

mek, bu işe karışmak istemiyen 
varsa ona darılmam. Bu gibilerin 
harçlıklarını vereyim, Cezayirde 
kalsınlar ... Yakında döndüğüm za 
man onları da yeniden gemiye alı· 
rmı ... Nasıl? ... Böyleleri var mı ... 

Şahin Reisin bu kadar arkadaş 
ça konuşması ve bütün yoldaşlara 
her şeyi açıkça söylemesi, hepsi
nin pek hoşuna gitmişti. Sahiden 
eğer reisleri olmasaydi onlar bu 
kadar sene denizlerde birer tahin 
gibi avlanamıyacak, çoktan diğer 
bir çok başka gemiler gibi kafirle
rin ellerine düşecekler, ayaklarn· 
da ağır zencirlerle kürek çekmeğe 
mahkU.m olacaklardı. 

Zaten bunun için Akdenizdeki 
Türk leventleri Şahin eisin gemi 
sine girmeğe can atarlar, fakat o, 
yanma adam alırken pek ince eler 
di. 

Hiç kimseden ses çıkmadı. 
Kör Ali kocaman gövdesiyle İ· 

leriye yürüdü, reise döndü. Gür se 
siyle cevap verdi: 

- Bizim yiğit reisimiz!... Şim 
diye kadar senin emrinden dı· 

şarı çıkmadık. Bu yüzden her za· 
man kazandık ... Bundan sonra: da 
senin arkandan gelmiyecek ve se· 
nin emirlerine bir köle gibi boyun 
eğmiyecek olan arkadaşımız yok-
tur. Çok bile söyledin! ... Senin ar· 
zun bizim arzumuzdur ... Emret! ... 
Kılıçlarımızı, palalarımızı sıyıra· 

lım, balta, topuz, ok ve mızrakla
rımızı alalım ve lazım gelirse dün
yaya meydan okuyalım ... Ölürsek 
de kalırsak da hepsi senin emrinle 
olsun! ... Her zl'.man seninle bera· 
beriz ... 

- Beraberiz!.. Beraber olacağı 
mıza and içiyoruz ... 

Bütün leventler coşmuşlardı. 

Kılıçlarını, palalarını sıyırarak ha 
vaya kaldırmışlar, yemin ediyor· 
lardı. 

Şahin Reis teşekkür etti. Sonra 
dedi ki: 

- O halde ş:mdiden yol için 
hazırlıklı bulunacağız ... Gece ya· 
rısından sonra verilecek bir emir-
le limandan ayrılacağız.. 4 

B .. t•• • ' - aş us une re ıs .... 
-Bu dakikadan sonra geimden 

dışarıya kimse çıkmıyacak. Dıta· 
rıdan içeriye de bizimkilerden ve· 
ya bizimltilerin yanında getirdik
lerinden baska kimse g:rmiye
cek. .. Haydi yoldaşlar, artık her· 
kes yerli yerine çekilsin!. .. lnşaal· 
lah c:-ok gecmez hol kısmetlerle ge 
ne bııraya döner, bütün kış iyi gün 
ler geçiririz... \ 

Şahin Reis Habi1Je11 
tan onunla nikahlall 
Cezayire gelmekte.~'~ 
görmüyordu. Çünkü P'"J 
idin ister istemez onuol' 
ğı belliydi. Cezayirde 

1 

Türk korsanları için d 

mandİ. Başka yerlerde 
rahat etmeleri münıki" 
Bununla beraber oraf' 
uzak bir ihtimal old 
de Rumelinin yahut 
güzel bir yerinde bir 
ği alacağına da yüzde 
kuz emindi. 

Herkesin dağıldıi' 
kıç güvertede vardiya 
Hüseyin koşarak geldi. 
lağına doğru yüksele 

- Küçük arap ç 
girmek istiyor! ... 

Dedi. 
- Çabuk getirin ... 

medim mi ben bırakın 
- Onu evvelce , .. 

fakat demin ... 
- Ha! ... Evet! ... S 

afacanın bir daha ge 
ğini hiç ummamıştım 
olsa Habibe ile berab 
ki!. .. diyordum ... Onu 

Böyle dü~ünürken 
yine yeniden emir verdi 

- Çabuk onu bura 
Kendisi <le oraya dol 

dü. 
Yusufun üstü batı 

idi. Ayakla ınm şura• 
sında kan izleri görülü 
zünden yorgunluk akı 
luk soluğa bir şeyler sÖ 
sabırsızlanıyordu. 

Şahin Reis onun bu 
türlü mana veremiyor 
dığına göre uzak bir Y 
veya kır yollarından 

Fakat ne münasebet?··· 
le olsun, Yoksa .... 

Yusufun elinden tO 
rasına doğru yürüdületl 
diler. 

Himayeietfaliıı 
sinemasındaki 

Hayır ve Şefkat ın 

senelerden beri pek 
dokunmuş olan Deniz: 
Hanımla Kemani Sadi 
10 • 1934 Perşembe 
debaşında Ferah ıi 
mayei Etfal Cemiyeti. 
biyesi tarafından ve 
meı eye pek zengin 
fahriyen iştirak ed 
alınmıştır. 
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Odada kaybolan kadın 
'~ Amerikalı JJJ'l 

ı .l~a~anı Rosen ~ı~cırader bir ~adın olan 
oıaındc, Hindista d zı JanTI!, 1900. ser
~ar. New-l'ork't n an P~~~e oelıyor
ısminde bir d . a Jannı nın Ceyms 

rihiyle ve diğer luzumlu tafsili.tiy
le 'beraber, okudu. 

) 

'· e nışanlısı vard F •· o, "endi/erini lıalci . . ır. a,.;at. 
ntcktodir s·· . Hındıstanda bil-
se ocldikİer't:/~'~·%apnıak için. Pari-

1 
~ 11liyorlar S ı . c 1 .~nlıya lıaber ver-

Oradan, vapur acentalarında 
tahkikatta bulundu: 

Ana kız, hakiakten Fransaya 
gitmitlerdi. 

~ 
aı• Pek kalabalıe,;u~ n~un?~cbetile Paris 

11üyük Pari ~ d.uuu ıçın, yeni açılan 
)"~ Yolu iki 8 0 clınde telgrafla ban
~ Yin uya oda tutmuşlardır. Sabahle

bir türl~an Janni, annesinin odasını 
Od u açtıramıyor. 

Bunun üzerine, delikanlı da, 
yola çıktı. Marsilya'ya vardı. Fa
kat, işte bu noktada itler çatalla
şıyordu. Zira, iz, kaybolmaktaydı. 
Fransa'da sarı çizmeli Mehmet a
ğa ... Ara işin yoksa ... 

• J.1 ne gö ay! otelcilere açtırıyor. Bir de 
rsun' An • . d 

da, dün · .ne ~. ıçer e değil ve o-
ir desi: "Dg~ce~'l degıl. Otelcilerin ifa

r iliz? .. deft~ sız, buraya yalnız geldi
yb ~ diklerine d r? bakıyorlar: Yalnız gel-

ç 'i aır Jan ., • . 
~ ~ Cı• len t 1 • nı nın ımzası var. 

Netekim, senelerle dolaıtı. Bü
tün otellere müracaat etti ... Fakat 
hiç biri Hindistandaki kapıcı gibi 
kuvvetli bir hafızayla kayıpları 
hatrrhyamadr. Her yerde "Bilmi
yoruz, tanımıyoruz, buraya gelme 
di !,, cevabı ... 

o 
ifl 

bO 

ba, uenç ~ıorafta bir oda istiyor. Aca-
1/anıltıyor ~n :ıafızası, onu, bu kadar 
hal nedir'/'· 1nncsi ne oldu? Bu 

Dokt . annı çıldırıyor. 
orlar, dog"n . 'd l' ni iad . . ısu, ona ıtı a ı-

ıı liirlü e ıçın çok uğraştı, Lakin bir 
d di. ınuvaff alciyet elde edil:me-

Janni, ınüteınadi: 
-Mavi od K 

ne ... Nerd • a... ınnızı oda ... An 
esın anne? d' "l Yıp du ' · ... - ıye ag a-ruyordu s· . 

ır gece de h"t·· 
beyaz old U' u un saçları bem-
:ni Öırbiri u. k Yuınuyordu. Elleri-

. ne a.vuct 
nı •ahit b' :1 unnuş, gözleri-

ır nokt d'km ce oturuyordu aya ı iş; öyle-

E"Yet, artık. 
tnııtı. ' adarnakıllı çıldır-

-Ann 
lilko"'n e ... Nerdesin, anne 

ce şehi . . . .. 
Yurduna ko l r ıçınde bir tedavi 
Yaca.. nu du. So · . 

gı anlaııl . nra, ışın uza-
tory rnca hır ki. 0ınuna nekl d' . a ıye sana-

Ata.d e ıldı. 
Z an 8enel 
avaUı C er geçti. .• 

O eYtnat nun va . . ... 
'Ylln d d ı.ıye\ine ik 
Ce . la. Ü!Unün 'la •• endinb:i ko· 

aıy e k ··· lllUat ,_ 

Bu müddet zarfında, Madam 
Rosen'le kızının Amerikada kalan 
servetleri üzerine, Amerikada ka
lan altıncı göbek halazade ve da
yızadeleri oturmuştu ... Gel keyfim 
gel! Yaşayıp duruyorlardı. 

Genç kızla annesini, Hindistan 
ormanlarında parç.alanmıt gibi 
göstermeğe muvaffak olmuşlardr. 
Zira, Madam Rosen ile Janni, sür
priz olsun diye, herkese aynı me
alde mektuplar yazmıştı. 

Hulasa, mesele halledilmiş, fa
cia unutulmuş gibiydi. Bunu yal
nız bir tek unutımıyan insan vardı: 
O da delikanlı ... 

Nişanlısını bulmak, ona tekrar 
kavuşmak, genç adamda bir fikri 
sabit haline gelmişti ... Şarkın ser
seri dervişleri gibi, bütün Fransa
yı karış karış dolaştı. Girmedik o
tel kahvehane, meyhane bırakma , so aynı va\d . atthel zev-

.. ndınektupta, liind~ıınden aldığı dı ... 
• ın a fil ıstan 0 "Arayan mevlasını da bulur-
dı... avına gİftikJ . tınanla- d 1 ,, " erı Yazılıy· muş, belasını da ... ,, er er... . 

-,o'kaa Nihayet, eyms'in e e bir ıp 
dan ırnı c:.e.ıı"'"&.tla.r 
ontal'l ~arça\andılar") tarafın. ucu geçirmesi kabil oldu. 
dü. eıır ıni etti?... ·d··: 'i erliler Şehir haricindeki otellerden bi-

B '' ıye düs" rinde oturup acıklı macerasını ya-
İr ay .1_ads.- kt ~Un- 1 d k b 

.t'i: -..c nık yanık an alıp urur en ura-
~ ve Hind' l ıne Up al run sahibesi, hafifçe bir çığlık ko-telgrafl ıs an Vaı· . anıaym-
1 ardan •sıne ,. k . ... . d 
de ede . tnüspet bi ~e tıgı par ı. 

Bomba ,ıneyınce, kalkt r netice Bu kadın, Büyük Fransa otelin-
Ora~ a seyahat etf 11 bizzat de vaktiyle oda hizmetçisi olarak 

hu) a uıun uz d' ı. çalışmış olduğu için, Janni'nin 
1) undu. Bıith a ıye ta.hk'k O 
"-Oaen'le aıaa, elind 1 atta macerasiyle alakadar olmuştu. -
adr . :kızının 0 e, Madam nun nereye gittiğini biliyordu. Fa
tu ~sı "ardı. Zira turduğu otelin kat, kendini de ortaya vunnaktan 
.. P arını otel' ' anne kız - k 
tntla ın taın l 1 •ue - çekiniyordu. 

rına Yazın ga ı zarf v ı_~ l<.a ıştı, e Ka Onun için, sadece: 
_ şıcıya sordu· - Sain - Marie • Veige Sana 

ınu u resirndek.' k toryomuna da bir kere bakın ... F e 
Unuı? 1 adını tanıyor· na olmaz! -dedi. 

- Atn 
tnaın an efendi Belki baıka biri olsa, bunu, ika-
bi .. t·k··· Madsı- R tn ... Nasıl tanı-

• ı le b' ~• osen K . dının gevezeliğinden ibaret sanır-
ııde k ... ızı ıle 

CeY:nı ,. aldı. dı. Aldırı§ etmezdi. Fakat, Ceyms, 
s ın Yi.ir .... h b ı tt k ak k d h . - 'Ya b k egı op etti. u u an nem apac a ar as· 

sıın daha ; .. ızı? -diyerek bir ıastı. Onun için, kendisine bu su-
<>sterdi re- retle sağlık verilmesini nimet bil-

d - Söyled· . d' H l h h e Ot\ır ırn Ya f . ı. emen, söy enen asta aneye 
J~nn· dutar ... Bu' ~ endını ... Biz- gitti ... Oradan başka bir yer söy-
ı.. • ... Gö 1 · a Matmazel ledı'ler·. •Yıl)\p z erıni k 
v :'arderıni 1 Pe sevmiıtik ... 
erırlerd· § er ... Çok b h . d 

ı ek 'k a şış e 
. ......._Peki li~ı .olnıasınlar ... 

gıltiler, h~ber~d~stanın ne tarafına 
......._O l nız var nu? 

ile · n ar, liind' · 
1 &ıtn:ıedil .ıstanrn bir yeri-
dıın ... h e~··· Bıletlerini d b 

ler lrtaraılya' h e en 
· Ya areket etti-

de -d. lınk&nı y k z· 
t ık] . 0 ... ıra ha ·· 

0~ erı tnektu d . • na gon 
l anlara. d l P n, fıllere binip 

- Aradığınız hanım buraday
dı ... Lakin Notre-Dame-De-Tour 
hastak~ine kaldırıldı! -dediler. 

Ceyms, oraya da seğirtti; ve, 
on seneden beri aradığını burada 
buldu. 

Fakat, ne halde? 
Biçare genç kızın saçları ağar

mış, o gül yaprağı teninden eser 
kalmamıştı. Gözleri, bir noktada 
sabitleşmişti... lltdı a. acakla.rını söyl .. 

1\. uyor- - Janni ... 

büti: Pıcı, bir dı:fter ad: .8 . Bu sayhayı işitince, gözbebek-
041i lll" t . ~ r. Urad.t ı . b' h 

lmr ~§ erılerin ncred . : .;erıne ır areket geldi... Ba§ını 
eye gıtt'kl en gelıp d·· d"" d" U 
-Oku 1 eri Yazılıydı: on ur u. zun uzun, ni§anlısına 
ıı Ylınuz efend' baktı ... 
rıaldk ' ıın. . 

aiyle ın·· aten de, CeYtns n· 
1 

Ve bırdenbire, sarsıldı... Hıç-
h• uatakb ' ışan ı- k ki . . d 'Ylats'ıl el kayın vald . • ırı ar ıçın e ağlamağa başladı: 

Ya.'y h esının S 
a areket ettiklerı' . t J - en, sen ha, Ceyms... Sen 

nı a- g ld' ih ? F e ın a • ... akat, annem... An-

HABER - Akşam Postası s 

Kadın ve Moda 

Yukardaki iki resimde, sonbahar modasına ait iki şapka örneği var. Bunlardan omuzunda siyah kürk bulunan 
kadının başındaki §apka, siyah kadife dendir. Ortasında, gene siyah renkte ip ekten bir şerit, burma halinde süs teıkil 
ediyor. Bu şeridin bir kısmı da, yan tara fa doğru sarkıktır. Açık renk ceketli ka dınm başındaki şapkaya gelince, bu, ko
yu kahverengidir. Tiftikten yapılmıştır. Üst tarafı, burmadır. Yünden yapılmış, toparlak biçimde beyaz püskül de, bu 
külahı andıran şapkanın süsü! .• Her iki model de, Londrada ortaya konulan en en son modellerdendir. 

Güzellik ıa· Sıhhat J;I Yiyecek l 
Yüz ve vücut güzelliği ile midenin 

sakı surette alakası bulunduğu nokta
sında birle§en müteha111slar, güzel ol
mak ve güzel kalmak istiyenlerin, bu 
sabaha intizam teminini ba§lıca tartlar
dan biri olarak göz önünde tutmalan 
lüzumuna i§aret ediyorlar. "Midede 
intizam temin etmek, sıhhatli olmak 
demektir. Güzellik için de sıhhat la -
zundır.'' Diyorlar. 

Fakat, vaziyet böyle olduğu hal • 
de, midede intizam temin edici tarzda 
yiyip içenler, böyle yapmıyanlara niı
betle daha azdır. Çok kiti, iı, güç, tür· 
lü türlü üzüntüler arasında, bu husus
ta alakalı davranmağı ihmal eder. 
Bunİardan bir kısmı, sıhhi tedbirlerin 

ne gi'bi §eyler olduğunu bildikleri hal· 
del ... Bunlan, tatbikine vakit bulma • 
dıl<tan sonra, bilmek neye yarar? .. O • 
nun için, biz burada tatbiki güç bir ta- ı 

knn esaslar tesbitinden ziyade, tatbiki l 
:....::..:.._--=-===! 

Çorap 
Moda sahasında şimdiye kadar gÖ· 

ze çarpacak derecede değişiklik gös • 
tenniyen şey olarak ne kalmıştı? ... Ço
rap! ... Yeni bir temayüle göre, çorap
lar da değitikliğe uğrayacak! 

Şimdiye kadar umumiyetle düz 
renkte olan kadın çoraplarına, muh • 
telif renklerde desenlerle göz alıcı §e· 
killer verilebileceği, Amerikalı bir mo
da müteha111111nın hatmna gelmiı ve 
bu fikri ortaya atmııtır, 

Ortaya attığı bu fikir, §Ümullü o -
)arak benimsenecek mi? •• Orası belli 
değil .. Ancak, Amerikada şık kadın • 
lardan bir kısmının bu fikri alaka ile 
karşıladıkları ve böyle renk renk de
senli çoraplar gİymeğe başlaaıklan 
kaydediliyor. Bu arada en çok hoşa 
giden örnekler, hangi örnekler, dersi· 
niz? .. Yılan derisinden ilham alınarak 
çizilen desenlere göre örülen çorap -
lar! 

Dantele 
Dantelenin moda sahasında yeni -

den şümulü göründüğünden, evvelce 
bahsetmiştik. Bir moda gazetesi, dan • 
telenin uyğun dü§Ürülerek ilavesi su
retiyle, dün moda olan ve bugün mo
dası gcçmi§ sayılan elbiselerin bile son 
moda elbiseler arasında yer tutabile -
ceğini yazıyor! 

Kadife 
Kadife, giyinişte esas kumaş ola -

rak kullanıldığı kadar, süs olarak ta 
kullanılıyor, Kollarda, yakalarda, gÖ -
ğüste ve etekte.... Bilhssa, evvelce 
bahsettiğimiz gibi, saçlar üzerine on 
altıncı asnn erkeklere mahsus moda -
sından miilhem kadife baretler yerleş· 
tikten sonra! 

nem ... 
-Annen nerede? ... 

-Yarın hitccck-
rtakili: (Va-no) 

. I 

Beyaz kürkün, bu kış pek moda o
lacağı söyleniyor. İşte, kışa mahsus 
beyaz kürk örneklerinin en şıkların -
dan biri. Bu örnek, Londrada yaprl -
mış\Ir. 

nisbeten kolay olanlan teshil etmekle 

iktifa edeceğiz, Hiç değilse bu tatbik

lerin her halde yerine getirilmesi İcap 
ettiği noktasını tekrar not ederek! 

Oncc yapılacak İ§, usta bir doktora 
muayene olunarak, bünyeye uyğun bir 

yemek listesi hazırlatmakbr. Doktor, 

bu listeye, elde etmeğe paranızın yet

miyeceği bir takım yemekler de ko -

yabilir. Zarar yok, siz bunlan hazfe • 

debilirsiniz. Bunları listeden çıkar -
dıktnn sonrn, elde etmeniz mümkün 

> 

olan bir çok yemeğin, listede kalaca • 
ğını tahmin ediyoruz. Bunlar, yeter! 

Bünyenize uyğun olan, sizi besle • 
yici olan yemeklerden, elde ebneniz 
mümkün olanlan muntazam surette 
yiyiniz. Bu suretle edineceğiniz itiya
dı, kati bir zaruret hasıl olmadıkça 

değiştirmeyiniz. Sık sık değiıtirdiği

niz takdirde, midede teıevvüt husule 
geli rve matlup hasıl olmaz! 

Besleyici yemek bahsinde, muhte • 
lif yemeklerin besleyici maddelerini 
bir araya toplıyan hülaıalar da, bazı 
doktorlarca tavsiyeye değer görü). 
mektedir. Bu yemek hülasalan, son 

tıncı it sahibi olanlann pek itine gel· 
rağbet görmektedir. Hülaaalar, yemek 
hazırlama külfetini asgari hadde indir

mek itibariyle, bir kaç sahada uirat
tırıcı it sahibi olanlan npek itine gel
mektedir, Hiç şüphesiz, bu bir kolay-

lık temin edici !eydir. Faydası da yok 
değildir. Ancak, bir inıan devamlı su

rette yemek hülasası yiyebilir mi?._ 
Ve devamlı surette hülaaa yemek, a • 
cıkmağı gidermek ve beslenmek için 

kafi midir? ... Hülasa, faydalı olmakla 
beraber, kifayet etmez. Muhtelif gı • 
da özlerini topluca birleıtiren hülasa, 

bildiğimiz manada ilaçtan daha fÜ • 

mullü bir §ekilde olsa bile, bugün İçin 
niha1et ilaç mahiyetindedir. Halbuki, 
ne kadar hususiyetli, faydalı ve tesir-

li olursa olsun, yalnız ilaç tamamiyle 
gıdanın yerini tutamaz. Bugün için, 
vı:tziyet böyledir. Yann, bu vaziyet de
{:işiklik gösterebilir mi? •• , Kim bilir" 
Belki evet, belki hayır! 

Resimde gördüğünüz, İngiliz zevki ne uyğun olarak döşenmiş bir odanın 

mobilyasıdır. Bu sade olduğu kadar şık döşenmiş köşe, İngilterede bir ailenin 
hem yemek yediği, h em de misafir kabul ettiği köşedir. Yemek zamanında, 
masanın üstü gördüğünüz haldedir. Yemekten sonra bunlar kaldınlmca, Kö§e, 
misafir kabulüne müsait bir şekle geliyor. lngilterede bir çok evde yemek ve mi
safir odalan olarak, ayn ayn iki oda bulunClurmak usulü kalkmıştır. Her iki hu
sus jçin de tek odadan istifade ediliyor. Ve bu tek oda, her iki husus için de 
müsait bir tarzda döşeniyor 1 
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yarışında sekıZ ı: ~~;;;!e~~~I Yugoslavya Macaristana 
şif ahi bir nota verdi 

Y unanistanla 
ticaret anlaşması 

Ankara, 23 (Telefonla) 
Türk-Yunan ticaret anlaşması -
nın kanunuevvel kadar uzatılması 
tarafeynce karar laımıştır. 
HaaEciye Vekili Ankarada 

Ankara, 23 (Telefonla) Hari -
ciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle 
yeni Sovyet elçisi M. Karahan bu 
sabah geldiler. Yeni sefirle Hari· 
ciye '\•ekili iıtaı) onda Meclis Rei
si Kazım, Baıvekil İsmet Paşalar· 
la Dahiliye Vekili, Milli Müda· 
faa, Ziraat Vekilleri tarafından 
karıılandılar. 

Vekiller Heyeti aaat on birde 
bir toplantı yaptı. Bu toplantıda 

Tevfik Rüıtü Bey de bulundu. 
rtafıa tavinleri 

Ankara, 23 (Telefonla) -
Samsun nafıa baş mühendisi Meh· 
met Nuri Bey lzmire, lzmir baş -
mühendi&i Nuri Bey lstanbuln, Is 
tanbul başmühendisi Cevdet Bey 
Erzuruma, Merkez şoseler baş· 

mühendisi Muhtar Bey Sıvasa, Sı· 
vas başmühendisi Aaaf Bey Bur • 
saya, Bursa baımühendisi Beh • 
çet Bey Kütahyaya tayin edilmi~ • 
lerdir. 
Ruşen Eşref B. Atana el~isi 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ti· 
ran elçiai Ruşen Eşref Beyin Atina 
elçiliğine tayini yükaek taadika 
iktiran etmiştir. 

Starhemherge sui
kast mı ·yapılacaktı 

(Ba,ş tarafı ı ncfde} 

Ayni zamanda Avusturya 
Haymvcr fırkaar lideri olan Prens 
Starhembe g fırka karargahından 
dönüştı,ı oradan geçecekti. 

1.kLadamın,-Prena Starhember• 
ge ateı etmek için orada bulun· 
dukları kanaati haaıl olmuştur. 

Frrka merkezi ıhemen tel örgü· 
]erle çevrilmi§ ve Ba§vekil muavi
ni Prens Starhembergi koruyan 
muhafaza kuvveti arttırılmıştır. 
Dahili vaziyet karışık mı? 

Viyanada dahili siyaai vaziye· 
tin pek fayanı dikkat bir hale gel
diğini, İngilizce "Niyus Kronikl,, 
gazetesi yazmaktadır. 

Yeni bir karga§alrk olabileceği· 
ne dair, rivayetler o kadar artmış
tır ki, hükumet, kendi naşiri efka
rı olan "Welblatt,, gazetesinde 
"S<;y)enenlere ehemmiyet verme • 
yiniz 1 HükUmte itimat ediniz,, di· 
ye yazılar neşrettirmektedir. 

Şimdi, tehlike olarak birinci 
derecede komünistler gelmekte -
dir. Komünistlerin yardımcı kıta -
ata yazılmakta oldukları ve orada 
talim gördükten başka efrat arası· 
na da no§nuhuzlu'k yaydıkları aöy 
lenilmektedir. 

Komüniıtlerin yeni bir hamle 
yapacakları yazılıyor. 

Bu :rivayetlerin gittikçe kuvvet· 
lenmit olmaaı, hükumete ciddi ted 
birler aldırmış Viyana havalisin • 
deki 'komünistler tevkif olunmuş 
ve bir temerküz lcampma sevkedil 
mittir. 

Tevkif edilen komünistlerin sa· 
yıaı 250 dir. 

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

(Ba§ tarafı ı nclde) 

yaya ne maksatla geldiği sorul·. 
duğu zaman hiçbir tatmin edici ce 
vap vermemiştir. Suikattan bahse· 
dildiği zaman fevkalade heyecan 
asarı göstermiş, katilleri tanıyıp 
tanımadığı sorulduğu zaman da 
hiç bir cevap vermemiştir. 

Zabıta, kendisinin ıuikastçı -
larla birlikte Almanyada Münih • 
te teşriki mesai ettiği söylenen a • 
dam olduğunu zannetmektedir. 
Tahkikat devam ediyor. 

36 saat süren istintak 
Belğrat, 22 (Hususi) - Marail

yadan bjldiriliyor: 
Suikastçılardan Novak ve Be· 

ııes İsviçre hududunda F onon le 
ve orndan Anmasa getirilmişlerdi. 

Bunlal'm yakalandığı haberi 
Parise vasıl olur olmaz derhal en 
büyük polis erkanı, mütehassıslar 
Anmasa koşmuşlardır. 

İlk istintak hilaf asıla 36 saat 
sürmüştür. Bu müdet zarfında 
maznunlara ne yenecek bir şey ve· 
rilmiı, ne de odadan çıkmalarına 
müsaade edilmi§tir. Her iki maz· 
nun mütemadiyen ayakta durmuş
lardır. 

36 saat istintaktan sonra maz • 
nunlara birer iskemleye oturmak 
müsaadesi verilmittir. 

lUc istintakta Benes şunları 

aöylemiıtir: 
- Evet, gizli bir suikast te§ .. 

kilatmın aza ve fedailerindeniz. 
Bu tcıkilat yalnız Yugoslavya hü· 
kumetine k«ntıdır. Ve Yugoslav -
yanın bircok devlet adamları bu 
teşkilnt tarafından ölüme mah· 
kam edilmişlerdir. Kral Alek· 
sandr bunların başında bulunuyor 
du. Bu işi yapmak için pasaport, 
para, vesait, elhasıl her şeye ma-
lik idik. . 

Novak, Benesten daha ziyade 
inkarda ısrar etmişse de nihayet 
o da: 

- Evet ben de bu teşkilata da· 
bilim. Yalnız kralı vurmak için 
bir emir almadım. Benesin de al· 
dığmı duymadım, demiştir. 

Bu esnada müstantik kenditine 
şu suali sormuştur: 

- Eğer tefinizden kral Alek • 
sanrı öldürmek için emir alsaydı· 
mz. Bunu yapmaz mıydınJz? 

Novak derhal cevap vermiıtir: 
- Şefimin emriyle bu işi mu .. 

hakkak surette yapardım. 
Müstantik bunun üzerine Mü -

nih ve Paristeki şeflerinin isimle -
rini öğrenmek istemişse de kati • 
yen 111uvaffak olamamıştu·. Maz • 
nun.lar şayanı hayret bir irnde ile 
bunları söylememekte ısrar etmiş
ler ve muvaffak olmuşlardır. 
Yugoslav hUkQmetl Macar· 
lardan bir H1rvat aulkastc;ı· 

sını is1iyor 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Yu

goslavya ıefiri bugün hariciye ne· 
zaretine tif ahi bir nota vererek 
Marailya suikastında methaldar 
bir Hırvat mültecisinin aranıp tev· 
kifini istemiıtir. Derhal tahkikata 
giriıilmiştir. 

CANİLER HENÜZ FRANSA YA 
TESLiM OLUNAMIYOR 

Torino, 22 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Bütiin ırklar hep orada giyi· Zabıta, Hırvat Paveliç. ile Kva· 
nirler. Her keseye ve her arzu· ternikin nns1l tevkif olunduklnrı· 
ya uygun elbisenizi ancak ora· na dair tafsilat vermekten elan 
da yapbrabilirainiz. imtina etmektedir. Bunların tes· 

lıtanbul Yenipostahane kar• limi için daha bir kaç hafta bek· 
şır.ında Letafet Han. }emek lazım geleceği anlatılıyor. 

... , ____________ ..... Ecnebi devlet reisi ve erkanına 

Hava 
kişi öldü 

suikast, mücrimlerin teslimi için 
kanuni bir sebep olarak kabul e· 
dilmiştir. Ancak, bu teslim, İp· 
tidai tahkikatı yapan istinaf mah· 
kemesinin kararı üzerine adliye 
nazırının vereceği müsaadeye bağ 
hdır. 

Biri Torinoda, diğeri de Mila
noda, ba§ka isimlerle saklanan 
mücrimleri, Fransız zabıtasının 
müracaatından yalnız 48 saat son· 
ra keıfedip yakalamağa muvaf· 
fak olan halyan .zabıtaaı tebrike 
şayan görülmektedir 

MüLAZlM POLIÇ'lN 
lSTlÇVABI 

Liyeja, 22 (A.A.) - Mülaziı.n 

Poliçin istiçvabı bütün gece de • 
vam etmiştir. Poliç, adının evvel -
ce söylendiği gibi Perçeç değil, 

Periç olduğunu söylemiıtir. 
1896 da Dalmaçyada doğdu • 

ğunu ve hayatını Almanya, Ame -
rika, Fransa, İtalya ve Belçikada 
geçirdiğini ifade eden maznun bu 
ayın 17 sinde Almanyadan Liyeje 
geçmiştir. 

1 ti raf ettiğine göre, Marsilya 
suikastına iştirak eden tethiıçiler· 
le Pariste, temmuz ayında temas· 
larda bulunmuştur. Merkumun e
linde sahte bir pasaport vardı. 

Poliç, suikasta her hangi bir au· 
retle iştirakini inkar ve hatta bun· 
dan haberdar dahi olmadığını id· 
dia eylemektedir. 

Budape~teye de asla gitmediği· 
ni sôylircn maznun 1933 tenberi 
Hırvatlnrın Yugoslr.ı.vyadıın ayrıl· 
maJerı lehine bir hareket vü~uda 
getirmek makıadiyle seyahatlel' 
yaptıfmı ve );;unun için ele Usta§İ• 
lerin başı Paveliçten para aldığını 
itiraf eylemiştir. 

BiR DE 
ANDRE ARTUKOVlÇ 

Paris, 22 (A.A.) - Gazeteler 
Marsilya canileri §eriklerinden 
Andre Artukoviçin tevkif edildi· 
ğini bildirmektedirler. 1889 da 
doğmuf olan merkumun üzerinde 
Macar pasaportu vardır. Kendisi 
Ustaşilcrin tehlikeli azasmdan bi· 
ridir. Bilhassa Avusturyada nıü· 
teaddit suikastlar yapmıt ve şim
di mevkuf bulunan iki suç ortağı 
Sunger Aliı Poıpo§il ve Kvater • 
niktus ile birlikte Yugoılavyaya 
giden beynelmilel trenlere kartı 
suikastlar tertip ettikleri için o za· 
man on ay hapse mahkum edilmiş 
idi. Şimdi. Fransız polisinin te· 
şebbüsü üzerine Londradan ko
vularak Fran&aya giderken tevkif 
edilmiştir. 

Yugoslav kabinesi 
Belgrat, 22 (A.A.) - Avala 

ajanaı bildiriyor: Başvekil M. 
Uzunoviç dün saraydan çıkarken 
gazetecilerin ısrarı üzerine beya -
ı atta bulunarak demiştir ki: 

.- (Bao ta.rafı ı nclde) 

man ile Banes'in tayyaresi dün sa· 
hah Dotenta eyaleti dahilinde dü· 
terek parçalanmıttır. Tayyare ateş 
almı§ ve içindekiler kömür haline 
gelmi§tİr. Tayyaredeı. iki tayyare· 
ciden batka kimse yoktu. 

Londra, 22 (A.A.) -Tayyare 
yarı§ında krometreleri kontrola 
memur İngiliz Etero klubünün mü 
meaaiJlerini taııyan üç motörlü bü· 
yük tayyare Singapor' da düşerek 
parçalanmııtır. Altı kiti ölmüştür. 

Allahabat, 22 (A.A.) - Tay· 
yareci Molliıon Londra - Avuı· 
turalya yarışına devam etmiyece· 
ğini bildirınittir. Mollison Jub
bolporada yolunu tayin etmek için 
yere inmeğe mecbur olmu§ ve Al· 
lahabat'a kadar bir motörle yolu· 
na devam etmittir. Nihayet Pis· 
tonlardan bir kaçı da bozulmuf• 
tur. Mollison tamir için yedek a· 
Jetler bulduğu takdirde seyahate 
hususi bir tarzda devam edeceği· 
ni ıöylemittir. 

Londura. 22. • A.A. port Dar
win' e ilk olarak gelen Scott ile 
Black, lngiltere ile Avusturalya 
arasındaki mesafeyi iki gün, 4 sa· 
at 38 dakika gibi bir rekor zama· 
nında yapmıılardır. Evelki re • 
ko Ulm tarafından geçen ıene 6 
gün, 17 saat, 45 dakika ile yapıl • 
mııtr. 

Scott ile Black, Melburn'a var
mak için Avusturalyayr cenuptan 
§İmale katetmek yani 3.000 kilo • 
metre kadar daha yapmak mecbu
riyetindedirler. 

Port • Darwin, 22 (A.A.)" -
Scott, Timur Denizinden geçerken 
bir motörünün durduğunu, iki ta• 

at müddetle tek motörle uçtuğu • 
nu söylemi§tir. 

Y anıı bitirmek üzere, motörü 
vaktinde tamir edebileceği §Üphe· 
lidir. Binaenaleyh Holandah 
Moll ile Parmentierin yarıt ı ka • 
7anmaları muhtemeldir. 

Holandalılar Scott ile Parment· 
ler'yi yakından takip etmektedir· 
Jer. 

Danimarkalı Hansen'in tayya· 
resi, Desutter 9.44 te Bağdata 
gelmiştir. 

Londra, 22 (A.A.) - lngiltere 
- Avusturalya hava yarııına jtti· 
rak eden tayyarelerin dün akıam· 
ki va%İyeti ıudur: 

Pilot Skotun idaresinde, lngi
liı Kornet tayyaresi 10.19 da. Al· 
lahabattan hareket etmiıtir. 

Pilot Parmantiyenin idaresin • 
de Holandalı Duglas tayyaresi 15, 
11 de Allahabattan harek;t etmiı· 
tir. 

Holandalı Pan<ler S • 4 tayya· 
resi 15,55 te Allahabade. vasıl ol· 
mu§, lakin yere inerken art kısmı 
ile pervanesi parçalanmıştır. Ya· 

"- Niyabet meclisi tarafından nin ne suretle teıekkül edeceği 
bana tevdi edilen vazifede ıu ka· hakkın~a muhtelif rivayetler var· 
yıt vardır: "Yeni kabinenin t~f· dır. M. Uzunoviçin tekrar it ha· 
kitinde şimdiye kadar takip edi • §ına çağrılmasına rağmen eski ka· 
len siyasete kayiatiz ve şartsız 0 • binenin haliyle kalmıyacağı hak· 
larak taraftar olduğunu a~ıkça,, kındaki kanaat umumidir. 
bildirmiyen kimseler nazarı itiba· Mümkün olrusa bir koalisyon 
re almamaz. kabinesi teıekkülü şayanı arzu 

Belgrat, 22 '(A.A.)' - Kabine· görülmekte ise de bunda müıkü· 
nin :teşkili müzakereleri bütün lata tesadüf olunacağı zannolun • 
gün devam etmittir. maktadır. Eski baıvekil M. Ma-

Krallık naibi ayan reisi M. To· rinkoviçin aandalyasız nazır sıfa· 
ma§iç ile mebusan reisi M. Kuma• tiyle heyete girmesi muhtemeldir. 
nudiyi celp ederek istiıarede bu· Diğer taraftan, M. Uzunoviçin 
lunmuıtur. Nihayet kabinenin parla.mento azaar olarak yalnız 
teşkiline, gene eski başvekil M. dört nazır alarak bet nezarete 
Uzunoviç memur edilmittir. t mebuıan ve ayan haricinden a -

Belgrat, 22 (A.A.) - Kabine· dam getireceği söylenmektedir. 

ralanan yoktur. 'k~ 
Pi1ot Turnerin AI!lert tİ ~ 

eing - Transport tayyırt · 
h ket• çiden 12,55 te are d J 

Mollisonların idareıin e 
Kornet tayyaresi 13 te . ıi' 
terkettiği halde 14 te gerı ~ 
tir. Akıam üzeri tekr•r 
edecekti. ·us 

Conesin idaresinde in~ 
met tayyaresi 12,45 te 8' 
hareket etmiıtir. , d• 

Mokgregorun idareıın;,..ı 
Zelandalı Mileıbank tayY~ 
45 te Halepten hareket 1 ~ 

Ha.nsenin idaresinde, . 
m rkıılı Deıutter tayY•r~~ 
de Atinadan hareket etrOJ 

Hevitin idaresinde, ! 11 
landalı Draıon tayyare•• 
Atinaya vasıl olmuftur. JI 

Stodartın idaresinde J 
Air - Spit - Kuriyer 
12,08 de Atinaya vannııtJt• 

:Vraytm idaresinde, 
L'amhert or- Mand Cupe 
12,55 te Atinaya varmıttıı'~ 

Melrose'un idaresinde , 
turalyalı Pussmoth tayyarı'' 
te Atinaya varmıftır. 

Davidin idaresinde, 
F airy - Foka tayaresi 1 
Romaya varmı§br. 

Sisten yolunu kaybede' 
lon civarında evveliıi gilll.~ 
inen İngiliz Klem - Eav)'/ 
resi 14.10 da Romaya 'I 
Bugün tekrar hareket ni 

dir. ~ 
Brookun idaresinde ~ 

Falcon a yareai 10.JS te 
yaya gelmi§tir. Motöründe ~ 
bir bozukluk olduğundan .,J 
a§ağı muayenesine lüzuırı 
lacaktır. ~ 

Yeni Gineli Fair - f 
30 da Burjeye varabilmi§~ 

Vuds'un idaresinde /ıı. J. 
yalı Lokhed tayyaresi Hal / 
re inerken sakatlanmı§ 01 

dan yarıştan çekilmittir. ~ 
Stakın idaresindeki, rl 

Air - Peed tayyaresi de 
yada yarı§tan çekilmittir· ./ 

Holandalı Panderin yo~ 
vam edebilmesi için vakti İ 
edilip edilmiyeceği m~ 

Fırtına 

Yeniden bazı kazİ 
sebep oldu 

Birkaç gündenberi d~ 
mekte olan fırtınalar, :I 'J, 
denizini, alt üst etmekt;,i 
çol< kazalara sebep ol dl, 
Bu cümleden olarak 8•11 j 
manına öteberi götür,.". 

pazar g~nü Yemiş . i~'el. 
kalkan Ümit yelkenhıı 
(lmralh) adası açıkl~rı~ 4' 
bin müşkülatla gelebıb~,,; f 
da rüzgarın şiddetli eıd' ~ '/ 
larını tersine çevirnıİf ~,.,ti./ 
denize dütmüıtür. y~l de"P 

D · ·· eri"'~'' f mamıttır. enız uz , ,.,-
çalkandıktan sonra :Erıı1;,tt"f, 
sığlığında kuma oturırı ti / 1 
sabah üç kayığın b•ttıl~,i't ' 
kişinin boğalduğuntt. iJ ''l, 
bir haber hakkında de" ,i~tV 
müdürlüğü ile limat1. 1,ı ~ ~ 
müracaat ettik. ~ııı~:ıt f ~ 
nin batma hadisesın ~,) 
yanı kayt bir hadise '°ei .,f .Jı/ 
d .. ö" d"k Getç 1""'. 
ıgını gren ı . dı& .,. 

fek kazalar olmu§5a deıil'' 
veya batma teklinde 



=;2:a;:;:b:'':'":c:•:te.=:rı~n~1~e~a~4~=====-~=-=========::=:==~~~ ~ _.. r::: HABER - Ak,am Postası .-.. ·ır.···-"!"'!t•• .... ~.:ın:ırınmnm.::nn•m=wmıı!•---11!111-~ 
7 

~İS Diş Tabipleri Komandit Şirketi I! 

l\llNB DIŞ MACUNU il 
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NE dış macunu YAKINDA 1 
piyasaya çıkacaktır. 3910 
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~'-ltQr, Tali kıhll1Ja4la mekteltinin tamiri kapalı zarfla müna-

lloıaı. P.t&diirlij~ 0~ ketifevralunı gönnek ve fal'tname almak 
..... n !'....__, ae anıracaat etme!' ü--1--

Türkiye Cümhuriyet 

MERKEZ BANKASI 
18/10/ 1934 vaziyeti 

1 
AK Ti P 

Kaaaı 

Altın: safi kiloıram J ~.654 ·665 1- J 9.206.417. 20 
B_anknot ....................................... ~" 12.218.256. -
Ufaklık .......................... _ ........... f " 664.035. 7Ş 

Dahlldekl Muhabirler ; 
Altıo · afi 1\g .......... 1 i88·024 I L 
Tur~ lirası ............... .. . ........ J " 

2.515.004. -
.288.429.65 -------Har l ç tek I Muhabirler : 

!'i.854 869. 63 

Lir• 

82088.70895 

2803.433 65 

Altın: Sarı kilogram 8.807· 006 
.\ltını tıhvlll kabil Serbest döviıleı 5 764.219. 30 J I. I J 9 088 03 

1 

PASiF 

Sermaye·········-··················· .. ·········· .. ··· .......... . 
lhtivıt akçesi ........................................................ . 

Ted••Uldeki aanknotları 
Deruhte edilen evrakı nıktiye 1- J 58 748 56.q""" 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lerlııe cevfı~ an vaki ıecliy11 

Deruhte edilen evrakı nıl;tlyt 
hıkıyesl .. . .. . ... .. ....... .... . 149.123 290-

Lire 

15.000000 -
663.0lUO 

H•zlne Tahvlllerl ı --~-
l\arşılığı tamamen ııltın olarıı. 
tedavüle vaıeJilcn .. . . . . ~I ... 8.688.000.- 157.811 !90.-

Deruhte edilen CHakı naktiye 
karşılığı 
Kanum n 6 ve 8 lncı mad· 

L.158.748.568 -

delerine re fi ıın val c 1) a tc 9 625.273. 

S e •dat CUzdanı : 
Bazıne bonolan ·· · · ............ 1 L. 8.716.16260 
rıcarr senetler .......... .. . ..... ~. .. 4.299.068 77 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı : 
esham { Deruhte edilen e\·ra·' 

tahvllAt [ itibart kıymetle ) 

·---""""'!"'-TUrk Llra•ı Mevduatı : 
Vadesiı .............................. ~ 

V:ıdel• • .............. ·-·-· .. ~ 
·-_....~--

149 12 •. 90 - l g 230 021 .!I 
19.239021.28 

Döviz Mevduatı: 
10 618.889.74 v d iı 

Vıdelı 
8·015·231 ·lJ7 Muhlellt 

.......... .......... .. .. 1 
··············-·············· it. .840.-t61.'' ı J.4598~85 

-·······················································..-. U18241017 , ... 
' 

ve kı n•kti ye karşılığı ~ ,, 28. 104 487 .62 

Esham ve TahvilAt .......... ........ ı .. 4.466. 141.66 39.570.579.28 

Altın \e döviz üzerine av.ans ~ 98.JS0.84 
T ahvıttt füerine avans [ . 3.534.!9 

Hissedarlar ................................................... .. 

muhtelif 
YekOn 

,101 685 ıs 

4500000-
1ı983978 29 

2!'i2.80 .995. ve-,on 2S~ SOS.99:160 

2 mart 1933 tarihinden ltlb•r•nı 

l•konto had~I ,YUzde & 1·2 - Altın Uaerlne avan! yUzde 4 1•1 
~-------------------------------=-~-Millet Tiyatrosunda ı 

Şehzadebaıı Millet Tiyatrotunda 
bu akf&Jll sanatkar Naıit Bey kum • 
panyaaı ve Hafız Burhan Beyin ince
aaz heyeti, Fatma Leman Hanımın it-. 
tirakiyle fevkalade bir k~nser tertip 

edilmiıtir .. 

iyi tıraı olmak l~ln bUtUn 
bı~aklaran fevkinde olan 

f ı~ 
Vi ••• 
°i I?OOOEIR PILAY 
es. DUJLODl JBJLAJDE 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇAGl 

kullanın;z, Ve her yerde arayınız 

ı··-----(3775~--

HABER 

Tayyare Piyangosu olmak suretile hem oatan 
müdafaasına hem memleketin imarına hem de 

kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
ve apartman sahibi olursunuz. 
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Londra -Avusfr~l
ya tayyare yarışın

da kazalar oldu 

ingiltere Kralının oğlu Prens Corç (yeni ismiyle 
Kent Dukaıı) nın Yunan Prensesi Marina ile nişanlandığı 

yazılmıştı. iki nitanh evlenmek için hazırlıklarla meşgul
dürler. Yugoslavya Kralı Hazretlerinin nin ölümü dolayı

~iyle izdivaç bir kaç ay için tehir edilmezse bu günlerde 
"vleneceklerdir. · 

Yukarıda, lngilterenin en meşhur ressamı Mr. Lasz
lo prenses Marinanın bir portresini ya par"ken görülüyor. 

Prens Corç bu resmi niıanlmna bir düğün hediyesi 
olarak yaptırmaktadır. 

Köıede gördüğünüz mücevherler de gene Prens Corcun niıanlısrna verdiği çok kiymetli hediyelerdir: En üstteki 
inciden bir bilezik, atağıdaki inci ger danhkla asorti olarak yapılmıştır. 

Suikastçılar, cinal}eti işlemek için, 
komitelerinden kaç para alırlar? 

•. (Baş ~rafı 1 inci sayıfada) ı le ile kapıya yüklendi. Kapı inli- I dudaklarım yüzünde hissediyor· 
Dort beş dakıka sonra hususi o· yerek açıldı. Sunak bir kaplan gi· du: 

tomobilin şoförü olduğu anla,ılan bi içeriye daldı: - Yalnız ondan evvel yarın 
kasketli adam elinde bir kartla av - Kımıldamayınız ! akşam gazetelerinde Kral Alek· 
det etti: ilk gördüğü Marya Vudrof idi. ıandrın muhafız kıt'ası kumanda· 

- Gospoyİtza Uarya Vudrof Hayret ve biraz da korku ile ken· nı Kapiten Kristiç'in öldüğünü o-
on dakika evvel çıkmışlar. diıine bakıyordu. Arkada dört kumak istiyorum. 

Genç adam bu cevap uzerıne köşe bir masanın etrafında üç ta· Yunak irkildi. Gözleri rnütema· 
sapsarı kesildi: ne adam oturuyordu. Yunak ilk 1 diyen Marya'nın gözlerinde oldu· 

- Nereye gitmit? nazarda tasavvur ettiği a!k sah- ğu halde ipnotize edilmit gibi sol 
- Oteldekilere hiç bir şey söy· nesini göremeyince tabancasını a· eliyle yerden tabancasını aldı. Yü 

lememiş, bilmiyorlar. tağı indirdi. zil bembeyaz bir halde arka arka 
- Yalmz mı imi!. Bu esnada otel sahibi ve gar· giderek kapıdan çıktı. 
- Evet Gospodin Yunak. sonlar kapıya gelmişlerdi. Marya Ertesi günü ak!am gazeteleri 
- Peki öyle ise Kafe Pari'ye Vudrof bir itaretle onları geriye Kapiten Kristiç'in henüz hüviyeti 

çek. gönderdi. Sonra delikanlıya sert tayin edilemiyen bir serseri tara-
Otomobil homurdandı ve yo· bir sesle sordu: fından vurulduğunu ve serserinin 

la koyuldu. Genç adam gayri ihti- - Ne istiyorsun? de muhafız kıtaatı tarafından par 
yari bir hareketle otelin pencere- - Beni neden aldattın? çalandığrnı yazdılar. 
lerine baktı: Masadaki üç adamdan biri aya· :+ ~ ::(. 

- Dur! ğa kalktı. Bu kırk yaşlarında insa· Güzel Marya'nın yakalandığı 
Şoför durdu. Genç adam kendi na yiyecekmiş gibi bakan kıpkır • haberini veren ajanslar aldandı· 

kendine söylendi: mızı suratlı bir adamdı. Sunak'a lar. Marya yakalanmamıştır. 
- Maryanın odasında ışık var. yaklaştı. Çelik gibi elini omuzuna Fransız hudutları gayet sıkı bir 

Perdeleri iyi kapıyamaını§lar. Şu koyarak ezici bir kuvvetle sıktı: kontrol altına alındı. Marya ora· 
halde demek ki beni aldatıyor. - Sen kimsin? larda aranıyor. Halbuki bu kadın 
Yannda bir başkası.. Hayır, ha- - Bırak Vlade. Benim bir ar· şimdi Pariste ecnebi sefaretlerin 
yır .. ben buna tahammül edemem. kadaşımdır. Size bahsetmiştim: birinde gizlenmiş olarak bulunu· 

Derhal otomobilden atladı. Ko- Yunak yor. Maryanın hayranzedeleri ara 
şarcasına otele girdi. Garsonların Bu esnada diğer iki esrarengiz a srnda bir çok ta ecnebi sefaret er· 
hayreti ve şaşkınlığı arasında hiç dam da kalktı ve her üçü Maryaya kanı da bulu~maktadır. Fransız 
bir kimseye bir şey söylemeden veda edip gittiler. Sunak kolunu polisi bunu bilmetke fakat teca
merdivenlere atıldı. Doğruca Mar kaldıramıyordu. Çünkü bu müt- hül göstermektedir. 
yanın oda kapısının önüne geldi. hiş adam omuzunu kıracak gibi Son tahkikat bu kadmm Pave • 

Kulağım kapıya dayadı. İçeri· ezmişti. Elinde zorla tuttuğu ta· liç'le Kvaternik arasında mutavas 
den fısıltı halinde konuşmalar du· bancası yere düştü. Güzel Marya sıt olduğunu belli etmiştir. Marya 
yuluy-0rdu. Sağ eliyle derhal ta· kollarını Yunak'pı boynuna dola· Paveliç'tcn aldığı emirleri, pa-
bancasını çekti. Sol eliyle kapının dı ve ona: raları ve s~lahları Kvaterniğe ver· 
tokmağını çevirdi. Kapı içerden -Seni yarın gece odamda bek· miştir. Kvaternik te bütün talima· 
kilitli idi. Aşağıdan garsonlar ve liyeceğim Yunak. O zamana ıka • tını bu membadan almıştır. 
ete] sahibi de merdivenlerden ko- dar kapının kilidi de tamir oluna- Bundan başka K vaternik te da-
şarak çıkıyorlardı. caktır. hil olduğu halde bütün suikast 

Yunak daha ziyade beklemeğe Delikanlının sevinçten başı dö- memurları maaşlarını Maryadan 
lüzum gönnedi ve müthiı bir ham nüY.ordu. Güzel Maryanın sıcak alırlardı. Marsilra polisine yapı· 

' 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macerı:, 
kıskançlık, kuvvet, 11şk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 69 

Yarım saati aşan yemek f asim· 
dan sonra, aslan, ona geleceği yer 
de, avından beş on metre ötede u· 
zanıp yatmış ve yalanmıya koyul 
mutlu. 

Aslanlı adam, şimdi karnı tok, 
acıkır acıkmaz sıra bende diye dü 
şünmüştü. 

Filhak:ka bir saat kadar sonra, 
yerinden kalkan aslan yavaş ve va 
kur dımlarla kendisine doğru yak· 
la§mıştı. 

O, pençesinin kafasına inmesi· 
ni nefes bile almadan bekliyordu. 
Fakat, aslan, ondan en çok otuz 
tantim kadar uzakta, başı kendisi 
ne doğru çevrilmiş uzandı. Gözle· 
rinin üzerinde mıhlandığım hisse· 
diyordu. • 

Saatlerden beri hep ayni vazi· 
yette yatmanın verdiği istırap, her 
dakika geçtikçe fazlalaşıyordu. 

Nihayet dayanamamış, aslanın 
ne vaziyette yattığını görmek için 
sol gözünü hafifçe arahyarak bak· 
mı§tr. İtte bu zamanda, onun iri 
kafasını bir dağ gibi ve gözlerinin 
kendisine çevrilmiş olduğunu gö • 
rünce hakikaten korkmuştu. 

Artık muhakkaktı. Avını kaçır· 
mamak için bekliyordu. Bunu bat· 
ka türlü tefsir etmek imkansızdı. 

Fakat, bütün bu korkusu için• 

de, ona karşı küçük kalbinden ko· 
pup gelen bir sevgi de vardı. Ne· 
dense, böyle iri, korkunç ve hey· 
betli bir aslanın yanında bulun• 
maktan adeta bir gurur duyuyor• 
du. 

Beni parçalıyacak olsa şimdi· 
ye kadar parçalaması lazım gelir· 
di diye düşünüyordu. Onun oraya 
ne zaman ve naul geldiğini bilmi· 
yordu. Hiç şüphes;z geldiği za· 
man kendsinin yattığını görmüş

tü. Niçin parçalamamıştı?, 
Yerdeki taşlar kemiklerini ağ -

rıtıyordu. Bu acı o dereceye geldi 
ki, parçalanmak tehlikesini bile 
unutturdu. Yavaş yavaş yüzüstüne 
döndü. 

E .. Şimdi niçin ses çıkarmamı§· 
tı. Gözünü tekrar aralıyarak bak
tı. O. mütemadiyen kendisini gÖ· 
zetliyordu. 

Bu sefer onu daha iyi görmüş· 
tü. Bu ne kadar güzel ve baba bir 
aslandı. 

lan bir ihbara göre suikastçıların 
maaşları !Öyledir: 

K vaternik: Ayda 10.000 frank. 
Vlade Gorgiyef: 8.000 frank. 

Novak: 7.500 frank. 

Benes: 7.500 frank. 
Malni: 6.000 frank. 

Bundan başka her muvaffak 
olunmuş suikast için ayrıca 15.000 
frank mükafat verilirdi. 

Giizel Maryann aylığı ise tam 
20.000 franktır. Bizim para ile a • 
şağı yukarı 2.000 lira. 

Maryanın bundan başka İtalya· 
da büyük bir apartımanı ve kendi
sine senede bizim para ile 30.000 
lira getirecek eshamı vardır. 

Murat Selami 
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Yavaş yavaş, elini 
1
. 

.•• 1 
de onun boynunu s'1 
kılları okşamak arzoıuJI 
tu. Evvela, hafifçe, J<ell, 
ha yakın olan iri pen~ p 
du. Elini pençesi yanınd'' 

•• iJo 
nimin, pek zavallı gor 

Aslan gene ses çı 
O, pençesine dokunurke' 
le göğsünü yalamakla 

daha cok uzattı ve pa 
ucu il; yelesine dokullci" 
gene sesini çıkarma1111f 
başını onun koluna do"' 
miş, diliyle, minimini 
mıştı. 

İşte, aslanlı adamın, 
la dostluğu böyle başl 

tıkları zamandan son 
dan ayrılamadı. Ayrıl 
aslan bırakmadı. Öne 

defa kaçmağa bile teş 
ken, peşinden aslanın 
ğini görmüş onun geri 
~in yalvaran bakışla1;,ın' 
mıyarak geri dönmüttii· 

Aslanla tanıştıkları . 
üç yaşındaydı. Şimdi, 
bitiriyordu. Aradan g 
dar zaman zarf mda, Oı 
lanların değil, Afrika o 
daki vahşi hayvanlarıtl 
silmişti. İstese bütün b~ 
rı bir araya toplıyarak ~ ... 
re akın edebilirdi. Set• ti 
yan bir tek hayvan yo1' _J 

kendis!nden korkar, her., 
sini sayardı. Yalnız bir 
dostluğu. yoktu: 

Goril. .. 

ZA Yl - lnebolu No~ 
ğuudan aldığım nufus ı/' 
ettim. Yenisini çıkarac' 
sinin hükmü yoktur. 

İnebolu liliıiu:t~:J 
riye~inde kayın-, 

met NizameJ 

Satılık ~ 
Koca Mustafa Pa1 

za Merdivenli çeşme 
numaralı beş oda ik~.I /ı 
kuyulu elektrikli ah:;;ı 
tır. İçinde oturan 
müracaat. } 
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ZAYi - Bot c~.,, 
ehliyet, kazanç veri' 

mu§tur. . 0c' 
Yemiş iskelesıll " 


