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l Tayyareci Stok'un yarıtı kazandı~ı Komet tayyaresi 

0ndra Avustralya yarışını 
Ingilizler kazandılar '------

~""•tr-.ıy 

Yarış 
.2 gün 22 saat 5 

dakika sürdü 
İngiltere ile Avuıtralya araım

daki büyük tayyare yarıtı netice
lendi: İngilizlerin Komet tayyare
ıile sefere çıkan İngiliz pilotları 

Skot ve Blak, lngilterede hareket 
~oktası::olan Mildcnhal ile Avus· 
tralyada Melbörn arasındaki me • 

•dalcı Sid 
Sto1c b?eYden bir manzara ve tayyareci 

C 
ır arkadajile beraber 

safeyi 2 gün, 22 saat ve 5 dakika· 
da katetmek suretile yarıtta birin
ciliği kazanmışlardır. Bu tayyare 
esasen Avustralya toprağına ilk 
olarak varını§, fakat motörü bo-.. --------~~~~~~~~~~..,--~~~~~~~..,__~~~~~ 

dö ~nıhuriyetin 11 inci yıl 
nunıü kutlulama programı 

(Devamı 6 ıncıda) 

~llgoslav 
lJeni ;yanın I 

r ~,.a/1 

}•. tıi ı· 
.. "oosıa 
""rı 6;; •• vya Kralı lk· · 
· "llllk ıncı Pet-
•lcoıcı,., 0rınc>si Karadag· p . 

t..- /1 kızı z rcnsı 
cıraz d 0 rka olduğund 
l a k.ar d .. arı Ye • 
r. e,,.. a ag/ıları çok aev k · .. . ..,,,. lrt me • 

fllirınt oıa.1 • ,. arasıra resimde g ·· -u· {} 1'.ar el - or 
'llt>ıe'-t a ag mili; kıyar ı· ~ c Ve b'• c ,_ 

oulccc dolaımaktad 
ır. 

Merasimde bulunacak 
Irak tayyareleri geldi 

Iran tayyareleri de yolda •.• 
.. Ank~ra, 24 (~elefonla) - ı raklarla gece fenerlerle donatıla

Cumhurıyet bayramında yapıla- cağı gibi fehrin her tarafının icabı 
cak merasime iıtirak etmek üze- veçhile ıüslenmesi iç.in tertibat a
re bugün saat yarımda Ankaraya lınmıthr. Bundan baıka Cümhu· 
dört Irak tayyareıi gelmi§tir. Tay- riyet d~vrinde yapılan inkılap ve 
ya~eler kıde~li yüzbaıı Mehmet terakkiyatı gösterir afiılerle feh -
Alı Cevat, yuzbatı Ekrem, birinci rin her tarafı ıüılenecektir 
mülizim Hıfzı Ali ve Nasır Beyle- B d ht l'f 

0 

l d 
· 'd · d d" ayram a mu e ı yer er e rın ı aresın e ır. · · 

konferanılar ve temsıller verile· 
Habe.r aldığıma göre. be§ İran cek ve ayrıca istiklal ve İnkılapçı· 

tayyareıı de, gene meraııme itti- lık mevzuu dahilinde ıöz söyle· 
rak makıadiyle, Irandan Ankara- mek için Cümhuriyet Halk Fırka-
ya hareket etmi,tir k'' ··ı t · 1 k 

• sınca ursu er eaıs o unaca tır. 
Cümhuriyet Bayramında yapılacak 

nıcrcuim programı lıazırlanmıştır. •-------------
PrtJgranıı aynen veriyoruz: 

-Devamı 7 ncide-

l - Resmi daireler tatildir. Ti
carethaneler hafta tatili kanunu
na tabidir. 

2 - Bu bayramı bütün cİevair .. , 
muesaesat ve huauıi binalar, de .. 
niz ve kara vautaları gündüz bay-

T: 5000 
Yazan: 

Aka Gündüz 

Hariciye lt ekili Mec
liste izahat veriqor 

Ankara 24 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk Fırkası Mec· 
lis Grupu bu~ün saat onda toplandı. Grupun içtimaı ıaat on iki
ye kadar sürdü. 

Öğleden sonra saat on beıte de Büyük. Mil~.et .~ecli.ıi to~ 
lanaclktır. Bu celsede Hariciye Vekili Tevfık Ruttu Beyın mu: 
him bir nutukla harici siyasetimiz ve günün siyaıi meselelerı 
hakkında izahat vereceği söylenmektedir. 

Dün bir a~alık meclisin bu celaeainin gizli olacağı da 
söylenmişse de bun~n doğru olup olmadığı henüz anlqıla· 
ma.mıttrr. 

Perçeçin metresi mühim 
ifşaatta bulunuyor 

Komiteci Perc;eç, metresi Yılke Pagoreleç bir dostlarile 

Paveliç ve Perçeç 
lstanbula da sey
yahat yapmışlar 

Sofya, 24 (Huıuıi) - Dün ak
fam Sof ya istaıyonu etrafındaki 
mahaleller sıkı bir abloka altına a· 
lmmı§ ve polis her eve ayrı ayrı 
girerek sıkı bir arattırma yapmıf
tır. Aranılan §eyin ne olduğunu 
ve bulunup bulunmadığı meçhul
dür. Halk arasında dolaşan bir 
fayiaya göre bu arafhıma Kiril 
Drangof içindir . 

Bu adam halihazırda VMRO 
cemiyetinin reisidir ve cani Vlade 
Gorgiyefin Macaristana Y anka 

Pustaye gitmesinde en büyük i • 
mil o, olmu,tur. 

Gene bir rivayete nazaran hü • J! 
kumet Yugoslavyanın gizli tutu • 
lan bir talebi üzerine kendisini a • 
ramaktadır. 

(Devamı 6 mcıda) 

Senes oldutunu iddia eden 
fakat hakikatte Perc;ec; 

oldu§u zannedilen 
lvan Ralç 

Devam 
Bir çok üniversite 
talebesini tahsilden 

ala koyacak 

VMRO komitesinin yeni 
relal Kirik 

Bu sene Üniversite fakültele
ri için Maarif Vekaletince hazır• 
lanan talebe yazılma ve talebe ta· 
limatnameleri fakültelere devam 
mecburiyeti etrafında bir müddet• 
ten beri çıkan ,ayialar hakkında 
kat'i vaziyeti, talebenin aleyhine 

olarak halletmiı bulunmaktadır. 
Talimatnamenin bilhassa beıinci 

maddeıi devam mecburiyetini 
katileıtirmektedir. 

Bu ,erait dahilinde bir çok ta• 
lebe Hukuk Fakültesini terketmelC 

.(Devamı e nıcıd&J1 
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-lspan}rad Vekiller 
heyeti 

Hariciye Vekilinin An
karaga varmasını 

müteakip toplandılar 
ANKARA 23 {Hususi) - Hari· 

ciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle 
yeni Sovyet elçisi M. Karahan bu 
sabah geldiler. Yeni sefirle Hari· 
dye vekili istasyonda Meclis Rei
si Kazım, Baıvekil ismet Paıalar· 
la Dahiliye Vekili, Milli Müda
faa, Ziraat Vekilleri tarafından 

Deniz silahlarını tahdit 
görüşmeleri başladı 

karşılandılar. 

Vekiller Heyeti saat on birde 
bir toplantı yaptı. Bu toplantıda 
Tevfik Rüttü Bey de bulundu. 

Romen matbuah erklnı 

ikinci ~alk 
~umanı 

Dillinger'in arkasından 
bu yeni haydut ta 

öldürüldü 
Geçenlerde, karilerimize bir 

havadis vermİ§tik. Amerikada o -
tuza yakın aivil ve polis öldür· 
dükten sonra kP.ndisi de nihayet 
öldi.irülen müthif cani Dilinger'i 

Ankara, 23 (Hususi) -Anka
rada toplanacak olan hariciye na
zırları konseyini takip etmek üze
re Romen matbuat erkanından 
dört zat bugünlerde buraya gele-
cektir. müteakıp bir ikinci azılı haydu· 

---------.---. dun d~ha çıktığım yazıyorduk. Bu 
Ankara BeJedıyesı yetım, haydut ta, şimdiye kadar bir çok 
maaşlarının yoklamasını i~mseler öldürmii~ ve biraz eli a-

tespi t etti yağı da düzgün olıluğu için kadın 
1 Ankara, 23 (Hususi) - Anka- lar arasında da adı geçen, ve ken
ra belediyesi tekaüt ve yetim maa· disine "Güzel Oğlan,, gihi bir de 
tı birinci kanun yoklaması için lakap takılan bir şerirdi. 
yeni esaslar tespit edilmittir. Ma- Eıas ismi Floyd olan bu ikinci 
at· sahiplerinin behemehal !tendi· haydut, Dilinger'in ölümünden 
lerinin gitmesini veya resmi veka- sonra ona verilen diğer menfur 
leli haiz birini göndermeıi, yok· lakabı da almı§ ve kendisine, tıp· 
lama kağıdına fotoğraf konulma· kı Dilinger'e söylenildiği gibi "1 
11, bunların iki nüsha olarak numaralı halk dütmanr,, denilme· 
tanzim edilmeıi ve birinin beledi- ğe başlanmıfh. 
yeye, diğerinin defterdarlığa ve- Yeni "1 numaralı Halk düıma-
rilmeıi tart konulmu§lur. mm,, kimse yakalıyamMnı§ ve ö -

Mütekait zabitanın ve yetimle- lü veya diri kim elde edene hü· 
rinin yoklamaları askerlik tube- yük mükafat vadedilmitti, Şimdi 
sinde yapılacaksa da, bunlar da gelen bir telsıraf bu i'kinei baydu. 

yukarıdaki ıartlara riayet edecek- .dun d:l. ortadan kaldırı dıiını i · 
lerdir. diriyor: 

"Kadro,, kapanıyor mu? 
Va,ington, 23 (A.A.) - :Adliye 

nezareti, Dilinger öldükten sonra; 1 
numaralı halk dütmanı ilan edilen, 
"Güzel Oğlan" lakabile maruf Floyid
in öldürülmüı olduğunu haber ver -
mektcdir. 

Floyid, zabıta memurları ile ~r -
pııma neticesinde East • Liverpul ci • 
varında maktul düşmüıtÜr. 

lngiliz - Japon planlaı ı arasında 
mühim farklar var 

Görüşmeden sonra, lngHiz Başvekili 
Kabineyi içtimaa çağırdı 

Londra, 23 (A.A.) - İptidai 
deniz konferansının ilk toplantısı 
bu ıabah İngiliz ve Japon murah· 
hasları arasında yapılmtfhr. Bu 
toplantıdan sonra gazetelere ata· 
ğıdaki tebliğ verilmiıtir: 

Japon ve İngiliz murahhasları 
arasında ilk içtima bu sabah ba,. 
vekalette aktolunmuı ve deniz si· 
lahlarınm ileride tahdidi hususun
da umumi mahiyette noktai na· 
zar teatisi yapılmı,tır. Japon mu -
rahhaslarımn Amerikan murah • 
haalariyle görü§mesi takarrür et • 
miştir. İngiliz ve Japon murah -
hasları 26 te§rinievvelde yeni bir 
top!anlı yapacaklardır. 

Bu sabahki içtimada İngiltere 
namına Ba§vekil M. Makdonalt, 
hariciye nazırı M. Simon ve hah -
riye nazırı, Japonya namına da 
Japon sefiri ile amiral Yamomo • 
ta hazır bulunmu§ludır. Her iki 
tarafın resmi lJlÜmessilerine bir 

çok f~ıı müıavirleri refakat et • 
m~kteydi. 

.y. .y. • 

Londra, 23 (A.A.) - Bu sa· 
bahki deniz konferansı toplantı -
sında Japon murahhasları sarih 
ve müıbet veıikalar vermeksizin 
programları hakkında umumi ma· 
hiyette izahatta bulunmuı elmak· 
la beraber İngiliz ve Japon nok • 
tai nazarları araımda büyük bir 
fark olduğu görülmüştür. Zira ln
giliz ~murahhaıları mühim itiraz· 
larda bulunmuılaT ve toplantının 
akabinde lngiliz nazırları Batve • 
kil tarafından içtimaa davet olun· 
muılardır. Bu içtimaa impara • 
torluk müdafaa komitesi azaaı da 
ittirak etmittir. 

Retmi tebliğde bildirilen Ja • 
pon - Amerikan toplanhıı yarın 
vuku bulacak ve perıembe günü 
de Amerikalılar İngilizlerle gö • 
rüteceklerdir. 

n Arna -ga& c 

lerinin münakaşası .. 
Tiran, 23 (A.A.) - Arnavut• tınm,ıiddetli mücadelesine ve açık 

luk ajansı tebliğ etmittir: tan açığa tertip edilen mitinglere 
Tiranda çıkan Besa gazetesi, rağmen, Yunancanın Arnavut· 

Yunan hükumet gaze~eıi Proyamn luktaki ekalliyet mekteplerinde 
ne§riyatına cevap vererek ezcümle bütün hafta tedriı edildiğini itiraz 
diyor ki: etmesini memnuniyetle kaydet• 

Ankara, 23 (Hususi) - lmti· 
yaz sahibi Y akup Kadri Beyin Ti· 
rana tayin edilmesi üzerine kadro 
mecmuasının neşriyatını tatil ede· 
ceği söylenmektedir. Bu haber 
münevverler arasında teessürle 
karıılanmışhr. 

Üç kişi diri diri yandı 
~ 

1 

rnavut uk mecliıi, milli fUU· mekte ve bu matbuatın nihayet Tu""rk ustabaşıları "A ı 

O J J "l ı · ru takviye ve yeknesak bir tedris Arnavutluk hükumetinin, son za· 
uesa yo l e ge ıyor sistemi ihdas için, 1933 le tetki - manlarda milli bjrlik aleyhinde 
Moskova, 22 (A.A.) - Türkstroy

vaziyet 
Beşvekil ''Zu/ÜTTI go 
mıyacak fakat kitll".. 
zasız kalmıyacakıı 

Madrit, 23 (A.A:) "'d 
len bir tebliği resınıde 
ki:. 

Son isyan ocaklar~ ,d' 
ve umumi aıayif teının ~ 
Hükiimet hürriyet ve 
sılmaz esaslar üzerinde 
dirmek için büyük bir ı• 
lıtmaktadır. Bir talnın ~ 
iğtitaıların tenkili ha ~ 
hahane rivayetler çıka!' 
dır. Hükumet İıpanY• 
tinin :esasını teıkil e~eo ~ 
lere muhalif akidelerle ffJI 
ıaıırmıı olanların çıkard "il 
rıtıklıkların devam euııet 
olmak için asilerin eJiııd~. 
ıon noktaların da ele·geÇ 
istihdaf etmektedir. ti" 
toriteyi ve mahkemeleft 
tesiı eylemittir. Düstur, 
lin söylediği gibi tudur:~ 
yapılmıyacak fakat hiç ti 
cezasız bırakılmıyacaktıtrı 
lıtkan milliyetperverler 
tabii hayatı ve bir t•kıJll 
mı~!uın ihlal ettikleri p 
hürmeti tekrar canlancl/. 

M. Du01erg kanun' 
siyi tadil edebile 

Paris, 23 (A.A.) -
graf muhabirinin haber 
göre Fransız ayan m 
radikal grubu, M. Dum 
nunn f'.&a.&inin brlili lt!t~ 
niye 1 rini katiyen takbil\ 
tir. 

Sir Con Simonun 
ıür hakkında dÜ$ 

~ 

Londra, 23 (A.A.) - Sit 
mon, Aloiıi,· Deno, ve EnıJ' 
tarafından tertip edilmİ§ o.,
karikalürler sergisini küıat. _,;i 
latife kabilinden ıöyle de~ 

''Kendim müs~esna olP"" .J 
herkeıi tanıdım. Ebediyan ll"'J 
yaJamayı ıiddetle arzu ede~.J 
cılar karikatüristlere minncC"" 
lıdırlar .'1 Sigburg, 23 (A.A.) - Bir kam· 

yon §iddetle bir ağaca çarpmıt ve 
alet almı§tır. İçinde bulunan üç 
kiti diri diri yanmıtlardır. 

da hususi kursları ikmal eden Türk lab esasiye kanununu tadil etti. tahrikita kalkıtan propagandacı 
ustabaııları Odesa yolu ile Türkiyeye Yeni hükümler mucibince, talim muallimler tayin edilmesine mÜsa· b 
hareket etmiılerdir. ve terbiye hususunda Arnavut ade etmemek hakkını da tamyaca• Belçika Esnaf a 

Çin münakalat Nazırı 
Berlin, 23 (A.A.) -Almanya· 

tia bir müddettir tetkileseyahatin· 
de bulunan Çin münakalat nazırı 
M. Yu yanında Çinin Berlin sefiri 
M. Fiyu olduğu halde Kolonyaya 
gelmiştir. 

Hareketlerinde, Moskovadaki Türk hem~ehrilere verilmiş olan hak ğı kanaatini izhar eylemektedir. Brüksel, 23 (A.A.) _......M 

ceneral konsolosu İsmail Beyle, Türkı- Yunan ekalliyetine de tepnil edil- Gazete, böyle bir vaziyetin hükumeti küçük esnaf ~e 
troy trüstü Müdürü M. Zolotaref, Su- di. Hiç bir hukuki kaide ekalli• dünyanın hiç bir tarafında müsa• larına yeni yardımlarda 
mcr Bank mümessili Fahri Bey, Türkı· kk b 1 k · · f b k ~ 

Yetin herhangi bir memlekette o maha edilemiyecegyini ve ha ın ime ıçın esna an 
troy idarecileri, kursun muallimleri ve 

memlek t 'il t' ve ·ı h k k b l ·ı l Ih b d" o len tahsı·satı 15 mily0 
diğer zevat hazır bulunmuılardır. e mı e ıne rı en u u • ve eyne mı e su un ma e ı · d 

Veda samimi olmuıtur. Daha 25 iı· tan daha fazla hukuk bah§edilmc· lan milletler cemiyeti tarafından m!lyon franga çıkarJll"'j 
çibaıı ile 5 mühendis malumatlannı sine müsaade t!demez.,, da tasvip edilmiyeceğini yazarak vermitlir. Küçük ıan•~1 

tevsi için Sovyet Rusyada kalmııtır. Besa gazetesi, Yunan matbua. makalesini bitirmektedir. de ayni veçhile 150 nıilr'ı 
~~ !Ja1!!r l!_r p.;;;~-;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;iil lık bir kredi açılacaktır· 1 
-~- - - - - dan alınacak faiz yü:ı:d• 

de !~~~:~dris:!:t e~:~;:~::: 1 C'abah aazefelerl• dl.lJOTlar.? 1 K JJ ,1. 
münasebetiyle yapılan merasimde relc:· A.J~ 41§ 1 ne talya ra ~I 
tör M. Talge bir nutuk söylemi§ ve ------------------··-----,------------------.1 Katana, 23 (A.A.) -.~l bilhassa: M"ll' vazörü ile buraya ıelen _ _..~ 

ı ıyet ·- etlrrlırshrdlurdl r arasındaki farklruı gösterivor. l vam mecburivetı"nı' ele alarak bu d w B 11' • • t ,....-" - Ziraat enstitüsü talebesine a· " J ogruca e ını tıya ro 
ğtr yükler yüklenmiıtir. Gazinin nçtı· MİLLiYET - "Almanya ve Ahmet Şükrü Bey diyor ki: haber ilk defa çıkınca, ehemmi- erkanı hükumet, yüksek ~~'J 
ğı yeni yolda genç ziraatçilere düıen Fransanın kar, zarar hesabı,, adlr "Fransa ile Almanyanın yeni yet vermediğini yazan Ebüzziya ve yerli, yabancı 130 "'" ~ 
büyük vazifeler vnrdır" demiıtir. bir başmakale yazan Ahmet Şük- vaziyetteki kar ve 7..arar pilanço - zrı.de Velit Bey, sonradan tahak- riyle, Aragon Kralı Alf""-ıl'f· 

-- - ıı.' 1' Bey, umuın"ı harpten sonı"", tesis edilmiı olan Katan'" ~ ı 
§ ANKARA =Ziraat Vekaleti " k k k k d" k d" . d" w• d il 

devletler aı..,.,ında statokontın sunu yapaca olursa , Fransanm u - e ınce, en ı:ı geçır ıgı ev- ıi~in 500 ünc;ü yıl döoiiıl' .... 
memlekette Merinos koyunu yeti,tir- """ l " l 1 •ı rnr ı o dugty ma şüphe edilemez. releri hatırlıyoı· ve bu mu··nasebet- ne riyaıet etmiıtir · _,,ı, ..ı 
mek üzere bu sene Almanyadan on muhafazası bahsine geçerek galip 4 ı · ~ 'il ,. •q 

mütehassıı getirtmeie karar vermig • devletlerin buna taraftar, ınağlüp Çünkü Lchistana mukabil Rusya- le tahsil anında tesadüf edilen Altın bloku jÇ~,1 .J 
tir. devletlerin ise aleyhtar olduğunu yı kazanmıştır. Almanya ise, Rus- güçlüklerden bahsediyor. dücu··nu··yorl.-/ ~ 

§ ANKARA ~Ş~inkarahiaardan F k t b "ki f d ı.•a ı"l beraber ·ı~ "l d"' k b t- Y yazıyor. a a u ı sım ev- .! c w. yayı " ·ay e Velit Bey netice itibariyle biz- &. ) 

Mehmet oğlu lbrahimin, Siverekten l l d · .. ·· k Londra, 23 (A .. ,.. I~ , et er en ayrı, bir de Türkiye ve mış gonmyor, Buna arşı Lehis- de "Diplomalı çokluğu,, değil, ,, ~ Halit oğlu Abdullnhın, Anknradan A- yal Niyuı gazeteıı .,. 1 
Rusya ve İtalya gibi tamamen hu- tam kendi tar:ıfma çekmiş, fakat belki buhranı oldugu~ mı ileri 51'ire- h Je.. ~ tik, Amasyadan Osman oğlu Süley - da il bulunan nıel11 . ~ 

man, Mehmet oğlu Nuri, Süreyya ve susi mahiyeti haiz "devletler de bu- Yugoslavyayı kazanamamıştır.,, rek "Yalnız tahsili ali değil alel- vaffak olabilecekterıbi~l~../ Jtı 
~hmet oğlu Halilin, Uıaktan Ali oğ- lunduğunu anlatıyor. CÜMHURlYET - Yunus Na- ade her kısım tahsil için bile güç- tekrar büyük bir bed t''li"'tl.i 
lu Hüseyinin, Edirneden Nezir oğlu Almanyanm değişmesi müna _ di Bey jncir müstahsillerinin,, ken- lükler icadından ziyadıe kolayhk - mekte ve bu blokur1 't.i~ 
Azizin, Çanakkaleden Hnlil lbrahi - b tl . . .. d . . di mallarım kendileri satabilmesi 1 'hd • . d•.-· min, Adapazarından Mustafa oğlu Ze- se e ennı goz en geçıııyor. Fran- arı ası mecbunyetindeyiz.,, di- memleketler ara~ın 111 , 
keriya ve Eminin ölüm cezasına çar_ sa ile Rusya yakınlığım ve buna cihetindeki serili yazılannaan yor. Ve hunu Maarif Vekaletinin mesai ile elde edıletl Jıl,,1 
pılmnları hakkınN-ki mahkeme karar· mukabil Alınanyamn yeni kazanç- dörcfuıci.i.~ünii neşretmiştir. herhalde daha iyi takdir etmesi irişmiyeceğini yaı:oı• 
lan tasdik isin Meclise verilmiıtir. tarını mukayese ederek her ikisi ZAMAN - Üniversiteye de- lazım geleceğini yazıyor. 
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Zibidi oğlan! 

Şayanı dikkat bir dava 
Hemen daima Fatih • Harbiye ya• 

hut l\'bçka • Bayezit arabalarında it
liyen eençten, sarışın şakacı, nükteci, 
hazırcevap bir bil~tçi vardır. 

Genç kız mahallebicinin cebinden . 
parasını çaldı mı, çalmadı mı? 

Eğer yolunuz bunun arabasına dü • 
terse keyfiniz tamamdır, yolda boyu· 
na gülmeden katılırsınız. . 

Geçen Cuma o da ben de gene bir 
Fatih • Harbiye arabasında idile. Ara· 
ha tam Eminönünden köprüye doğru 
kalkarken beriki vatmana seslendi: Dün öğleden ıonra Sultanah • 

me\ 'k• . lh 1 ıncı su ceza mahkemesin· 
de tayanı dikkat bir dava görül • 
müıtür. Dava edilen Leman ha • 
nım iıminde on yedi yatlannda 
gayet güzel ve düzgün natıkalı, iyi 
ve tık giyinmit bir kızdır. 

Dava eden de muhallebici Ke· 
nan efendidir. 

Lastik komisyonu 
dağılıyor 

Li.atik ve deri ayakkabı rekabe· 
ti hakkında hazırlanan raporu tet· 
kile etmek üzere dün toplannıuı 
mukarrer olan komiayon ekseriyet 
temin edilemediiinden toplanma· 
mııtır Komiayonun biT it göreme· 
dili için ali.kadar makamlarca 
feahedileceii aöyleniyor. Bu tak· 
dirde hazırlandığı aöylenen rapor 
komiıyon azalarından almarak ti· 
caret odaıı mecliıinde müzakere 
edilecektir. 

--0-
Kidem zammı alan 

muallimler 
Bu tene kıdem zammı alan mu

allimlerin liıtesi alakadarlara bil· 
dirilmiıtir. Bynclan batka ilk ted
riıat ikinci kadroıunda yeniden ta 
yin edilen müilr ere de ayrıca 
tebliıat yapılmııtır. 

--O-
Gerze kurtarıldı 

Son fırtınalarm t'-iriyle kara· 
:ra oturan vapuhculuk tirketinin 
Gerze vapuru kurtanlmıt ve dün 
limanımıza •etirilmitlir. Vapurda 
hasar ydktur. 

-0--
lngiliz sefiri geliyor 
Londrada bul~nan lnıiliz ıefi

ri Sir Peniloran Cümhuri1et bay
rammda bulunmak üzere bir iki 
IÜDe kadar tehrimize ıelecektir. 

--O-
Bayram hazırlıkları 
29 letrinlenel Cumhuriyet 

l.aJr&BU huırhJdarı devam edi • 
yor. ilk mektepler de Cumhuri. 
Yet Kyramı sünü talebeler ırup· 
lar halincle mmtakalarmda ıeze· 
celderclir. ikinci ıün mektepler· 
de müaamereler verilecek, üçün· 
dl tünü de ıene ıuintiler yapı • 
lac:alıtır. 

Lise " cwta mektepler iae ilci· 
ter IÜD tatilclir. Birinci IÜD tale-
1»eler ıecit resmine itmak ede • 
celder, ikinci 8ÜD de mektepler• 
de temailler verilecektir, 
• Esnaf cemiJetlerinin Cumbu • 

nyet bayramma ittiralderi hazır • 
bldamu bitirmek için tetkil ettik· 
leti komite dün toplannuıtır. Bu· 
rin, .-çit ruminde canlı levhala
rın ıeçlrlleceli lcamyonlar tutu • 
lacalrtır. 

Q 

Operet fiyatları 
~l~diye ay batından itil>aren 

tehır tıyatrolllllun clram lo·-
fi -ının 
atlarını inclinn 'ıti Dü k d . . • na tam· 

d~l ı~~n operet flatları de in
ın mııtır. 

1 ~ ranaıs tiyatrosunda alt kat 
~ ar 480, &at lıat localar 300 

en on koltuklar 150, orta koltuk: 

Davaya baılanmazdan evel onu 
adliye koridorlarını dolduran din· 
leyiciler, bu hanımla muhallebici 
araıındaki davanın olıa, olsa ha· 
karet ve yahut lif atma dava11 o· 
labileceğini tahmin eaiyorlardı. 
Fakat mahkeme açılır, açılmaz e· 
ıaa anlaıılmıt oldu. 
Çünkü davanın bir yankesicilik ve 
bu kızın da bir ıabıkalı yankesici 
olduiu meydana çıkmıttır. Muha· 
kemede Nitantaı orta mektebten 
henüz çıkımı olduğunu söyliyep 
bu hanım 'kız, dava evrakına na· 
zaran muhallebici dükkanına git· 
mit ve bir aralık muhallebicinin 
cebinden bir lira çalmııtır. Dava· 
cı mahkemeye gelmemiş olduğun· 
dan iddia dinlenememiştir. Bu ha· 
mm kız·da cÜmıünü inkar etroit • 
tir. 

lımi Leman hanım olan genç 
kız hırsızlık günü Patabahçede 

iAf.!eLiJ'Tl) 
Rezalet yaptdar 
Raci, Nuri ve Muhittin iıimle· 

rinde üç arkadaı dün aktam ıar • 
hot oldukları halde Beyoilunda 
Kemalbey caddeainde bulunan 
Merkez kıraathaneıine giderek 
ıhk bir: .sebep olmaksızın garson 
Höıeyini döğüp orada rezile yap 
bklarından üçü de yakalanmıştır. 

Girmek fateyen 
Kuımpaıa iıkeleıinde bulu • 

nan Halil efendinin odun yüklü 
yelken kayıima girmek iıtiy«!n 

sabıkalı Mehmet oğlu Yuıuf yaka· 
lanmııtır. 

Kumar oynarlarken 
Balatta ayan caddeıinde Samo· 

elin kahvesinde Vitali, Lizari, Ni
yaı ve llya iıimlerinde dört ka
fadar kumar oynarlarken cürmü 
meıhut halinde yakalanmıılardır. 

Parde•U h1raızı 
Galatada Billur ıokağında olu· 

ran Jak efendinin dükkanından 
bir pardeıu çalan ıabıkah Abdül· 
kadir yakalanmıttır. 

neden zehlrlendl 
Akıarayda Millet caddeıinde 

Hamdi efendinin dükkanında ça· 
htan çırak Ali dün birdenbire ha
vaaazından zehirlenme ali.imi 
ıöste.:ınit ve tedavi için Cerrahpa· 
ıa haıtahaneıine kaldırılmıttır. 

O civarda havagazı olmadığın
dan çocuğun neredeki havagazı 
ile zehirlendiği tahkik edilmekte -
dir. 

-o---

Şark Demiryolları 
Şark Demiryolları ana ~at ve 

banliyo ücretlerinde yapılan ten • 
%ili.tın ne gibi bir netice verdiği, 
tenzilata rağmen müıter:lerin ço· 
ialıp çojalmadığını öirenmek ü • 
zere Nafia Vekaleti müme11ili 
bat müfettiı Faik Bey tarafından 
firkete bir tamim gönderilm:ştir. 

Yazıldığına göre, tenzili.ta rağ· 
men mü§teriler çoğalmamıı ve se· 
ne sonunda §İrket açık verecek 
vaziyette ise lazım ıelen tedbirler 
diifünülecektir. 

lar 100, arkalar 75, ön balkon 
75, arka 50, paradi 40 kuru, • 
tur. 

bulunduğunu ıöylemif, hakimin 
Nişantaş orta mektebinde okudu • 
ğuna dair bir tasdikname getirebi
lir misin sualine karşı da hayır ce· 
vabım vermiştir. Muhakeme, mu· 
hallebicinin bulunarak getirilme· 
si ve hem de Leman hanımın sabı
kası olup olmadığının sorulması 
için başka güne bırakılmıştır. 

Yeşil hilalin 
toplantısı 

Yeşil Hilal merkez heyeti dün 
toplanmıştır. Cemiyetin umumi 
menfaata hadim cemiyetler a· 
rciıına kabul edilmeıi münasebe· 
tiyle yükı~k makamlara teşekkür 
telgrafları ,ekilmiştir. Toplantı· 
da cemiyeti alakadar eden mese · 
leler görü§ülmüıtür. 

-0-
Kibrit şirketi müdürü 

geldi 
Kibrit şirketinin fiatları tenzil 

meaeleıinden hüklımet aleyhine 
açtığı dava Ankara birinci tica • 
ret mahkemesinde görülmektedir • 
Bu meseleler hakkında şirket mer· 
keziyle .temasta bulunmak üzere 
Stokholme gitmiş olan müdür Mis
ter King lstanbula dönmüştür. 

Yakında Ankaraya gidecektir. 
-0-

Heybeli tahkikatı 
Heybeliada açıklarındaki deniz 

kazaıı tahkikatına devam olun -
maktadır. Kaza kurbanlarından 
ceıetleri çıkarılan 24 kişi defne· 
dilmiştir. 

Kolu kopuk cesedin de kaza 
kurbanlarından biri olduğu ve ko· 
lunun çarpışma esnasında koptu· 
ğu anlatılmııtır. Tahkikatın müs· 
tantiklikçe önümüzdeki hafta zar· 
f ında tamamlanacağı tahmin o· 
lunmaktadır. 

Muammer bey gitti 
Bir müddetten beri şehrimizde 

bulunmakta olan Gümrük ve lnhi· 
ıarlar Vekaleti teftiş heyeti reisi 
Muammer B. dün Ankaraya git
miştir. 

-0-

Adli istilahları arama 
Adli ıstılah komiıyonu adlt ıs· 

tılahların Türkçelerini arama ve 
bulma itine devam etmektedir. Ko 
miıyon azasının her birine birer 
liıte verilmiıtir. 

Azalar on bet gün içinde bu 
kelimelerin kartılığını bulacaklar 
ve komisyona getireceklerdir. Ko· 

• 
misyon en son içtimaında bulunan 
kelimeleri karşılaştıracak ve en 
münasibi seçilerek adliye vekale.: 
tine gönderilecektir. Bu şekil di
ğer vilayetlerde de aynen tatbik 
olunacaktır. 

---0-

- Geldi bizim zibidi oğlan! 
Zibidi oğlan da kim acaba? Diye 

etrafıma bakınırken o derhal benim ba· 
kışlanm1 çaktı, usulca sokuldu: 

- Nah, dedi, timdi Ön kapının at· 
zına geçti, şu fidan boylu, ince belli 
delikanlı •••. 

Ve biraz ıonra ona yaklatbı 
- Biraz arkaya lütfeder miıiniz 

beyim, arkada yer var! 
Zibidi oğlan iıtemiyerek bir adım 

geriledi. Geriledi amma ıözü ıene Ön· 
de idi. 

Biletçi ön sahanlıktakilere bilet ke
si p geriye dönerken o, bir kulpunu 
bulup tekrar ilerledi, ön kapının ağ • 
2ındakilerle yumak oldu. 

Araba Taksimde tenhalaıınca zibİ· 
di oğlan da atladı, 

Biletçiye sordum: 
- Ne için zibidi oilan, diyonun? 
- Zibidi olmasa arkada duracak, 

hatta oturacak lıot yerler var'ıen ı• • 
lir de böyle ön kapının önünde nöbet 
bekler mi! Dikkat ederim, böyle kapa· 
nık havalarda, kış günleri hemen hc."f' 

Cuma aval gelir, Bahçekap1dan, va E
micıön:;ııc!en arr baya atlar ün kapıya 
dikilir, artık onu oradan ayırabilirsen 

aıkolaun! 

- Kılığı kıya!eti temiz pak, baks
Lna kibarca bi• ıey! 

- Geç efendim ıeç, kokozun biri ... 
Geçen gece eski, günü ıeçmiı bir bİ· 
leti kontrole dayadı, fakat kontrol yut• 
mayınca yenisini almak için &ütün cep• 
lerini karıştırdığı halde altı kuruı on 
parası çıkmadı. 

- Ne kadar çıktı? 
- Beı buçuk kuruıu çıkh enayi • 

nın ... 

- Sonra? 
- Sonra on liralık bozar mıarn? 
Diyecek oldu, lakin onu da deme • 

ğc pek cesaret edemedi, tramvay hızla 
Şiıhaneden Bankalara doğru inerken 
ıözdı: bir tanıdığı imiı ıibi yaya kal • 
dınmdan geçen birisine: 

- lhıan Bey, Ihsan Bey, Ihsan 
Bey! 

Diye seslenerek kaldırdı kendiıini 
basamaktan atağı frrlattL 

- Hakikaten zibidi oğlanmıı ya • 
hu! 

- Hem de zibidinin jön premiyesi.. 
Hani yok mu Şehir Tiyatrosundaki 
Vasfi Riza ile Muammer zibidi rolü 
yapacak1an zaman gerek tavır, gerek 
kıyafet, gerek makyaj cihetinde bu
nu kendilerine nümune yapsalar rol • 
lerindc bir kat daha muvaffak olur • 
lar. 

Seyyar Haberci 

Ali Rıza bey gitti 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat u· 

mum miidürü, Ali Rıza Bey dün 
akşam Ankaraya dönmüştür. Mü· 
dürü umumi bey İstanbul ilk ted· 
risah etrafında tetkikatta bulun -
muş ve notlar almıştır. 

Fotoğraf 
Haberleri 

Pek yakında Türkiye ve bütün 
dünyada olup biten hadiıeleri 
fo\ograflariyle göıterir haftalık 

bir mecmua çıkacaktır. "Fotoıraf 
haberleri,, imıini taııyacak olan 
bu mecmua için Türkiyede ondan 

Muhafaza memurlarının fazla fotografçı çalııacaiı gibi, 
Avrupa hadiselerini teıbit eden 

imtihanı ecnebi fotoarafçılar da çalııacak-
Görülen lüzum üzerine gümrük tır. Mecmuada dünya lıadiıelerİ· 

muhafaza memurları imtihan e • ne ait fotograflardan maada sine· 
dilmekte idi. Dün bu imtihan bit- ma, tiyatro, moda ve spor sayıfa -
miş ve memurların imtihan kağıt· lariyle, memleketimizde tanınmıt 
ları Gümrükler ve inhisarlar Ve· ı muharirlerin yazılarını da bula· 
kaletine gönderilmiıtir. cakıınız. 
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Yavuz, lngilizleri aldatmakta fevkal
ade muvaffak oluyordu. 

Esasen buna civdanı da - Niçin soruyorsunuz.. Böyle 
razı olmuyordu. O, Mıgırla va- bir fetvanın çıkacağından mem· 
ziyetini kurtarmak için dost ol- nun değil misiniz? 

muştu. Zabitler baılarını sallıyarak 
Bir gün Mıgır sivil giyinmişti. gülümsediler: 

Y ~vuzla ~eraber Çen~erlita~'ta_ki 1 - B~~u ç~ktan heri bekliyoruz 
Dıyarıbekır kıratanesıne gıtmış· • da. Kabınenın huna hala karar 
lerdi. 

Yavuz bıyıklarını kesm!ş, kıya· 
fetini tamamiyle değiştirmişti. O· 
nu artık eski arkadaşları hile ta· 
nımıyordu. 

Yavuz zaten eski arkadaşlariy
le ve yankesiciler muhitiyle alaka· 
smı soktan ikesmişti. 

Mıgır uzakta oturan dört kişiyi 
yan gözle göstererek: 

- Ben bu adamları tanıyorum, 
dedi, dördü de zahittir: Galiba A· 
nadoluya kaçacaklar. 

Y nvuz birden başını salladı: 
- Sen onları :hiç de tanıyama

mışsın! 

- Neden?! 
- Onlar halis muhaliftirler .. 

Anadoluya değil, Haydarpaşaya 

geçmeğe bile cesaretleri yoktur. 
- Sahi mi? 
Yavuz eskiden tanryormu! gibi, 

ciddi bir tavırla sözünü tamamla· 
dı: 

veremeyi~ine adeta kızıyoruz. A· 
nadoluya toplanan bir avuc Tür· 
kün bütün bir Türkiyeyi v; Türk· 
leri temıil etmesine imkan var 
mı? Bu herifleri derhal dağıtmak 
lazım gelmez mi? 

Mıgır bu cevaptan hoılandı: 
- Sizin Ferit Pa~a Kabinesine 

itimadınız vardır, değil mi? 
- Şüphesiz .. itimadımız olma· 

sa, ona müzaheret eder miyiz? 
Yavuz geniı bir nefes alarak: 

-Ferit Paşa siyasette Bismarkı 
çoktan geride bıraktı. O ne dira· 
yet, o ne yüksek poletika, efen· 
dim ! Şimdi hu fetva da ne§redilir· 
ae, Anadoludakileri kıtır kıtır doğ 
rıyacağız. 

Yavuz bu sözleri söylerken, 
gülmemek için kendini zor zapte· 
diyordu. 

Mıgır cebinden sigara paketini 
çıkararak, muhalif rolünü oynıyan 
sivil zabitlere uzattı: 

- lstanbulda benim tanımadı· - Bunlar lskoç aiaarasrdrr . .la-
ğım kimse var mıdır? 'tanbulda--1bulunmaz. is giliı şa· 

Mıgır tekr~ ....-ıldandı: rap kokuyor .. Buyurunuz beyler ! 
- Ben hunlardan bir tanesini Türk zabitleri birer sigara al· 

geçenlerde takip etmiştim. Anado dılar .. Yavuz kibritini yakarak 
luya meyli olduğuna hükmettim. kimseye belli etmeden zabitleri 

Yavuz güldü: gözünün ucuyla süzdü. 
- istersen onlardan biriyle gi· - Bu kahveye hep sizin gibi 

dip görüşelim. Anlıyacakıın ki muhalifler gelir, değil mi, 
ben onları çok iyi tanıyorum. - Şüphesiz ... 

- Demek ki muhalif oldukları· Mıgır, Diyarıbekir kıratanesin· 
nı iddia ediyorsun? den çıkınca: 

E t d d. D -Entellicens serviıe burası hak - ve .. e ım ya.. ost olmak 
istersen?... kında yanlış malumat vermişler. 

Mıgır bu fikire muhalefet et- O halde başka işlerin peşinde ko
memişti. Yavuz yavaşça oturduğu ıalım. 
yerden kalkarak, şüpheli eşhasın Demişti. O günden sonra Diya· 
bulunduğu masaya gitti ve içlerin· rıbekir kratanesine uğramadılar. 
den birinin yanına bir iskemle çe· "" 'l- 'l-

kerek, kırk yıllık bir dost samimi· (Benli Bedia) Keramettini çok 
yetiyle selam verip oturdu. seviyordu. Fakat, Keramettin Be· 

Yavuz bu rolü o kadar mahira- diaya haber vermeden lneboluya 
ne bir şekilde oynamıştı ki.. Yanı- kadar gitmeğe mecbur olmuştu. 
na oturduğu adama yavaşça şu Bu s-eyahat Anadoluya yardım ga· 
.sözleri söyledi: yesiyle yapılmıştı. Keramettin bir 

- Arkadaşlar, istifinizi bozma ay sonra tekrar gelecekti. Bu müd 
yınız ! lngilizler taraf mdan takip det içinde Bedia Mister T omsonla 
ediliyorsunuz! Ben onların yanın· ahbap olmuştu. Tercüman (Mıgır) 
da bir tercümanım. Şimdi sizi bun onu istediği gibi parmağında oy
ların memurlarından biriyle tanış· natmağa baılamıştı. 
tıracağnr.. Hepiniz de Anadoluya Bedia kendisini lstanbulun(Kle 
aleyhtar ve padişaha taraftar gö· opatrası) olacağını zannediyordu. 
rününüz. Benim ismim yavuzdur. Aradan günler geçtikçe Keramet· 
Beni eskiden tanıyormuş gibi dav- tinin Anadoluya kaçtığına hükmet 
ranınız ! mişti. Artık (Yavuz) la da teması 

Zabitler birdenbire şaıaladılar.. nı kesmişti. O şimdi, Anadoluya 
Fakat, Yavuz onlarm yanında faz · geçmek istiyen zabitleri kovala· 
la duramadı .. Ayrıldı.. Masa:ına makta meşğuldü .. Fakat, (Tom-
döndü. son) a karşı yarı namuslu ve kibar 

_ Buyurun Mister Mıgır !.. bir aile kadını rolünü oynuyordu. 
Diyerek ikisi birden dört kişi· Ona bu rolü veren (Mıgır) dan 

lik masaya geldiler. başka bir kimıe değildi. 
Sivil zabitler yabancılıklarını (Mıgır) Bediayı (Sabahat Ha-
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Yazlan ve sabahleyin gayet kısa 
olarak yani suya dalıp çıkmak ıureti 

ile on derecei hararette &uda yaptırıl· 
ması daha faydalıdır, Irmak gibi akar 
suda olursa daldığı sırada hareket c • 
debilir. Alnında ve ensede soğuk su • 
yun birden bire vereceği elemden ko
runmak için yavaş yavaş dalmak, ya
hut ılık banyolnrla başlıyarak vücudü 
alıştırmak lazımdır. 

Büyük macera, aşk ve harp rom~ 
Şahin "Habibe tam bir korsan ıJ 

Deniz banyosu: Skrofül, fakrüd
dern, nakahat hallerinde lazımdır. 

Kalp hastalığına mütemayil asabile • 
re, veremle, tifriılilere aıla yaptırma· 

malıdır. Vasati beş dakika devam et • 
melidir. Ekseriya muzir olduğunu 

unutmamalıdır. Bazı sahil kaplıcala • 
nnda sıcak deniz suyu banyoları var
dır. 

Ilık banyo: Otuz derecei hararette 
yapılır. Teskin edicidir. Hummada, 
pnömoni de tatbik olunur. Devamı yir
mi dakikadır. Banyodan sonra hasta • 
yı sıcak tutmalı ve vücudünü uğuş • 
turmalıdır. 

Hnrareti değişen banyolar: Evvela 
bir veya beş dakika otuz beş derecei 
hararette banyoya girilir ve bu banyo 
teskin edicidir. Sonra bir dakika kadar 
on derecei hararetteki su ile banyo e· 
dili~. Bu banyo kuvvet vericidir. So
ğuk duş müreccahtır. 

Daimi banyo: Vücudün derecei ha· 
raretinde "37,5 derece" yapılan ban • 
yodur, Deliler için kullanılır. Suyun 
soğumamasına dikkat etmelidir. 

Yanm banyo: Bacaklar ve kalçalar 
suyun içinde olmak Üzere banyoda o
turularak yapılır. Derecei hararet 38 
olmalıdll'. Omuzlar ve vücut su hari • 
cinde kalır ve yirmi ila otuz derecei 
hararette su ile ıslatılır. Bu banyo 
~ 

lunur." 
Siyej banyosu: Vücudün kalça kıs· 

mına tahsis edilen banyodur. Bir ban
yo içinde küçük bir iskemleye oturu • 
tur. Sistit, prostat, elemli emoroid, ra
him haııtalıklannda hararet otuz sekiz 
derese olmalı, acıyı teskin eder. Acı 
vermeden kapanan emoroidlerde on İ· 
la yirmi derece hararette olmalıdır, Ka· 
nın ckmasım keser. Sıcak ve soğuk ban· 
yo birbirini takiben yapıl.ırsa hayz 
demini tanzim eder. 

"Ayak banyosu: Dimağ ve akciğer 
ihtikanma karşı hardallı ayak banyosu 
yapılır. Hardalı cildi kızartacak mik • 
tarda olmalıdır. Nikris1iler bu banyo
yu yapmamalıdır. 

Kalevi banyo: Banyo suyunun içi. 
ne be§ yüz gram miknrbonat dö sud 
veya iki )'.ÜZ elli gram karbonat ko • 
nur. 

Arsenikli banyo: Banyo suyunun İ· 
çine yüz gram taht karbonat ıodyom 
ve bir ila sekiz gram arsenikiyeti sod
yom konur. 

Güzel kokulu banyo: On litre kay
nar suya be§ yüz ila bin gram kokulu 
madde konur. Süzüldükten sonra ban
yo suyuna ilave olunur, 

Nişasta banyosu: Deriyi yumu§a • 
tır, ekzcma ve kaşınmaya iyi gelir. 
Soğuk suda be§ yüz ila bin gram ni -
şaııtayı karıştırmalı. Buna iki üç litre 
sıcak su ilave etmeli, sonra banyo su
yuna ilave etmelidir. Banyo 35 dere
cede olmalıdır. 

Çamur banyosu: iki ila üç kilogram 
madeni ve uvzi maddeleri havi çamu· 
run sıcak suya karışması ile olur. Bu 
banyo kaplıcalarda yapılır. 

olacak!,, diye düşünüyordu. 
Şahin Reis bir kenara oturdu. 

Çocuğun iki kolundan tutarak 
ba!tan ayağa kadar süzdü: 
-Bu ne hal? ... Ne var ne yok? ... 

Nereden geliyorsun? ... 
Diye sordu. 

! tt .. -

Yusuf zaten her şeyi anlatmak 
için acele ediyor, duramıyordu. 
Zaten süzgün yüzü bembeyaz ol
mu~tu. Çok yorulduğu, nerdeyse 
dü~üp kalacağı anlaıılıyordu. Ace 
le acele §unları konuştular: 

- Ben Elhaneş kalesinden ge· 
liyorum. Beni Habibe gönderdi. 

- Elhaneş kalesinden mi? Ha· 
hibe mi yolladı. AIİahallah !.. Sen 
çıldırdın mı yoksa! ... Onun ıçın 
mi bu hale girdin? •.• 

- Evet, Habibe yolladı. Çünkü 
dün akşam Şeyh Ebüssait kızını 
ansızın yola çıkardı ve Elhaneş 
kalesine kapadı. 

- Şimdi senin hanımın Cezayir 
de değil ha! ... 

- Burada değil... Söylediğim 
yerde ... Fakat kaçacak! ... 

- Kaçacak mı?... Ben o Alla·. 
hın belası yeri bilirim. Barbaros o· 
rada beş yüz lspanyol'la tam bir 
yıl uğraşmı§h da sonunda :ıç kala
rak teslim olmu§lardı. Orai:lan ka· 
çacak ha !. .. Hem de bir genç kız! ... 

il:--• 1'n.--n ha,ı i\mİlıi71iğe 
rağmen küçük Yusur çok cesur ve 
ümitliydi. Şahin Reisin söylenme· 
Ierini keserek, dedi ki: 

_ F akat,)>iz her şeyi hazırla· 
dık, siz de bu gece oraya gidecek· 
siniz. Hanım öyle söyledi. .. 

- Nasıl hazırlad!ntZ? Ne vakit 
'd u• ? gı ecegız .•• 
- Habihenin bulunduğu oda· 

lardan biri ucurum tarafındadır. 
O tarafta bi; de küçük penceresi 
var; tam da onun çıkabileceği ka· 
dar büyüktür. Ölçtü ve böyle oldu 
ğunu gördük ... Pencerede demir 
kafes var ama kim bilir ne zaman 
dan beri değişmediği için yağmur 
dan paslanmış. Her dokunuşta 
pasları kabuk kabuk dökülüy~~· 
incecik demiri kalmıf. Onu da bu· 
tün gece çalışarak eye ile kestik ... 

_ Bundan ne ~ıkar? Oradan at 
lamakla, kurtulacak değil ki! ... U· 
çurumun kayalıklarında parça par 

ça olacak! ... 
_ Hayır, kendini oradan iple 

sarkıtacak. Beraberimizde ip gö· 

t .. ·· t""k Hani buradaki kona· 
urmuş u . . . 
ğın penceresinden sarkma~ ~~m ~l 
dığı ip yok mu, işte onu goturmuş 
tük. On ıekiz kulaç tuttu aına, ha· 
nım yorgan ve yatak çarşaf~arın· 
dan yatak ve minder yüzlerınden 
de i~ler yapacak, ona: ekliy~cek. 
ince ipliğin ucuna bir taş ba~~~d~ 
da, hanım uçurumun derinl~gını 
Yokladı yaptığı ip tamam gelıyor. 

, b .... k 
Şahin Reis bütün bunları uyu 

bir hayret içined, gittikçe artan 
bir ümitle dinliyordu. 

_Tam bir korsan karısı ola· 

cak! ... 

Gece yarısından bir saat~ 
doğduğu için daha çok ~ i 
mak istemiyor. O saatte·~ 
mun dibinde bulunacak•'~ 

Şah:n Reis işin sarpa··~ 
zannetti; elini alnına go 
söylendi: 

- Cezayirden Elhanet (} 
hiç değilse üc saatlik yol .. ·., 

~ • t~ 
ve gelmek için altı saat ı• 1ı" 
lemesi de caba ... Karanlı 
bulmak da ayrı İ§ !... ~ 

En az on senelik h• 
yokladı. 

Yusufa baktı: 1 

- Y etişemezseK ... .ki 
- Yalnız başına yol~ çır 

- Bu bir delilik olur!··· 
- Hanım bana dedi Jd~ 

da ölsem, vahşi ha}"'a~ 
parçalasalar bile gam Y 
hin Reise kavuşamadıktJ' 
yaşamak niçin? ... 

Şahin Reis mırıldand~ 
- Gitmeli!... Tanı 1"' 

hatta daha evvel oraya 
Başka çare yok... 'f' 

Oraya gitmek ve en 1'1"w 
selametle dönmek için ~~ ~ 
mak lazım geldiğini diit~ 

Kendisiyle beraber 11 

ralarda .c;ok huhman lci:ifiief"j 
gıraı. ıusurun soyıedik ~1 tekrar etti. Kör Ali işin .. :l 
nı anlayınca Şeyh Ebü•' 
bir küfür savurdl: 

- Vay köpo'ğlu be!··· 
inatçı adammış ha!... ~: 

Şahin Reis şaka eder;J 
- Yavaş gel, Y.arın 

olacak! ... 
Dedi. 
Sonra gordu: I 

- Elhaneş kalesi C~ 
ziyade denize yakındı. ~ 
oraya giden yollar da 0~,ı 
miz ve düzgündü. Öyle -"" 

• 1 B·ı·~0~ - Evet reıs.... ı ı, /. 
yollarda az taban mı te~ 
ta Elhaeş kalesinden de ~ 
en kısa yol küçük bir 1'0 

d . e 
yet bulur. Bu koy a 15 

köy vardır... , 
f: 1•' - Hatırlıyorum... l' 

- Ben bir şeyi kol.I ( 

nutmam!... ~~ 
- Bilirim. Görmiyeıl ıt~ 

kuvvetini de kafa~ .a~.JI 
söyle bakalım, şu ışı .f" fi 
dan bitirmek için ne ; fil 
Tabansızı çağıralım 'şl 
1 ? tJ o ur mu .... 

S. b'l' . . ı1''' - ız ı ırsınız l\ ı 

oralarda hiç gezme~ite ~~ 
Biz anlatırız ... Bo>' of 

işlere aklı erer de .. • •ttİı b' / 
Kör Ali kapıyll S~iti"' 

rideki korsanlardan { 
d• . '(1 
ı: 1,' • ı 

b ~·· 
- Hışt, bana a '··· . ,t 

söyle, reis çağırıyor.' i)'Jıl l 

beUi etmemeğe çalışarak: mmefendi) maskesi altında bir 
- Bu gün An~doludaki asilerin çok kimselerle temas ettiriyordu. 

imhasr tçin bir fetva çıkarılacaktı.. (Tomson) bile ona bu isimle hitap 
Bu haber doğru mudur, yavuz etmeğe ve kendisine mühim vazi • 
Bey?, feler vermeğe başlamıştı. 

Kükürtlü banyo: Bir litre sıcak su· 
da yüz gram trisülfür dö potas eritil
dikten sonra banyo suyuna ilave edi
lir. Banyo çinko veya tahta yahut sır
lı maddeden olmalıdır. Ve saat ve sair 
madeni şeylerin bulunmadığı yere kon
malıdır, Aksi takdirde kükürt maden
leri karartır. 

Nerventili banyo: Kırk derecci ha· 
rarette yapılır. Yüz gram kara sabun 
ve yüz gram trementi ruhunun banyo 

D:ye düşünüyordu. 
Küçük Yusufu daha çabuk söy 

letmek için sordu: 
-Sonra? ... 

-....,..--.---

Kamarada üç kt~ıı'"f ~ 
de dü~ünüyorlardı. ğ~el' ~ 
tün yorgunluğuna ra el~~ 
yoruyordu. Biran e~ı:J•f' 
rilmesi icin sabırsıı ,~ • dıJ· ,, 
kışta göze batıyo~ oıı" 

Tabansız geldı. 1 (f 

Diye sormuşlardı. (Devamı var) 
Yavuzdan evvel Mıaır atıldı:. 

ıuyuna ilavesi ile olur. 
(Devamı var) 

- lşte bu gece, tam gece yarı· 

aında pencereden aşağı sarkacak. 
dı. ~ve• 
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Odada kaybolan kadın 
Amerikalı Milyarder bı·r k N l 

lan · ·ı . ı. o an Rı, aııncsı c bırliktc H' a· t 
dan Parisc eli , • . ın ıs an
"B - .. ~ g yor ve yenı yapılan 

uyuk l• ransa,, oteline ı'ne k .k. 
da t t S re ı ı o -

u .uı!or.' aba/ıleyin kalktı~ k·t 
anncşını odad b l gı va ı • 
bambaıka Rek~d ud_amıyor. Hatta oda 

lı e ır. Ona herkes "bu· raya yalmz qcld. . ' . , 
ad dit t•eııikai 1 ı~z ·,. d~yor ve "!Üte· 
Kız, deliri ~r a unu ıspat edıyor. 
N . 1 P tımarhaneye konuluyor 

ışttrz ısı Ce · 
Yms, senelerce aradıktan sonra Jann·· · ... 

t . ' ı nın ızını buluyor. Onu 
ımarhaned ·· ·· • . c uoruncc kızın aklı başı _ na gelıyor • . 

• • • • 
- Nasıl oldu bu iş, Janni? 

d' - Annemle birlikte otele gel _ 
kını ... O, odasına girip yath. Biraz 
s:gınlığı. olduğunu . söylemişti. 
ta n de hır müddet kitap okuduk _ 

n sonra uykuya da]dn-
G &iLi.'··· 

nih en~ kız, ınacerayı, başından 
ayetıne kadar hikaye ederek: 

-Bu .. h' 
tni "it.. nıut ış felaket ıinirleri

.. U&t tt' B 
ti.irn F e ı... ak, nerelere düş· 

.. ... akat çok ş ·'k" k' . 80rd .. kt ' u ur ı, senı 
u en &on . ·1 . 

liak·k ra ıyı eştım ... -dedi. 
l ı aten de b t' b . . ge mitti s· e 1 enzı yerıne 

b. . ~ınıdi l v 
ır gen , • saç arı agarmış 

d ç !{ıı nı 
u. anzarası arzediyor-

Delikan} 
dı: ı, onun saçlarını okşa -

... - Bu tnua 
(lıı ... -ded' nınıayı halledece-

ı. 

-Ah, Vail h' 
sende t.ı a ı bütün .. 'd' ... ~ayd· .. umı ım 

G 1• 8ore · enç ad Yıın Ceyms ... 
ra p 1 '"11, ertes· ·· 
d ' aça ar1 sıv d 1 gunden son-
ar b' a ı l d ır seyahat . on raya ka-

odranın en tniih" Yaptıktan sonra 
en b' · 1rn Pol' ' 'E ırıni &e\ird' ıs hafiyelerin 

""ela c ı. 
Yerini habe eYln,'e 'ana\ 
den İşe b r Veren es}{· oryomun 

atladılar 1 hiımetçi-
Sonra. tsıhJc' ..• 

•a,, otelini b ikat ''büyük 
ettj n odururn rran· 

~ 
1
. Unda cereyan 

0 111 har· 
orada b· lYeleri L 
l ır na ' coıt g 
ere but ış keşf~tr ~ttıeden, 

- h anrnııı. h· ı. Bu k" ··•a f uı l' ır i<ad , ıreç-
labut ~apıJnıış .. ındı. Gayet 

un ıçi , sagfarn b' 
0 kad ne Yatı ı ır çinko 

ar de.... rı tnışt Ş 
te!his ed'J gı!tirrnişr k· ı. eklini 

C ı enıeıd· ı ı, kat'iyYen 
eY?n b ı. 

di. Ce8 ~' Üyük bir -
edın soJ el' . alaka ile eğil 

-. IŞte . •nı eline ald . 
"• "dı h I. 

- Ne Var? Ye aykırdı. 
-l<a . 

~.. >"nanarn.t 
u Var B .... Bak ... u h nıız .... 

tllış S alka , yuzu-
Yer·";_ onra, Pa Yı, Çocukken tak 
rtıı ı ttalın geld"·r·~a~ının boğum 
:tan'"· Vücudunıgı ıhçın çıkarama-

tnd un i 
diir" a taşırdı.. C r ~arçasr gibi 
ler· llnce, soyrn . anıler, onu öl
h ı hırsrılık larnışlar ! Eğer niyet 
•·•p ,,.. o sayd' 

,,uıügij ı, ne yapıp ya. 
h a.lır lard d w ·ı . ro}1' h ı... egı ını? s af ......... O 1Yeleri: s· trayt' . 

~ı'. cidden h··:· :dıye taııtik etti ... 
nı~, .. ' ızıın 1 k 
d Roater k ;ı:nes e te kendi-

av ece sin· F a, cin . ı:z... akat asıl 
!) ayetın • · 

elika 
1 

nıçın Yapıldığı ... 
t'tlak . n ının akl . 
b ıatiyen k ına, mıraaa kon 

llnu da --- a raba geldi ... Fakat 
1\.ı &••anasız b l ' h ı'etekiın u uyordu. 

afjYeleri s' cohk ~eçmeden, polis 
Çıkardı: ' ~u akıkati meydana 

gelmiş ... Bağırmış, çağırmış ... Na
file... Kızına sesini duydurama
mı§ ... 

Eline zil geçmiş ... Basmış ... Ta
bii, kulağı kirişte olan hizmetçiler, 
koşmuşlar ... 

~adam Rosen'in hastalandığı
nı görerek, herkesten evvel dokto
ru haberdar etmişler ... Doktor ge· 
lip bakınca, iki adım gerilemiş ... 

- -Ben yaklaşmak istemiyo
rum ... Siz de çekilin ... 

- Ne var, doktor? 
- Feci ... Başka meslektaşları 

mı da çağırın ... 
Onlar da gelmişler.. Ve ayni 

hüküm: 
- Kara Veba ..• 
Zaten, Madam can çekişmeğe 

başlamış... Yarım saat sonra, ru • 
hunu teslim etmiş... · 

Fakat, otel sahibini, hatta ada
mın ahbaplarından olan sergi he -
yeti tertibiyesi reisini bir telaş al -
mış: 

- Eyvahlar olsun ... Bu cıvcıvlı 
mevsimde, otelimde veba çıktığı 
anlaşılırsa bütün fırsatı kaçrrı· 
rnn ... Tekmil müşterilerim savu-
şur .. . 

Sergi reisi: 

- Yalnız o kadar mı ya? ... Ser
gi bile bundan çok zaraı· görür ... 
Zira, lem buarya eğlenmek, isti
fade etmek ·için geliyor... Veba 
çıktığı duyulursa billahi bütün Pa
ris boşalır .... 

- Öyleyse ... 
Net:ce anlaşıldı, değil mi? Bir 

gece içinde, o tabutu yaptırmış
lar; cesedi kireçlemişler, odayı de 
zenfekte ettikten sonra, eşyasını 

deği~tirmişler ... 
1 

Fal<at,' ne olCluysa, zavallı genç-
1 . ,,av..J ' • ı. l N 
erın on senesıne o muş... eyse, 

onlar da, otuzuna varmadan biri • 
birlerine kavuştular ... Lakin, müt· 
hiş maceranın tesiri Üzerlerinden 
asla zail olmadı. 

Nakili: (Va-rtOl 
·tnH1mtftlmr.mmnınnmmmııttttnttt11"ırttHınhnır111111111111rı11111ııııırnı1111nı111111111mt 

Himayeietfalin Fer ah 
sinemasındaki müsa-. 

meresı 

25 - 10 - 1934 Perşembe ak· 
şamı Ferah sinemasında Himayei 
Etfal Beyazıt nahiyesi azaları şe
refine tertip edilen müsamereye 
fahriyen Deniz Kızı Eftalya Ha
m.mla Kemani Sadi, Piyanist Yor
gi, Kemençeci Aleko Beylerin ış· 
tiraklerile zengin Programlı bir 
konser verilecektir. 

Heykeltıraşlık dersleri 
':lalkevinden: Güzel Sanatlar şu -

ben:ıızde meccani heykeltraş dersleri 
verdecektir. Hevesli olan hanım ve 
b~~ler her gün saat (16,5) ten sonra 
~~lhan~ Parkı ınethalinde Alayköş • 
kundekı Güzel sanatlar be . 'd 

şu mızı are 
memurluğuna ınüracaalla k ti • ayı arını 
yaptırabılirler. 

Holivut çıktı 
Holivut'un 24 Teo.rinievvel .. h " nus ası 
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Karısinı, başka bir erke 
kiralıyanlar nerelerde bulu 

Çinde bir kadının beş sene 
kirası 125 liradır! 

Kiralık · kadın, esirliği müddetinde bir çocuk doğ 
mecburdur, aksi takdirde beş sene daha esir 

Bir Çin evinde Avrupai ı misafir karı kocaya ikramda bulunan Çinli ka 

"Çin derebeylik vahşetinin top- / rasız hizmetçi gibi mutfakta, ça- ı delaletiyle yapılır. Kad 
rağıdır. Bugün bile yapılan eski, maşırda velhasıl her işde kullanı- sustaki rızasından şüp 
usul izdivaçlar, Çinin hakiki vazi- lır. Oyun oynamak hakkmdan ilel doğrudur. Fakat unutu 
yetine bir misal teşkil eder. ebet mahrum, tanımadığı bir a!le- ki ekseriyetle Çin köy]·· 

Kültürün ilerlemesi ve iktisadi nin yanında çalışmağa mahkôm gayet fakir ve cahildir 
vaziyetin inkişafı sayesinde, son bu yaşta küçük bir kızın halini dü· kek, aile reisi olmak sı 
on sene zarfında büyük şehirlerde şününüz. dın üzerinde bütün hak 
bazı terakkiler görülmüştür; bil· Fakir bir aileye alınan gelin, tir. 

hassa izdivaç şeklinin değişmesi muhtelif işleri dışarıda da yapma- Kira müddeti ekseri 
bu terakki eserlerinden biridir. ğa mecburdur. Mesela, hunlar pa
Zengin ve terakkiyi seven aileler ra kazanmak için zengin bir aile

arasında da garp usulü evlenmeğe ye hizmetçi olarak verilir. Bunla
doğru bir cereyan vardır. Şık ve rın kazandıkları para, santimine 
yüksek tabaka ise aşk maceraları· kadar müstakbel kocasının ve aile 
nı kendi aralarında halletmeğe ka sinindir. Böyle bir kız hayatının 
dar varıyorlar. başından nihayetine kadar esirdir. 

Köy hayatında mesele hüsbü- Evvela esir bir çocuk, sonra esir 
tün değişiktir. izdivaçlar, ekseri- bir kadın, sonunda da esir bir an
yetle ıorta zamanlar usulü daire- nedir . 
sinde yapılmaktadır. Bazı kimse- Kadının esir olarak 
ler coğrafi ahvalin köy hayatını kiraya verilmesi 
şehir hayatından ayırdığını farze- Bu esir kadın hakiki bir tiptir. 
diyorlar ve diğerleri de hu sebebi, Kendi karısı üzerinde başkası-
köyün kültür sahasındaki geriliği- nın hakkı olmatnna kimse taham -
ne buluyorlar. Hakikat olan şu
dur ki, köylerdeki izdivaçlar hala 
derebeylik mirasına tabi bulunu
yorlar. 

Cielinin kötü talii 

mül edemez. 
Bir Cinlinin fikrince kadın, ve

fası ilk -evvel na:ıarı itibara alına
cak noktadır. 

beş sene arasındadır. 
esir kadın bir erkek ço 
mağa mecburdur. Bu v 
ğı takdirde mukavele b 
sonra tekrar uzatılır .. S 
ekseriyetle yüz dolar, b 
ha eksiktir. Para, doğr 
cebine girer ! Kadın bu 
bir hisse almaz. Esaret 
beş sene olduğu takdird 
lın k'.ra bedeli 20 doları 

Esir kadının, yeni at 
bir işine müdahale etme 
yoktur. Evin işini görür 
varsa çocuğuna bakar. 

Bir cok kimseler bu , 

. çok güzel resimler ve bir çok film 
\' liindis~anda • • • • • ~evzuları ile intişar etmiştir. Çin'in iç ve garp taraflarında 
k eha hastal ... ': sıralarda, kara r' ıizdivacın en zalim itiyatları görü-

Fakat karısını para mukabilin
de esirliğe vermek usulü, bu pren
sibin tamamiyle aksidir. Maama
fih bu adet Çinin h1r iki yerine 
münhasırdır. Bu adet belki Cheki
ang' da mevcuttur. Bunun iktisadi 
bir sebebi olmasaydi, şimd~ye ka
dar halk adeti olarak kalmazdı. 
Bu, ancak köylünün fakirliği ile 
izah edil*"bHir. 

sadi noktai nazardan ga; 
maktadırlar. Bu usul, k 
ve kiraya verenin de işin 

tedir. Bu sebepten dolay 
adet, hala devam ediyoı 

etlerj e ıgı çı rnıştı, Tanı hare- }b -, lür. Umumiyetle yedi sekiz yaşın· 
el b snasında M d S YAVUZ e u ~üth· ' a anı Rosen an da ve hatta daha küçük bir kız, ta-
~ncak son tş af;te Yakalanrnıs. Kadın ve erkek t . . bii hiç fikri alınmadan bir oğlana 
el endini gös:ece,. ariste ik~n ara.z erzısz nişanlanır. Koca olacak erkekler 

önrnesi. Verınıs ... Evvela btr ta.~ . .Bütün şıklar hep orada gi- kızlarla ayru yaşta deg" il, bilakis 
1.r " e sonra... • yınırle H k 
"-lltna: r. er eseye ve her üç beş yaş daha küçüktürler. Kız-
- l . arzuya uygun elbisenizi ancak lar, mali sebeplerden doalyı mu·· s-atırah t "h . d 

ltıit... a e ı tıyacırn var ... -de ora a yaptırabilirsiniz. t kb l k 1 d d l k h' t t b 

1 

a e oca arına a ı ı , ızmet· 
Ja11 • 

1 
an ul Yenipostahane kar- çilik ederler. 

nı odnıın k't· şıaında Foto N d 
l:lın Üzerine b. ah <e 1 'nce, kadı- f t h ur yanm a Leta- Yeni ailede gelin olacak kıza 

us uhin f l kl e anında. . ... "b" d'l ena ı ar L evın çocugu gı ı muamele e ı -
1

•~!1!1!!1~~!'!!9!!!!!!!'!!'!1!!1!!!!!!!!!1~••-•~·~ mez. Bunlar, bir esir ve yahut pa· 

Bir adam karısını evinde ala
koyacak kadar iktidarlı olmazsa, 
onu bir zengin aileye kira ile ve
rehmr. Bu türlü anlaşmalar, her 
iki taraftan para alan bir kılavuz 

(Thc China Weekly 
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HABER - Akşam Postası 

Perçeçin metresi mühim 
ifşaatta bulunuyor 

M. Yevtiç 
Balkan itilafiyle küçük 
itiJafın beraber çalışma-

ı l.'..:ış taralı ı ncide) 

Gene tahkikatla sabit olmuştur 
ki Kiril Drangof bundan iki sene 
evel içlerinde Vladenin de olduğu 
dört VMRO fedaisiyle bir hafta 
beraber bulunmuş ve bunlara u -
zun uzadıya talimat vermiştir. Di
ğer üç fedainin kimler olduğu ve 
şimdi nerede bulunduklan meç
huldür. 
Sahte pasaport mUtehassı· 

sı da yakalandı 
Belgrat, 24 (Hususi) - Paris

ten bildiriliyor: 
Bugün yarın bu adam mev

nu ıöyliyen 29 yatında f Üpheli bir 
adamı tevkif etmiştir. Yapılan 

ilk tahkikat esnasında bu ismin 
sahte olduğu tebeyyün etmiştir. 

Bu adamın Avrupa zabıtası tara -
fından aranan beynelmilel büyük 
bir sahtekar ve serseri olduğu da 
anlaşılmıttır. 

Adamın üstü arandığı zaman 
kendi resmi fakat ayrı ayrı isim -
ferle 7 tane ayrı ayrı devletlere 
ait pasaport çıkmı§hr. Pasaport
lar cidden tayam hayret bir usta
lıkla taklit edilmişlerdir. Maznun 
bunları nereden tedarik ettiğini 

söylememittir. Üzerinde bulunan 
birçok resimler, imza taklitleri, 
bunları yapan sahtekar sanatka -
r~n da bizzat kendisi olduğunu 

göstermektedir. 
Gene yapılan tetkikata nazaran 

b'u adamın üstünde bulunan sahte 
Çekoslovak pasaportları, Benes, 
ovak ve Vlade Gorgiyefin üzerin • 
de zuhur eden paıaportların ayni 
elden çıkmı§tır. 

Bugün yarın bu adam rn mev • 
JCuflarla yüzleştirilecektir. Esasen 
diğer maznunların kendilerine 
saht-; pasaport temin eden ada
mın eşkali hakkında istintakta 
verdikleri ifade bu adama tama -
men uymakta.dır. 
Pavellçe, Perçe(j İstanbulada 

gelmişlermlş! 

Paris, 24 (Hususi) - Ustaşi 
gizli HH"Vat cemiyetinin reisi olan 
Ante Paveliçin sağ kolu olduğu 
anla,ılan Güstav Perçeç'in metresi 
Y elke Pogorelec, Marsilya suikas
tı ve Hırvat Uıtaşi cemiyetinin 
eırarı hakkında çok şayanı dikkat 
iftaatta bulunmuştur. 

Y elke Pogarelec uzun müddet 
Perçeçe metreslik etmiş ve onun· 
la beraber birçok def al ar seyahat· 
lere iştiralC etmiş, ve diğer Hırvat 
rüesasiyle yapılan içtimalarda ha· 
zıı· bulunmuştur. 

Y elke, Perçeçle temas eden bir 
çoK allamlarm isimlerini söyle
miştir. Bunların arasında şayanı 

'dikkat olanlar şunlardır: 
Doktor Yeliç, Avusturyalı mi· 

ralay Neumann Firyakoviç, Griç 
gazetesi muharrirlerinden Şimu· 
teciıi Lazlo Beneş, İtalyan gaze • 
tecisi Lazlo Beneş, talyan gaze • 
tecilerinden Moreole ve Giorgo 
Sanza. 

Perçeç bu adamları ayrı ayrı ,.. 
yerlerde ve ayrı ayrı gruplar ha -
linde kabul ederdi. Perçeç bun -
ların arasında ecnebi bir devletin 
ataşesiyle en sıkı konuşurdu. Ve 
Perçeç muhtelif vesilelerle bu a • 
damdan pek çok paralar almıştır. 
Daha ·doğru bir tabirle bu sefaret 
ataşesi Perçeçe pek çok para ver
miştir. 

Bugün zabrtabütün araştırma
sına rafmen aşağı yukarı bütün 
maznunların nerede olduklarını 

bildiği halde Perçeçin nerede ol· 

. . . [ sını teklif edecek 
duğunu öğrenememıştır. Halbukı B l 24 (H "') _ 27 b'. 
ıd d·1 "k 1 h .. b e grat, ususı ı e e e ı en vesı a ar er gun u . . . 
d k.. . d h . d rıncı teşrınde Ankarada toplana • a amın mev ıını a a zıya e e• . . 

h · ti t" kt d" cak Balkan ıttıhadı konferansına 
emmıye eş ırme e ır. . . . .. 
Y ık P 1 . "dd" .. ıştırak edecek olan M. Y evtıçın, e e ogore ecın ı ıasma go· . 

b d d kt P · l' l b. orada Balkan ittıhadı ile küçük re u a am o or ave ıç e ır • 
l .kt l d b" k d f itilafın teşriki mesai etmesini tek-
ı e son zaman ar a ır aç e a 

S f h tt b. d f d 1 lif edeceği kuvvetle söylenmekte· 
o yaya ve a a ır e a a 1 - r d' 

tanbula seyahat etmiştir. Bu iti- ır. 
b l k 't d k b .. ··k b' l Atina, 23 (Huıusi) - Yunan ara omı e e co uyu ır ro 

d v h k~k kt Hariciye nazırı M. Maksimos ve oyna ıgı mu a a ır. 

Son dakikada Fransız zabıtası- 1ktısat nazırı M. Basmacioğlu 
1 b. 'hb · · b .. t••b·· cuma günü buradan lstanbula ha~ na yapı an ır ı ar ıtı uı u un 

k t - t B 'hb ra nazaran reket edecekler ve Ankaraya gi -
arış ırmış ır. u ı a 

P . k"f d'l . deceklerdir. arıste tev ı e ı en ve ısmının 

Benes olduğunu söyliyen lvan Ra
iç'in haddı zatında Perçeçten baş· 
kası değildir. 

Fakat Perçeçin hiç bir zabıta 
bürosunda parmak izi olmadığı 
için bunun hakikat olup olmadığı 
nı anlamak pek güç bir mesele ha
lini almıştır. Bunun için timdi Pa· 
riste bulunan Perçeçin metresi 
Y elke Pogoreleç Benesle yüzleşti
rilecektir. 
Suikast~ının suç orta~ı so· 

rulan suallere cevap 
vermiyor 

Paris, 23 (Hususi) - ltalyada 
bulunan Hırvat Ustafi cemiyeti 
reisi Kvaternike Paveliçin Yugoı· 
lavya veya Franıaya iadesine pek 
ihtimal verilememektedir. 

Fransız polisi, kendilerine so• 
nılmaıı için aıağıdaki ıua1leri 
diplomasi yoliyle ltalyan polisine 
tevdi etmiştir: 

1 - Paveliç Marsilya suikstı a· 
rif esinde F ra.naaya aeyahal etnıiı 

midir? 
2 - Seyahat ettiği takdirde 

Fransada ne kadar zaman kal· 
mıştır? 

3 - Paveliç 26- 27 eylul ge
cesini nerede geçirmiştir O ge
ce Kvaternik te beraber miydi? 

4 - Eğer Kvaternikle beraber 
idiyseler neler konuşmutlardır? 

5 - Paveliç Fransaya hudu • 
dun hangi noktalarından girmiş· 
tir?. 

6 - Paveliçin güzel Marya 
Vudrof ile bir akrabalığı var mı· 
dır? 

ltalyan polisi, sualleı-i doğruca 
T orinoda bulunan Paveliçe de 
sormuş, Paveliç biraz düşündük· 
ten sonra: 

- Suallere cevap vermek iste
miyorum. Çünkü bu işle hiç bir 
alakam yoktur, demiştir. 

Paveliçin cevabı derhal müsta· 
cel telgrafla Parise bildirilmiştir. 

Alınan malumata göre, Pave· 
liç tam sekiz senedenberi ltalyada 
bulunmaktadır. Bu müddet zar • 
fında bir çok defalar Macarista • 
na, Avusturya ya, F ransaya se • 
yahat yapmıştır. Paveliçin çok pa· 
rası vardır. Fevkalade bol hah· 
şişler vermekte, daima lüks otel· 
]erde ikamet etmektedir. Bu pa· 
ranın da membaı meçhuldür. 

Bulgar ve Macar 
tedhişçileri 

Bükreş, 23 (A.A.) - Kralı ta
şıy~n trenin Aradtan geçişi müna· 
sebetile hudutta birçok Bulgar ve 
Macar tethişçilerinin tevkifine da
ir çıkan haberler doğru değildir. 

Dahiliye nezaretine gelen ra • 
porlara nazaran Sauer isminde 
yalnız bir Alman tevkif edilmiş • 
tir ki hokkabazlıkla geçinen bu 
adam kağıtsız ve serseri bir hal· 
de dolaştığı Çekoslovakya, Avus
turya ve Macaristandan koğul • 

Belgrat, (A.A.) -Avala ajan· 
sı bildiriyor: 

Uzunoviç kabinesi fU suretle 
teşekkül etmiştir: 

Baıvekil, M. Uzunoviç, Hari
ciye, M. Y evtiç, Har~iye ve Bah· 
riye, Ceneral Zivkoviç, Dahiliye, 
M. Laziç, Nafıa, M.Srkulj, Maliye, 
M. Georgeviç, Maarif, M. Kumen· 
koviç, orman ve madenler, M. 
Ulmanski, beden terbiyesi: M. 
Ancelinoviç, ziraat: M. Kojiç, iç· 
timai basiret: M. Novak, Ticaret 
ve sanayi: M. Demetroviç, müna· 
kalat: M. Kuzmanoviç. 

Kabineye memur nazırlar: Ba,
vekil M. Marinkoviç ile keza sa· 
bık Başvekil M. Srehkiç. 

Devam 
(Bq tarafı ı n-clde) 

mecburiyetinde kalmaktadır. Ter• 
_kadenlerin .l&eeTie • lale~ .. :ve l:ı.-..,,.., 

tını kazanmak mecburiyetinde 
bulunan erkek talebelerdir. 

Bu sabah Üniversite talebele
rinin bazılarından tahkikat yap
tık. diyorlar ki; devam mecburi· 
yeti bir çoğumuzu mağdur edecek· 
tir, bunun tatbikinden timdilik 
sarf mazar edilmesi için ait olduğu 
makamata mü~acaat etmek üzere 
bir toplantı yapmağı kararlaıtır· 
mıştık. Rektörlük bunu menetmek 
ıtedir. Şu hale göre bu müracaatı• 
mız da kabul edilmiyecektir. 

Bir çoklarımız yeni talimatna
me ahkamına riayet edememek 
mecburiyeti karşısında tahsili terk 
edeceğiz. Zira bu talimatnameye 
uyacak takatimiz yoktur. 

Fakültenin son ıınıf ındayken 

yeni talimatname mucibince terki 
tahsil mecburiyetinde kalacak ta· 

lebenin hukuku da heder edilmit 
olacaktır. Acaba son ımıf Hukuk 
F akülteai talebesine (devam ede
mezsen çekil) denebilecek mi? 

Romanya ithalat ve 
ihracatı 

Bükre§, 23 (A.A.) - Romanya İt· 
hali.tı ihracattan daha fazla olmak İı· 
tidadı göstermesi dolayııiyle ticaret 
naz.Jl'I M. Manoleıko Stnınga tarafın
dan yapılan teklif üzerine, hükumet, 

mübadeleleri normal bir tarzda tan -
ziın ve ithalata ait tediyatı yapmak 
için li.zım olan dövizi temine matuf ye
ni bir ticaret rejimi tesisini tasvip et
miıtir. 

mu§tur. Son defa Macar maka -
matı Saueri hududa getirmitler 
bu da geceleyin dört bet serseri 
ile birlikte gizlice hududu geçmit· 
tir. Diğer serseriler henüz yaka· 
!anmamıştır. 

Bu tevkif 1hadiseıinin, Krah 
hamil trenin oradan geçitiyle hiç 
bir alakası yoktur. 

Tayyare 
lngilizler 

(BS{I tarafı 1 nclde ı 

zulduğu için geri kalmış ve Hol
landa tayyaresine derecesini kap· 

24 birinci teşrın 

yarışı 

kazan 
"KOMET,, A vusrU 

DA lLK ÖNCE V 

tırmıştı. Lakin kaybettiği mesafe- Londra, 23 (A.A· 
yi sonradan kazanan İngiliz tay • ralyaya en önce vaııl 
yaresi Melbörn'e Hollandalılar- tayyarecileri Skot ile 
dan 10 saat önce varmışlardır. relerindeki Kornet 

• Yarış hakkında gelen son tel - muştur. 
graflar şunlardır: Pek helecanlı bir 

Londra, 23 (A.A.) - İngiliz ra ve9127 millik bir 
tayyarecileri Skot ile Blak, yarışı gün, 4 saat ve 38 da 
kazanmışlardır. derek, saat 21 ,8 de P 

Bunlar, saat 5,34 te Malburna ne varmışlardır. 
inmiılerdir.. lngilterede Mildon· Tayyare, yere indi 
hal ile Malburn arasındaki 11,296 yalnız bir tek motör 
millik mesafeyi 2 gün, 22 saat ve Diğeri muattaldı ve t 
5 dakikada katetmiş oluyorlar. netameli Timor deni 

Şarlvil, 23 (A.A.) - Bütün yette aşmağa mecbur 
Şarlvil ahalisi ile birlikte altı met tayyaresi, ağır y 
tane hususi trenle gelmiş olan bin· }arı arasında muvafı 
lerce halk, yarışta birinci gelen tutunabilmek için, dü 
Skot ile Blakı alkışlamak üzere metine katlanmıştır. 
tayyare meydanına b~rikmişler • Port _ Dervinde 

dir. karşılıyan müthiş bir 
ikinci olan, Holandalı Moll ile heyecanlı alkışlarına 

Parmantiyenin tayyaresi, Komete t•kt 'k· t . . . ı en sonra, ı ı ayy 
nazaran 10 saat gecıkmıştır. l t•· ·· · 1 t k . . • o an mo oru ış e me 

Holanda kraltyetı tayyare ce- ·ı f l' t t'l . . ı e aa ıye e geç ı er. 
miyeti, Malburndaki mümessılıne t'" · ı· d . ra, mo or ış ıyor u. 
çektiği ·bir telgrafla, Skot ıle Bla- D" 

5 k M lb . d·kı . d un, saat 13.3 te, a, a urna ın · erı sıra a, . P D . 
h l k 'f d d · b" 'b .1 yaresı, ort - arvı ayran ı ı a e e en ır ı are ı e d k. . k l 
defne dallarından yapılmış bir al.rkasın af 1' ~ekrıye a 

l k kd
. . . . ı mesa eyı atetme 

çe en ta ım etmesını emretmış- h l 
t
. ava anmıştır. 
ır. 

Yarışta birinciliği, 

SKOT VE BLAK, ALKIŞLARI hafaza etmektedirle 
DUY AMIY ACAK KADAR müteakip, henüz Port 
SAGIRLAŞMIŞLARDI de yere inen, Holand 

Parmantiyenin Dugla 
--L-o~n..,.d_r_a~, ~2-3 ...... (-A- .-A-.-) ...-_-S_k_o~t~i-le~ -muazzam na va setine 

Blakın motör aürültüıü ile o kadar Amerikalı Turner i 
kulakları dolmuştu ki kendilerini burn üçüncüdürler . . 
alkıılayanları duymuyorlardı. Molliıonlar hala A 

Her ikisi yorgunluk ve uyku • dırlar. Oradan hare 
suzluktan bitik bir haldeydiler. leri füphelidir. 
Yağmura rağmen Flimington ko· 
şu yerinde toplanmış olan 30 bin 
den fazla kişi tayyarecileri büyük 
bir heyecanla karşılamışlardır. 

Jones ile Valer, motörlerinde 
olan bir bozukluktan Batavyada 
kalmışlardr. 

Hovet ile Kay, 5,55 te Karaıi
den Allahabada hareket etmitler • 
dir. 

Parmentier ile Mol, Şarlövile 
8,45 te varmıtlardır. 

MOTÖR lKl DEFA DURMUŞ! 

Melburn, 23 (A.A.) - Skot, 
gazetecilere seyahatin yıpratıcı 

ve son 24 ıaatin bilhassa pek yo
rucu olduğunu aöylemiı ve demit
tir ki: 

"- iki defa durmu, olan,üp· 
heli bir motörle mücadele ettik.,, 

Londra, 23 (A.A.) - Skot ile 
Blakın yaptıkları uçuıun rumi o· 
larak kaydedilen saatleri: 

Mildenhalden hareket: Cumar· 
tesi saat 6,34 dakika 40 saniye. 
Mel·buma gel it: Salı saat 5,34 
dakika ve 50 saniyede yaplmııtır. 

Amsterdam, 23 (A.A.) - Ho· 
landalılar yarıtı kazananları al· 
kıtlamakta ilk o im ut }ardır. Bü • 
tün memleket İngiliz tayyarecileri 
ni samimi bir surette alkıtlamak
tadır. 

Holandalılar, kendi tayyareci· 
lerinin mQnfazam uçuf larından 
tabiatiyle çok müftehirdirler ve 
bu uçuş Iarın ticaret bakımından 
uçuşlar yapılabileceğini tatbikat 
sahasında isbat ettiği kanaatinde
dirler. 

Bir tayyare imd 

Melburn, 23 (A.A. 
mentier ile Moll telsi 
imdat işareti vermitle 
nüşe bakılırsa istikam 
betmişlerdir . Alburi 
go şehirleri demiryol 
bir tayyarenin 60 daki 
şehirlerin civarında uç 
düklerini bildirmi9ler 

Radyo merkezleri 
mentier ile Moll' a isf 
tenneleri rica edilmit 
reciler lngilte,ıe saatiy; 
Alburi şehrinden 40 
bulunuyorlardı. Şim 

mıntakaıı üzerinde b 
dırlar. 

Bir yelken 
haber y 

Bir kaç gündenberi 
da şiddetli fırtınalarııı 
ınekte bulunduğunu d 
ve Ümit isminde b:r Y 
yığın altüst olduğunu ~ 
sının da boğulduğunu 
tik. Bundan maada bıJ 
diğimize göre Bandı 
mule almak üzere c:1art 
latanbuldan çıkan /.. 
nın idare ettiği on ik• 
iki tayf alı yelkenlid•tl 
yoktur. 

Bu kayıim fırt~• 
1 

bir uf ak limana il~•~ ,eli 
butta battığı tahın111 



Satılık ev 
Koca Muatafa Pap. Hacı Ham· 

a Merdiftnli ~· 10kaiı ~ıo 
namaralı bet oda iki eofa bahçe, 
ku1Ula elektrikli ahpp ev aabbk· 
br. içinde oturan mal sahibine 
müracaat. (3285) 

Tayyare Piganfosu almak saretile hem vatan 
müdafaasına hem memleketin imarına hem de 

Fatih tramvay durak yeri ile kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
Fatih parkı ara11nda tramvay cad· ve apartman sahibi olursunuz, 
~~~~~~~~~=====~=====~=========~ı 
tmı havi, 1eni yapılmıı klrıir inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
hane aablıkbr. Görmek iıtiyenler 
her aün öileden aonra aaat ikiden 
altıya kadar içindekilere müracaat 
edobilirler. 

Fatihte Dürıenade mahalleıin· 
de Küçük meydancık numaraıız 
hane. 

MOzayedeye çıkarılan 120000 adet bir Jitrelık mOceddet bot 
ıişe için elde edilen fiat haddi ıiyık g6rlllmeditinden pazarhiı 
28/10/934 tarihine talile olunmuştur. Talip'erin Cıbalide LeYaZJm 
ve mübayaat Şubesine müracaatları. • (7075) 

M.eşhur VEFA Bozası 'Çıktı. 
(3893) 
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ZAYi il 
Aakerlik tezkeremi ve cilzdanı· 1 

mı zayi ettim. Yeniıini alacaiım· İ 
elan eskiıinin hükmü yoktur. 1 

Sirkecide ıimendiferde atetçi • 
Mehmet Teyfik 

1 

Dr. Ahmet Asım 

Ortaköy Şifa Yurdu 
Tramvay yolu Muallim Naci Cad.115 

HABER I
H lıtanbulun en güzel 1..lııde, ıeni, bir park ortaımda, her türlü asri kon· 

foru haiz, çok temiz, fiyatlar çok ehveD ve kadm erkek her türlü hut.lara 
açılıhaıtabane. Yatak fiyattan iki liradan itibaren. 

1 Doium ve kadın ameliyatlanyle apandisit, fıhk, baıur, ve hana benzer li ~liyeler için haıaıi fiyatlar. Ard edene fiyat liıteıi ve brotiir 
il sönclerilit. Telefon: (42221) 

1 

ISTANBUL AN 
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Sahibi •• Netri}'at MüdüriJ: 
'HASAN RASiM 

.......,. yerı CYAlln) Matbuel 
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Mecl~sin bugunkü 

toplantısı gizli 
olacak 
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Orta Avruparun en büyük gölü olan Balaton gölüne Macarlar "Macar Denizi" derler. Bu göl kenanndaki plaj
lar da Maca..ristanda çok meşhurdur. Geçenlerde, mevsim sonu münasebetiyle, bir "Su bayramı yapılmış, bu arada 34 
sene zarfında kadınlann banyo kıyafetle tinde olan değişiklikleri gösteren bir eğ lence tertip edilmiştir. 

Yukanki resimlerde bir atlama ile otuz sene evvelki banyo elbisesini giymiş iki Macar tiyatro artisti görülüyor. 
Köşede resimde görülen kadın ise şimdi ki plaj kıyafetiyle bir Macar artistidir. 

f1::, =E=S=N:A=F =V=E==I=Ş= ÇI===] 
~ Mahalle bekçileri de Fakir esnafın çocukları 

korunm!-llı! 
Çakmakçılar yokuşunda ağızlıkçı 

Hayrettin Efendi diyor ki: 
\ 

Yirmi ıeneden fazladır bu ıanatla 
uğraıınm. Yaptığım satış ancak bu • 
rada beni geçindirmeğe bile kafj gel· 

Esnaf Mecmuası 
"B' l · ır eşık Esnaf Cemiyetleri Bü· 

roıu,, tarafından bir ıenedenberi 
"E•maf Meslek Mecmuası,, çıkar· 
tılryor. 

miyor. Yani haftada üç ağızlık zor ıa· 
tabiliyorum. Hem satamadığım haf • Mecmua taınamile esnafa ve 
talat' da pek çok. esnafhğa aittir. Bir senelik neşri • 

Binaenaleyh sanatimiz ölmüştür yatında cidden istifadeli üzel ve 
d b b ·ı ·ı· 1 , g ene ilir. Fakat ne yapayım ki, bu ı gı ı yazı ar var. Hemen bütün 
aanatten baıka bir şey elimden gel • yazıları esnaf için lazım ve kıy· 
mez. Hoş yapıyorum da elime bir "ey tl' s me ı .. 
mi geçiyor? Katiyen hayır! F k b""t•• b l 

a at u un un ara rağme Şu ufacık dükkanın kiraıı ne olsa 

1 

'l y·· n 
beğenirsiniz? Sekiz liradır. Mübala • mecmua tamamı e urk eın.afmın 
gvasız söyliyorum "--8 k" -b-;- 1 mecmuası olamamıştır. Yanı Türk • n.az DCII!l, ırayı i-

le öedeyecek halde değildir. iki çoctl- esnaf mın umumi vaziyeti, seviye • 
ğum var, ik.iıi de yetişmiıtir. Her ikiıi si göz öni?nde tutulmamıştır. ln
de mektebe giderler, Onlar, kitap is • sana öyle geliyor ki, bu mecrnua
ter, şu ister, bu ister.. da bütün esnafa yüksekten bak-;; 

Fakat ben artık kendilerini tahıil-
7ahkoymak mecburiyetindeyim. 

Her ay kitap deyip dayanıyorlar. 
Tabii istiyecekler. Ben de biraz oku • 
dum hilirim. Fakat 'benim babam, bil
miyo;um bizi geçindirir ve okuturdu. 
Küçük yaşımda yetim kaldım, Bu san
ata atıldım. Ne uzıyorum; ne de kııa. 
lıyorum. Acaba hükiimetin, bizim gibi 

böyle alrş veri~ yapmıyan esnafa bir 
yarC:ımt ve yahut onun!arın yavrula -
rını himayesi ı.rıümlcün oJmaz mı? 

bir hal var ... 
izah edelim: 
Esnaf mecmuasının içindeki 

' bir çok yazıları anlıyamıyor. 
Onun içindir ki: "Birle§ik Es

naf Cemiyetleri Bürosu,, nun güt
tüğiı gayenin neticesi alınamıyor .. 

Yani istenilen verim elde edile· 
miyor. 

Mecmuanın muharrirleri mev • 
zularını seçmekte çok isabet edi-

vatan çocuğudur! 
Mahalle bekçileri namına ge -

len bir mektupta şöyle yazılıdır: 

Cümhriyetimizin on birinci yı
lını tes'it etmek için 29 Teşriniev
veli sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Her bayramda olduğu gibi, bu 
bayramda da nıekteplilerimiz, me 
murlarımız, aa.kerlerimiz, esnafı -
mız, işçimiz, hulasa en yüksek şah 

siyetlerimizden en aşağı tabakaya 

kadar bütün vatandaşlarımız, ıne· 
rasime iştirak edecektir. 

Biz mahalle bekçileri bu şeref· 

ten niçin mahrum kalıyoruz aca· 

ba? Adedi binleri aşan biz lstan· 
bul bekçileri bundan çok mahzun 
oluyoruz. Herhalde, bu sene bizi 

de hesaba katmalıdırlar. Haber 

gazetesi bu nokta üzerine nazarı 

dikkati celbetsin. f 
ıtt....,_nlll"nm.._nııuftrnMtnt11nıt1nııwıN11"'""111J1191ftJfttl•ll"•OZ M IWWW 

yorlar. Fakat yazılara -pek azı 
müstesna- ekseri yazılara ne· 

dense bir makale süsü veriliyor, a· 
ğır, yüksek bir üslup kullanılıyor. 

Onun içindir ki, esnafla konu· 
turken bu mecmuaya temas ettik
çe, yazılardan bir şey anlamadık-

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

ASLANLI HÜKÜMD-AR 

SOLEYMANIN OGLU 
yefrika rto. 70 

Kendisine en çok benziyen bu 
hayvan olduğu halde onu bir tür
lü yola getirememişti. Senelerinin 
büyük bir kısmını bu hayvanla 
dost geçinmiye hasrettiği halde 
muvaffak olamamış, daima müca· 
dele etmek mecburiyetinde kal· 

Aslanlı adam, aslanlarile be· 
raber nehir kenarına gidiyordu. , , 
Orası av için en müsait bir yerdi. 

Geyik ve antilopların çok bulun
dukları bu mmtakada, aslanları· 
zahmetsizce avlanabiliyorlardı. 

Hergün günefin çekilmesine ya· 
kın sürülerle su içmeye gelen bu 
hayvanlar, günün bu saatlerine 
kadar vakitlerini hep bu noktada 
geçirirlerdi. 

Baba aslan çok zaman nehir 
kenarına kadar yorulmaya bile lü· 
zum görmez avlarının kendi aya • 

ğına gemlesini beklerdi. işte bu
gün de niyeti böyleydi. Sahile üç 
yüz metre kadar yaklaşmıt oldu • 
ğu halde daha fazla ilerlemeye 
lüzum görmedi. Kocaman başını 
toprağa eğerek gırtlağının bütün 

kuvvetile arka arkaya üç defa kük 
redi. Bu kükreyiş dallar ve yap• 
..l..la-l üsül-.ı.._u... ı...raLJuaJA 

lara kadar uzandı. 

Bu, bağrıı onun avlanması için 
kullanacağı yegane silahı idi. 

Nitekim, çok geçmeden, ayağı· 
na kadar bir antilop koşarak gel
di. Zavallı hayvan, bu bağrışın 

dehıetinden kendisini selamet bir 
tarafa atmak istemi§, fakat ıaşkın 

lıktan i§te onun ta karşısına dütü· 
vermişti. 

Kurtulmak imkanının elinde 
olduğunu anlayınca da, bir müd • 
det gözleri Boranın gözlerinde 
mıhlanıp kalmıştı. 

Bora çevik bir sıçrayışla kes • 
kin dişlerini boynuna geçiriverdi. 

Aslanlı adamla Fatma ve Fa· 
tuş oldukça ileride bulunuyorlar• 
dı. 

Boranın kükreyişi onların da 
işine yaramıştı. Aslanlı hüküm· 
dar, önüne düşen bir geyiği oku 
ile ötekiler de bir başka antilopu 
pençelerile avlamışlardı. Daha 
yarım saati doldurmıyan kısa bir 
zamanda üç av elde etmiılerdi.Ar 
tık, bugün için bir başka hayvanın 
peşinde koşmaya ihtiyaç yoktu. 

Aslanlı hükümdar, geyiğin bir 
budunu kendisine ayırdıktan son-

.................. . . 
iYazan: İ . . 
~Rıza l 
i Şekipi . . ····-··--· .... 

ra üstünü hayvanlarına i 
O, ana kız karınların• 

k · in ken meyva toplama ıç 

ca tırmandı. 

Fakat tırmanışı ile ke 
acı sesini yükseltmesi bir 

Aylardanberi, mücad 
gorili, bir izbandut gibi 
da görmüştü. 

Vücudunu örten kaP1 

tunda bağlı duran çakısıtıl 
rak, üzerine yürümüş "'e 
kunç hayvanı yerden altı 
re yükseklikteki daldan 1 
ğe mecbur etmişti. 

Aslanlı hükümdar, b1l 
hayvanın peşini bırakııı• 

bir maymun çevikliği ile 
ladı. 

Aslanları, efendileri • 
şı ile yemeklerini bır 
sesin geldiği bu noktaya 
lardı. 

Goril bütün dehşetile 
ti. Aslanlı adam onu gafil 
-. hrc.aaTn'l .anlamAvT t 

du. 
Goril, aslanlı adamırı 

ko§up gelen aslanları oıı 
raber görünce dünyanıll. 
kunç bir mahliiku kesi 

Gorilin uzun ve ku~ 
rı geni§ göğsünü bir da~ 
vüyor ve korkunç bir 
husule getiriyordu .. 

Aslanlı adamın sal 
meydan vermeden o 
Fakat Bora efendisinin 
koşmaktan geri durııı• , 
Fatma ve Fatuş takip etli' 

Goril, hücum noktsın• 
di. Kendisine saldıran ~ 
karşı koymaya çalışıyor 
ra, gençliğine bakmad 
kalkışan Fatuş kuvvetli 
yakaladığı gibi, kendi 
on metre ileriye fırla 
tılıştan, za.vallı hayv 
ni doğrultamadı. Aya 
Bununla beraber, me 
hafaza ediyor ve yeni 
maya çalışıyordU. • 
boıtu. Ayağını sürü'kl 
ye, üç metre daha öte 
rılcİı ve derinden der' 
başladı. 

•••••• .. ••• .. • ... •••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••.. b 
)arını seziyoruz. ı dır. Esnafın bilhası• 

Mecmua ilk sayısını çıkardığı reği çok yanıktır. 
. -"·., zaman ortaya koyduğu neşrıyat Velhasıl, mecmu ·~, ! 

programı hakikaten bütün esnafı içi~ da?~ a~ağı~a~i~~_. 
. . • d 1 sevıyeıını bıraz ın 

sevındırecek olgunlukta, o gun • d Jff ' 
lukta idi. ır. su 1'' ~ 

F dd Mecmuanın: r 
akat programın bazı ma e· fi rııı• •flı 

1 . l d emek ve masra a .,,, erme maalesef sadık ka ınama ı. . d b,. ı 
Mecmuanın sayfalarında, es· gönül stiyor kı, a ~ 

nafın şikayetleri, dilekleri ve fi. ıun.. ,fı ~ 
kirleri daha az yer •buluyor. Bunun için de e;;ıı'~ 

Sonra, esnaf cemiyetlerini faa- sokulmak şarttır. 
liyete tahrik etme yolunda mecmu batta gelmelidir .• • ~ 
anın çok gayret sarfetmeıi lazım• 


