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··ı·· ' oum. " Ya hiirriyet, ya 
Vucud ·· d b ·· _ ___;:;;;,._--------=- •• 

.. un e u sozler dağJanm~ş bulunan katilin iki elinde iki tabanca var4ı! 

Cınaıet 
e kurban giden 
ihtiyar 

Dün aec O 
illet lllezarı e" •küdar Karacaa1ı. 
tinde hi . 'l•nın Yol kenarı cihe-

r c:ırıayet . 1 • 
Yedi YaaJ lf ennııt, a~tmıı 

~ arrnda b· "h . 
~darı ilce il ır ı tıyar boğa-

• erek öldürülmüıtür. 

ı DUnyajı fellkete sUrUkllyebllecek cinayetin naall yaplldı§ını g6ateren temsın resfm 

Heryo "Vaziyetin vehametini 
takdir edemiyorum,, dedi .. 

11 l}aşındaki yeni Kral Londradan 
. Parise hareket ediljor 
J Katil, cinay~ti nasıl yaptı v~ bu cinayetten neler doğacak 

Kralf~e Marl 

bir ihtiyarı 
kestiler 

Cinagetın sebebi henüz 
kat'i olarak anlaşılamadı 
Elde ettiğimiz malUnıatı •fağıya 
yazıyoruz. 

Üıküdar orta mektep ta]ebele-
1 inden Hakkı Efendi bu ıabah Ka 
racaahmet mezarlığı önünden ge

çerken bir adamın hareketaiz ola
rak mezar tatlarından biri yanına 
uzanmıı olduğunu görmüı ve ya. 
nına sokulduğu vakit feci bir man 

zara ile karıılatmııtır. Zira gör • 
düğü adanı kanlar içinde boğazın 
dan keıilmit bir vaziyette yatmak 
tadır. 

(Devamı & :ı:ncıda>. 

Yugoslav Kralı Alekıandr Haz
retlerinin resmi bir ziyarette bu • 
lunmak üzere Pariıe gitmektey· 
ken Marıilyaya henüz vardığı bir 
sırada bir Hırvat tarafından atı

lan kurtunlarla öldürüldüğünü, 
Fransız Hariciye Nazırı M. Bartu
nun da yaralandığını ve bilahare 
öldüğünü dün ikinci tabımızda 

bildirmittik. Bugün, bu feci ıui-

Cinayete kurban giden 
Fransız Hariciye naz1rı 

M. Bartu 

kast etrafında gelen tafsilatı veri· 
yoruz: 

Suikast nasll oldu? 
Marsilya, 9 (A.A.) - Suikas 

tin tafıilitı afağıdadır: 
Yugoslav krahna yapılan ıui 

kast, kral ile maiyeti Borsa mey· 
danına muvasalat ettikleri zamaıı 
vuku bulmuıtur. Birinci otomo · 
bilde Kral Aleksandr ile M. Lui 
Bartu, ve Ceneral Jorj bulunuyor· 
du. Atılan kurtunlar bunların 

her üçüne de iıabet etmittir. Bir 
şahıs, halk araıından ansızın fır· 

lıyarak otomobilin çamurluğuna 

nhlmıı ve otomobilin yanında at 
üzerinde durmakta olan kayma -
kam kendisini kılıçla yere serme
den evvel kralın üzer:ne bir kaç 
defa atef etmiıt!r. 

Kılıç darbesiyle yere düıen 
katil, alete devam ederek iki po-
1 is memurunu ve ikisi kadın ol -
mak üzere halk arasından üç ki
'!tYİ yaralam11tır. 

Katili parCjahyacaklardı 
Polis ve süvari müfrezeıi kati

li linç etmek istiyeıı halkı zorlukla 
tutabilmiılerdir. Katil Yugoslav· 
dır. ismi Petrua Kalmendir. 

Suikasde hedef olan Yu
goslav Hrah · Alek•adr Hz 

1898 de Zagrepte doğmuıtur. 
Mesleki ticarettir. Üzerinde ma -
yıs ayında Zagrepte verilmiı bir 
pasaport vardır. 28 - 9 - 934 
tarihinde Valorbeden Franıaya 
geçmittir. 

Kralı hamil bulunan otomobil 
belediyeye doğru yolunaı devam 
etmit ve kalbinden ve karnından 
yaralanmıt olan kral, belediyeye 
muvasalat eder etmez ölmüttür. 

(Devamı. mcrd&), 
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Fransız 
sefiri 

HABl!R - Akfam Poataeı 

Izmirıkkı hadise hakkında ispanya 
beyanatta bulundu 

saat başında bir 
v~!:nı!:;:· ::::~ ~= kargaşalıg"' a 
parcl Ye C..uard torpido mubriple 
riDia laair llm•nmı ziyaret etme- -------------• 

sahiıe oluyor 
ı.;... latdcOmetjmizce milaaade .. f' 11 t 1 Sokak muharebeleri yeniden başladı 
dllmecliti halde mubriplerin Yakıt 8 Y ti 
" sam•nile karanmu:clan haber· r; yiyecek getiren arabalar ateşe tutuluyor 
clw edllmiyenk lsmir limanm• ı ı " 1 e p 1 e r ı· ı d e rimaek ~Gncle 1Mal1adalda· 1\ U Madrit, 9 (A.A.) - GOn, ol • Maclrit, 9 (A.A.) - Bir çar• 
nm Ye aabil mabafm War,alan· ttvkça HMia ıeçtili laalcle, il · p..-a ........ M. Kabalerot 
m bir el lmna ada top atmelan r B ka "" . • la leden sonra, ,ehircle tekrardu ile M. Prieto, muba1&ra altına •• 
ilasine uzaklqtıldarmı 41üa J•z· 111 ger ııı 0 n .okak .U_..lari hqJ .. lfbr. lmmıı, fakat bir aatnin ateti hi • 
llUf Ye bu buuataki teblltleri net· maallim.J.rln ouifelaine Bir çok 1erlercle bombalar atılmıı mayeıinde kapnala -yaffak ol· 
retmlftik. nilıaget wrllecelc tir. Şehrin iafeei clttilrp slsleti • .....-. Bu ut ıı•lrllmüttUr. 

Doatane bir tekilde bertaraf e- Ankara 9 (Hm•O- &•Diyet Y•· Yi1ec.k tafıJ'an ....a.ı..r, M. Prietomm otla -.kif .. u. 
Clllen bu hldite lıakkmda Framız mektlflll'' 1 taJia eclilea Tirlrp baua atete bltul91orlu. wdtth'· • 
Mfiri M. Kemmerer dün 'bir mu· •••m'-1 Wtı wıla Mwif Ve- Ortada UtaqoDda • Wr pr • Madrit yuiyetinde bir delltik
huririmiae fU beyanatta ı.lun· klled lrir tamim......,__. ..al· p4ma olmat Ye 1 ldtl llalı, ltir Jik yoktur. Cenup il• aGnakal&t 
m1lfblrs llalrat maarif_.........._ Wl· çok kbueler de 1aralanmqtır. n mahaMr&t llfllkle yapıbmlı· 
"-H ... .., eolı 1J1 Y• pk ça- dinli. a. temi·ı aaW8ıu Paerta MI Sorcla da, •JDi ...,.... ...m. 

liak bir tan*ıt lıalledil41. f.euen Ekalliyet •*•ı.lacle ... . Jraalı Wiaeler olm8fbar. Leon, An.do, Bllbao Yillyet • 
elaımmJy.ıais .tan hldiae, Pire- aflimlik için ım.lfre lradu alra- Allmifu'da onla ileri_.• isinde kıtaat U...ı-aektedir. 
~- ......_ etmlt Y• açık dellizde caat e4enl..m WWa Ye enaıkları ledlr. El Debato puteli uilerin •i· 
........ mulnipl .. , Tilı'k b... tatlı,.. oJnacak Y• bmıclan ..,... r.ı..c1a ,......,Uld Wr kir· llWarmm AlmaaJlıdan ıeldilhd 
mettm. cnabau teYll imk•nm- Mr larirenl•la meydan Yerm-ek le uU. Mr kıl•rı apınnaflardır. e.ala .-.ktetllr. 
lıtmdaa ileri plmifti. iki •-1, •• .... r·'fann .... 11 takip et· SiYil mahafalarm plak, ~ocak - Madrlt, 9 (AA) - Soe,.U. 
lzmir llmamna slrmele meım ol· -"' .._. ..,....... ...ıo tat. larau, keaait'- •• lrir &1uU. ,_. 1-la lllMri, .... M. Himtn1• 
41......._, d"'8w• ainne1ı hte- .. .an • dr. ••••ki eo-Jrlvla nlüpı.ta to- .. ı..., .......... tnldf olun• 
....... lr. Fakat '-nan bbU el- ıt.ı.. 11ra11179t aı~ı.111•• - lld.......... ııı•· 
madtimr slriince yoRarmı dallt- ...ıu. .........._ ..... Mr M.mlt lle W• ....awı ti- Sebilede t*fn bir çolt noJı.ta. 
tlrmitlrir. Puieten selen Wr tel ...tfe ile Wfl1I} ......... rm mmcliferler ,..ıclen itlemefe ı., larma makiMll tlfek yerlettirll • 
ııraf lmnlt tdhfezl 6niinde •İ• ol • ..tlimlili YUifeelne nihayet "'" lamıım. Yabana ıuetelerin miftir. 
daıu- haber Yermeldedir. Mele- rilecelr Ye badana hariçte iti Ye memlekete ıirmeei Ja• 'lrr. Billiaoda IW ...,ılıklı tlfek 
le tm.aan o.nttir. Her..,. w., ...ıeti olular lla ~imlllılere Diftlldiarpler ite ............ .a.p ......... Dlrt 116 Yardır. 
lılrla 'ft 41.tl.wa halledlla4fllr. ..,._ eclilmlJ'ecelderdfr. M..IU.. Umu t ,..._dif• srm ı.a,t1n Grevciler hlr çok fabrikalan tah· 

TGrk _ Framız dostluiana u- mtldeM memnlan ekalliyet... ~. HtlkOmet ihtiyat rjp etmiılerdir. Elcezirede umu· 
•-ı__ı __ ...._~:.L __ 6-W.:- oJeeee... ---~-..I-- o'-- b.rıu&- .. ı....-.:u~- mi - UAa ..... l& halel pbnedillnl,,. - as#& ........... ~ ~-- INlllUDllall 11111 Ulo- ~il"' ••-.J" 

ki aamimiyetin berdevam olduğu· lar Ye Mr mektebe c1nam eden amelesini .Olh a1Jma C1aYet etmek ._ __ onanlllielllOn,aıtler ıı·t•btarı ı"le t ..... 
muallimlik etmek hakkmı haiz o· le buna mukabele etmektedir. DVl • --

nu iapat için iki muhribin l:;uraya 1 1 d bu ,_.. 1 -'- S .,_ .ıı-- .1-~- lim elmtaılanhr. 
ıelitleri münuebetile bazı eğlen- an 8": a meınep erue, ... allt& aat ma .._ ..... •ıimaıt 

ayyen derı aaatleri verilecektir. olan asiler, teslim olmalı teklif s.a.llralllllerin Owl9...,_ • 
cel• tertip ec:leceiiz.,, etmitler ve Libertacl loiifts3ril • rinden Doktor Vallna, ÇWM Re-

Maarif Vekili bey lzmir~e nün ateı keamesinl "dilemiflerdir. alda tnldf olwmnqtur. Ölçüler nizamnamesinde 
değişiklik 

Aabia, 9 (Humsl) - Ölçüler 
nizamnamesinin 170 inci maddeıi 
detiıtirilmiıtir. Yeni maddede 
''Metre ailtemini kullanan bütün 
mUeueaelerin ellerindeki ölcü ve 
tartı aletleri belediye ayar memur 
luiunda, ıenelili muayeneleri ya· 
plarak damgalanır; bunların 

n..Jerinde ayrıca beledi7e &yar 
Clamauı bulunur; bu kahil alet· 
)erin kullanılmuı her ne kadar 
birinci tepinin otuzuna olarak 
tahdit edilmit•• de ikinci ıenelik 
muay..ı.t birinci klnunun bi -
rlDci ,..._kadar muteber tutu • 
im.,, dmllmektedlr. 

İzmir, 9 (A.A.) - Maarif Ve- Asturiyu'da uiler, 52 neferi MMhit, 9 (A.A.) - Din U• 
kili Ze,nelabidin Bey, dün ak19m. tqı7an bir kamyonu ·dinamitle tw flbnlaa bir iltatimk, ihtllll 
ki Afyon trenile tehrimi:ae ıelmit· haY&J& atarak neferlerin hep bir- laatianlanm IOO alcı ve 2000 .,.. 
rit. Vekil Bey, baberaiz olarak gel· den iilümüne aebep olmutlardır. ral .. • n.nt ıa.t.17or. .. 
diji için kendisine istikbal mera• Romanya Baıv .. ekili M. ITürk-Balp. '. h.udu. t. ko. mla 
•İmi yapılmamıttır. b d 

Trenden iner inmez, derhal Titülesko ile gor6şüyor yonu 111nı ıtir ı 
muallim mektebi erkek ve kız liae- Bükret 9 (A.A.) - Batvekil SOnA -Tlrk • Bulıar _... 
lmni teftit etmit, leylt talebenin M. Tatar~k~ dün elqam aaat 16 tellt laant ....,_.itini Wtirmlf • 

• eti ·ı l"kad im tur d s· · ' el · d .. M tir hotoWJaom alnedclelerl ,.._. vazıy erı e a a ar o Uf • a ınaıa ya ı mıt Ye. ognıca . da W7aia ı... ...._.tir. 
Teftiıini bitirdikten aonra lzmir- Titüleakonuo yanma giderek ken
palu oteline rtderek orada mi • dlaiyle bir aat kadar a&rilpb0f-
1&fir kalmııbr. tilr. Kral, M. Titilleekoyu bu ko-

Vekil Bey, lzmir'de üç gün ka- nutmadan IOm& kabul etmittir. 
dar kaldıktan eoma · Aydm'a ıi • • • • 
decektir. Sinaya, 9 (kA.) - M. Tata· 

Elektrik şirketi komiseri rfleko ile M. ntü1e1komuı arum-
da d6n ıeçen konutmamn, epef 

Ankaraya gitti mlin•katalı olduğu ai51leaiyor. M. 

Mııır kralının ııhhati 
KAHiRi - ICMI Faadm uWaall .................................. 

JCnJı 111 ıw,.. ....... tet1a1'i et. 
......... Btrlia._ de Prof11• .................. -. 
Meşhur bir ilim öldü 

Posta telgraf umum Ankara, 9 (HURiii) - latan· Titilletko mifumm aebeplerini 
müdürü bul tirketler komi.eri CiftDlir •YJP dalmıiiftür. Sonra da ura-

Berlin, 9 (HU1U11) - Bll)'Uk 

Arlıolot prof..at Danı ~ -
sün Darmettatda Bldü. Merhum • Bey Ankara7a merkeze alimtak ya gidip kral ile lromıtnnııttat. 

:Alrara, 1 (Huut) - Antalya yerine Nafıa Vekaletinden mühea- Geceleyin, M. Ti~esko, tek • Türk mukay .. li Ye tarihi ırame
vallal Nuif Beyin Potta Telrraf diı lhıan Bey tayin edildi. ru Jlareldli s6nnlftlr. 
·-mGdlrlQüne taJini yükHk ______ ...... ___________ ... _____________ ., 
taetl .. arUclllcH. 

rinin ıaGeuiılydl. 

.......... Edip Cemil Beyin 
a.11111,le aaltenaaip diler bir 
mahalle tayini mukarrerdir. 

Haıhilıkları arfhrma 
enstitüsü kuruluyor 
~ 9 (Huauıt) - Zira

at Vekaleti tarafmdan Ankaracla 
nebatat wı hayvanat hutabklan 
arqbrma enatitüıü teıis edilecek· 
tir. Geçen hafta içinde butaya ge
len mGtahaaaıı M. Kaaner bu mü• 
... Menin batma aetitilecektir. la· 
mir • :Adlınadald hayYan ha.ta • 
lıklan vqbrma Ye mücadele enı• 
titOJet'I t!e bu enstitüye bailana
mbr, 

Sabah qazeteleri ne diqorlar? 
VAKiT - ....... hwttr lfellıDet A.m B. 

lııqtla, Frauız torpltolarmm 19tanlıala .... 
y&retl mlbıwbetlle wkubulaıı btcllledea 
1Mlıleclerelr, b&clllleyt fıatııDAtae ...wr,or. Ve 
aau Myleôe anlatma.. •llep ol&rü: ta 
ftrk - Fraum clo9flapaun bir amuua ps 
çlrmlf olclatunu s6sterınrık lltıedltfnl lllyllL 
yor. 

Ve 41iet ldı ''Beynelmlhil Jlııiıp&ta tloet
luk ball&rmm IDymetl, -..lıC .... Jek~r 
arasmla bar.an lo&fııabı mllmklbı olmıyan Jı&. 
dl!elere ~t blılll;retnt mctUUt • ., 

MM .... Am .lllıy, ............. mtl· 
W... ile t.elplt edDmlt uuUere bDrmetk&rs 
biı s&t.ermlt olmakla FrMMDmt 781nn 
Tlifk hblı:'1Mttnln değil, Tttrk 1lllllfıtlnhi • 
kalbini ynldeft ban4Jıimı ~· 

MiLLiYET - Ahmet ŞUkrD Bey Manll
' ~ ,.,,_. J1aıtcı119 Nam De lılr1lkte ~ 

............ ..,. ......... tnstıMI' ... 

.... ,......., lıqlldıl 1'WpllAYJa ...... 

......,_. llırnaar, llrpJar '" •• ' r .....,..._._ ..... " .. m._......_ 
ı'llllll .... ellae ......... A.Mı .... ..... 
J"lll ......... ~ ........ .... 
..,_. lılldlrlJW ........ MM allı.._. 
..., .... b1J1111H*o IEnl - llllullla 91 • 
:ru De Y......_ .......... M'nad llmt 'llel· 
ıı 11a1w1ı'" .... t11t1111ıı ftltl nm a · .. .,.. ........ ..,....~ ........... 
ı.etr.....,.t"ll,..,.. 

l\IUmtaz bir atyaal olan Franın: Hariciye 
Nazınml slyu dolaJmOe don l'raDMp ta
ziyet f'dlyor. 

otlMRUBtOtl' - Yunus Na& Bey de, 
Yu.,ollavya Krahft• tlltn ıeee celm öltbn 
haberi üzerine blr makale yazJIUI n Kral 
8-etleslnba ~ ... ..,..,. ftll1ltto 

llllclald mDlm mevldbd aalaUddM ...,., 
yllrlelf; Yapll&T - 'l'tlrk dostluluna tema. 
edel'*: 

...,...,..... ...... ...... • ....,.. eee. 
rts .,. ..,..._ c1abpa bndllerOe be-

.,... elaealmr tebs temin •rek Mt1ln - ti',, ..... ~ cllhi'ls. 
l!loa ... elAnıll ..,.. ............ ! 

YuplllaYJa Kralı Alekun ... llmttttlr· 
YqUm Yuptıla.,._!" diyor. 

ZAMA1' - DDa:I,. !ade Bey, llıdprt .. 
taıMMkl ........ ..,..., ..... iratl ...... 
betlle ken .. pır.ete.inde yazdıJı bir ~ 
ntil, 'tt **1pi' püwtftM üdlltt eatl4JlbıJ 
"ld ... ,.......... Od ... lhlDM .......... 

~·" -6ylmdltfnl yazarak, Bulgarlara "eT· 
"\"rl~ ktndl ıazetelf'rlndf'n tlkAyf'tl ve onlan 
akıl ve mantık dalttılne davet etmeflo, tav· ..,.. ...,.. 

intihap 
kanunu 

Yunan efkarı umumi)' 
since iyi karıılandı 

Atina, 9 (A.A) - 8qı ln' 
dairelerinin huCl11tlarını tadil 
intihap kanunun il&nı efkart 
miye tarafından intirah ile ~ ........ -
lanıııııtır. Çünkü, müıtakar ~~ 
kin hlt dalıill vaziyet teıabt 
cek olan parlamento intihaba 
hu kanun bir zemin hasırl1 

.. ..,.. 

tadır. 

Siyasi mahafil, usun Ye 111• 

katli müzakereler eınatmda 
Çaldariıin ıaıtermit olduiu itl 
Ji ye wılatma zihniyetini tak 
etmektedirler. Bu müıakerat 
karı amumiyeyi son derece ata 
lettintllıtl. 

Bunlann muvaffalnyetı" 
atrunuı \ıe bilhaua M. Ven 
loıla diler lllahalefet f ırkalan 
lalerlnin ıBatermiı olduklan 
maya yanqamamalanndan 
baiatir. 

Un üzerinde vergi kaça 
"11ıiı yapılamıyacak 
Anbra, 9 (Huıuıt) - Mal 

V elr&letinln buiday koruma 
DUDU berinde bazı tadillt ya 
catmı eTYelce bildirmittim . 
huıuata aırendilim ıon ha 
re ıare, Yerıinin butday unun 
almmuı üzerine bir çok yeti 
anlara fazla niıbette mııır ye 
pa unu karııtınldılı ve hu yilsd 
Y81'1i Jraçalcçılılı Japıldılı, 
arpa unlanmn umumi aarfiya 
slttllııle tOtalarak batu1 ama 

2000.a bir T 
Dlyariheldr, 9 (H1111111) -

pnhekirde Halwa ll1u 
dan Halkwine Jarmltll Mr 
rat hediye .. limittir. 

Ba Tnrat _,ıaa derlll 
- ,..ı1mı,, •lldtJerlecle 
,.rıne kunak bll•mlmqllr. fı 
rat 2 Wn HMlddlr, laı..al 
•l hla llradu fuWır. 

SIJlendlllM ... 1-aa 
DIJanltekire ... •ır lqllı. 
rafmdanal.....,. 

it kanunu Bqvekile 
veriliyor. 

Ankara, 9 (Hu•uıı) -
tiye V ekileti lt Kanunu 11 
etrafındaki Wkikl.uü biti 
tir. Vekalet layihada eaa11ı bir. 
dillta lbum ..... iftlt. u 
buaUnlerde BapellAlete la•• 
lecektir. • 

Ankara belecliye ıeçl 
buıün baıladı 

Ankara, 9 (H....ı) -
ye ~tibaln ,.,ıa onda 
cakbr. ilk rerı... Yal,.blr, 
kaya mmtılit• taldnlerl 
lan •etllmele bqlanmqtlr. 
binalarda ten•irat ,.,,.....,,, 

Din FıTka Vilayet idare 
yeti toplanm9, kUl'lülerde 
aöyliyecekleri, yannki m 
te.bit etmitti. Burun .aba~ 
tibaren Hakimiyeti Ml1H~ 
danında vtt Saman p•:ıarıııd 
ldiraületde muhtelif Fıtka 
ıupJarı tar~fthdan 
verilmektedir. 



~O birinci t••rln 1834 

2Jenl::cı -~: - -....._. 
T Ürk gazetecisi 

ve 
matbuat hürriyeti 

lki doıt, hatti iki sev T ld 
...:ı •• ,_ b. . gı ı, yo a 
J urUrKen, lftnİn aya... d J 
"t k' . gı sen e er; 
o e mm nasırına basar; canını &• 
cıtrr ... 

Fakat iti · · d 
tu ' n ıçın e ıuiniyet yok· 

r. 

Bir " d 
h 11 d 

par on,, demek meseleyi 
a e er. 

Onun "b' d b g.ı ı devletler arasında 
; a . u nevı hadiselerin zuhur et. 

mekıı gayet tabiidir. Fakat k"t .. 
_.._ ma sat olm d .. . . ' o u 
.,. re) . b l a ıgı ıçın, anlatma ra .. 
,.C. erı u un ur. ;ı-

B' 
.. .~~· bunlan vukua geld' . 

gun ogren\yoruz ve ilderı 
kryoruz. Yazmağa kaJ. 

Lakin, her gazetey 
1 hi, bize de telefon ed'; 0 duğu gİ· 

- Şimdilik h h ı ıyor: 
. a setnıe . 

Bız de bir :1_. Yın, .. 
, U{J gij 

bahsetmiyoruz. 8 .. n müddetle 
ler yüzünden h oyl.e müdahale. 
memiz, son 2 8.\'adıaleri geç ver-

kt . amanla d me edır. r a: tekrar et-

F akat, hu te . 
lan f~Yda Jıedir;M1ürlerden umu .. 

ButUn d" 
zrr i ı· unya ajansla 

! •Yor; hiitün n, vızır 'YI• 

c~Ylr cayır Yazıy ecnebt matbuat 
hız bir g·· or, ~e niha t 
. un lneaele . An ye , 

Sil Janırnın bir tebl'ğ"Yı adolu a-
l• , tun larrınıza g •. ~ •areıinde ıtı-
'J ·• dört "e . d CÇır1tken "h 
glll" ~ rın en İst b , c1 anın 
rd' ecnebi gazete} dan U~ Taaı} olan 
-' ~n tafail&tt nı: e de va.kannı hü-

dff l"\iyoruz. ~t olduiuntı aa-
1'ürk txıatbu 

rn~elede, hükQ~: ~abuıua nıillt 
llııa zıt bir §ey tın noktai naza. 
dla değildirler i;'znıh ak k Yguaun. 
o ur olmaz ,: er •ngi bir v-•~ 
ın ' Y&zdın ..., 

etne]j "hül-·L a.anı,, den'}. 
Ye b'ld a.uınet d" .. ı 

ı İıil-el'd• Ufunüyor d' Ea •u ı ır. .,, I• 
aaen -.. .. k 

1 . ' ıur 

bl' enı :nıatbuat kan lf&zeteciainden 
ı t •af aranıı§hr· G unu, bir çok , 

ancak '"k • azetelerin 'd ev
J Yu sek ırnekte ı aresi, 
&n Ve diğer • . p llleıunu Q.. 

lara tnecb fetaıtı haiz bul 
ların b .uren tevdi ed'J' 11118.n
ed . u gıbi ince ı ıror. On

emıyece .... . ıneıeleleri takd· 
zetec· . gını &aıuna.k ır 

h 
.... ılerın değil , Yalnız ga-
Utun y··k ' &YJıı zam d 

liyetaiz]~·sek ta.hail erb•t.. an ha. 
ıgıne h"knı CLUinm e -

1' abii b 1~. etınektir. 
g , u, ıauınae . 
CÇmenıekted· nuı aklmdan 

Öyl ır. 
e ise T" )( • 

nebt nıatbu~trnU: nıatbuatını, ec-
reri brrat-. an nıilteırıa.d· 
h. . """rtn 1Yen ılır? Bu h anın sebebi ne 1 ·ı , erh ld o a
tı hlesi icap ed~ c: artık değiıti .. 
~, Yalnız !İnıd'ki bır haldir. Yok .. 
•rıı d .... , • ı neslin '-- . ·ı . 

egı ıı• .,_b . aarı erıne 
ne le ' tht alın nıu kk· 
b arıı da ınab ne ıtleri 
.uat kolleksi çup olacağız: Mat 

:ıırı , 1• YonJan ~ 
lal"t ınde en iyi veıika~ ekkikJe. 
heri &~attırırken T" ,_.ardır. Bun
.. erı düny.a , ur.ıı:ıyeye ait ha 
uç ıiin teehh .. il aıetelerinden iki 
terek k . ur e Verd iğiın. • 
deceJcJ~zdı?1 UYUduğunıUZaı ızb~·ı~ö-

ır.. Uııune 

f .T~rkiyede 
csını Yapın ' .uYlmıa.yan ve Tazi .. 

\'ardrr D. ak ısteyen bir b 
h · uu Yaz nıat uat 

at ediyo"'·- •ırıızı Yazarak t . 
bUt" -_,ki T·· k a 11-

un du. ·· ' ur ıazet-· · hu . ~unceJ . . .. ~ıaı 
rrıyete . erını Ya.zab ·ı k 

f ttıalıkr ı ece 
uurunıuzla hi ır .. Ancak, kendi 
tuı. Nitek' r dıaipline o· • 

ım . .ırıyo-

az hekley· 1' !•tndiye kadar ''b' 
ın i ır· 

etmedik t·.'k''. §aretine itaataizl'k d . a ın . ı 
. e gazetecilik , l'erılen İfaretler-
ıcap ettirdi... tneılek ve l'Uhunun 
her Verıne i~ksahuk 'Ve doği'U ha .. 
de tut J • &nları da göz ö •. 

u nıalıd B nun .. 
liyoruz. ır. iz de hunu bek-

Belediye intihabatı heyecanla devam 

Rey sandıkları Cuma günü akşamı 
birde kapanacak • 

yırmı saat • 

Belediye ıeçiminin dokuzuncu Eminönü sandığı dün öğleden 
günü olan dün de rey nndıklarma evel Küçük Ayasofya camiinde 
binlerce vatandaş reylerini atmıı· bulunmuf, Küçük Ayasofya, la· 
lardır. hakpafa mahalleleri reylerini at -

Rey atma müddeti cuma günü mıılardır. 
alctamı bitecefi için ıimdiye ka - Fatih sandığı sabahtan akıama: 
dar reyini herhangi bir ıuretle at- l .,.dar Evliya camiinde bulunmu§, 
maınıt olanlar üç gün zarfında Seyit Ömer, Merkez Efendi, Me· 
ınerkezlerdeki sandıklara reyleri· lek hatun, Uzun Yusuf ve Kara • 
ni atacaklardır. bat mahallelerinde oturanlar rey-

Bazı yerlerde erkeklere naza - lerini atmıılardır. Burada sa-
ran kadmlar daha fazla rey atmıı- bahtan ak§ama kadar mehter ta
la.rdır. Cümhuriyet Halk Fırkası 1 kımı çalmıı, iıçi kadınlar sevine, 
vilayet idare heyeti reisi doktor sevine gelerek reylerini atmıılar• 
Cemal Bey, dün bizzat rey yerle- dır. 
rini gezerek tetkikat yapmııbr. Üsküdar sandığı, dün Omrani-

Bundan baıka vilayet idare ye, Reıadiye, Dudullu, Sultan 
heyeti azalan da muhtelif mmta- Çiftliği ve Çekmec~ köylerinde 
kalarda intihap itlerine nezaret dolaıtırılmıı, bütün köylüler rey
etıniılerdir. 

aıtali44di; ıuıaı•ııu11qıantuıhı••ımaı 

Ruam mücadelesi 
ilerliyor 

lerini vermiılerdir. Bu sandıkla 
birlikte bir de muzika dolaımıt • 
tır. Dün, bu köylerde 711 rey 
ablmıttır. 

Beykoz sandığı araba ile Polo

Sandıkların bugün bulunacakları 
yerler şunlardır: 

Eminönü aandıAı sabahtan ak
§ama kadar Atikalipafa camiinde 
bulunacak, Alemdar, Molla fe· 
neri, Mahmutpafa mahalleleri 
reylerini atacaklardır. Fatih san· 
dığı sabahtan öğleye kadar Gaz • 
hçeıme Jcarakolunda bulunacak, 
fabrikalardaki ameleler reylerini 
atacaklardır. Sandık öğleden 
sonra imrahor camiinde buluna• 
cak, imrahor, Hacı Evhat, Hacı 
Hamza, Ahıçelebi, Alif akiye ma· 
halleleri reylerini atacaklardır. 

Üsküdar aandıiı Beylerbeyin
de, Beykoz sandığı öğleden evel 
Akbaba köyünde öğleden ıonra 
ra Dereaeki köyünde bulunacak • 
br. 
.nmımm ............ llWtt••••• 1 ... 

Heybeli kazası 
tahkikatı 

Viyi.let hudutları içinde ve 
dııında ruam mücadelesine de
vam edilmektedir. Şimdiye ka -
dar yapılan itler hakkında vilayet 

baytar müdürü Etem Bey fU ma • 

IQmatı vermiıtir: 

nez ve Cümhuriyet köylerine gö • Heybeliada açıklarındaki kaza 
tiirülmüı, burada da oyunlar, tahkikatına dün de devam edil
ve danslar arasında köylüler rey • mittir. Tahkikat, bir iki güne 
lerini atmıtlardrr. kadar tamamen ikmal edilecek· 

"-Bir te§rinievelden bugüne 
kadar Eminönü ve Fatih mmtaka· 
ıında 1700 bat hayvan muayene 

edilmiıtir. Evelce bu iki mmta
kada hayvan mevcudu Uç bin tah
min edilmiıti. Halbuki daıt bini 
mütecaviz olduiu anlqıldılm
dan muayene müddetinin bir haf
ta daha uzatılma11 mecburiyeti 
hasıl olmuıtur. 

Kadıköy aındığı Salirayı Cedit tir. 

mahallesinde bulunmu§tur.. Müddeiumumi muavinlerinden 

Beıiktaf andığı Arnavut kö - Nu,ettin Bey dün de Heybeliada
yünde nahiye binası karı11mdaki da metilll olmuıtur. Hçybelide • 
muvakkathanede durmuf, Ama • ki tahkikat dün bitmiıtir. Yeni 
vut köylülerden evelki gün reyle- ketif yapılmaar henüz kararlattı • 
rini vermiyenler %aman, zaman nlmamııtır. Müddeiumumi Ke • 
gelerek reylerini atmıtlardır. nan Bey demittir ki: 

Beyoğlu sandığı sabahtan ak • KU& tahkikatiyle Nurettin B. 
f&ID& kadar Kaımıpaıa Camiike • me§gul olmaktadır. Bir iki giliie 
birinde durmuf, saat yirmi bire kadar hadiıe aydmlanmıı, meı • 
kadar herkes reyini atınııtır. uller adalet huzuruna çıkardmıf 

Bugüne kadar muayene e'dilen Sarıyer ıandığı, sabahtan ak· • • 
hayvanlardan biri ruam görül • olacaktır. Vali ve belediye reısı 

&Ama kadar Zekeriya köyünde, M h' t' B D b'I' Vekili mü9, ve öldürülerek ıahibine taz- ~ u ıt ın ey, a 1 ıye 
Adalar aandığı Büyükadada, Ba· 1 bo .. 

ıninat verilmittir. Bugünkü hale y lk h. Şükrü Kaya Beyin emriy e gu • 
krtköy ıandığı da eti öy na ı · b 1 

göre, bu rakam yani 1700 de bir }anların ceestlerinin u unması 
ye ve köylerinde dolqtınlmııtır. • . t" 

vaka !&Yanı memnuniyettir. Bu 
1
_ ...... İ!l!!!!!!!'!m'!m!l!!l!i!!l!!!lllB!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!ii!!!!!!!lliiı!!!I için icap edenlere emır vermı§ ır. 

mmtakadan ıonra Beyoğluna ge- lii • 1 Adalar kaymakamı Rept, Hey
çilecektir. ~·L l .f _T I< beliada komiseri Haıan Beyler ıa· 

_ ;; . __ hillerde dolaıarak araıtırmalar 

Gümüş paralar Otomobil altında ölUm yapmaktadırlar. Şimdiye kadar 
Yeni baaılacak paralar hazırlı· _Şoför Fethinin idaresindeki 0 • bulunan bir cesetten baıka ceset 

iı hitaın bulmuttur. Londraya ıa- tomobil dün Bayazaıtta Haçik ~ çıkmamııtır. 
ınarlanan on bet ton gilmüt gel • fendi isminde birine çarparak a -
mittir. Ayni zamanda Londraya ğrrca yaralanmıt ve kaldırıldığı 
otuz tane giimilı pota ıamarlan • haıtahanede bu gece ölmüttür. 
ınıı ve bunlar da gelmittir. Şoför Fethi tevkif olunmuştur. 

Şimdi darphaneden 47 ton gü· Kalbi durdu 
müı toplanmıttır. BütUn gümüf Belediye memurlarından Aziz 
paraların haıılması için daha 57 efendi dün Beyoğlu Ağacamiin
ton gÜmüıe ihtiyaç vardır. Darp- den geçerken birdenbire fenalat· 
hane, yüz kuruıluk gUmUt para- mıt ve birkaç dakika ıonra öl· 
nm kalıplarını hazırlamıftır. müflür. Aziz efendinin ıektei 

Hırsızlar mahk(im 
kalpten öldüğü teıbit olunmut ve 
defnine müsaade verilmiıtir. 

nurl yakalandı 
Dün Zonguldak vapuruna aire

rek kurıun borularını çalmak isti· 
yen Nuri, it üzerinde yakalanmıt· 
tır. 

Yakalandı 

Kaaımpatada Nurinin el kan • 
tarını çalan Artin yakalanmııtır. 

Toplanamadılar 
Elektrik ücretleriyle filmlerden 

alınan gümrük resminden tiki
yetçi olan sinemacılar ekıeriyet 

olmadığından ticaret odaıında 
toplanamamıtlardır. 

Treni erde ucuzluk 
Devlet demiryolları idareıi 

bu ayın onundan itibaren ev efy&• 
ıı nakliyatını yüzde 65 nisbetinde 
tenzile karar vermittir. 

Hila maaş alamadılar 
Orta tedriıat muallimlerinin 

teırinievel maaıları henüz veril· 
memittir. Maa9ların teyziine iki 
1;üne kadar baılanacktır. 

• 

Hırıızlıktan maznun sabıkalı 
Cemal ile Yusufun bir müdetten
beri birinci ceza mahkemesinde 
devaın etmekte olan muhakeme. 
leri dün neticelenmittir. Suçları 
sabit görüldüğünden bunlardaıı 
Cemalin üç buçult, Yuıufun da 
iki buçuk ıene hapiılerine karar 
vertlıttittlr. Bı~akladı Bir çocuk bırakıldı 
Iran sefaret müsteıarı 

İran sefareti müate§arı Nuri 
Musa lsf andaTi Han dün Ankara· 
dan telmfttir. 

Galatada oturn ameleden Sali· Şiıli çocuk hastahaneıinin bek· 
hi, sandalcı Seyfettin kıskançlık leme yerinde dün bir erkek çocuk 
yüzünden ıol kolundan bıçakla bırakılmıttır. Çocufa Satılmıf a
yaralamı§hr. Seyfettin yakalan - dı verilerek Darülacezeye gönde· 
..mııtır. 1 rilınlıtir. 

Japonyada çimento 
sanayiini kontrol 

"Japan Weekly Cbroniclc., gazete • 
ılnden: 

Japı>nya ticaret ve sanayi müdür -
lüğü, ;,tihlak e1ya11 aanayü kontrol 
kanununun ikinci maddesini çiirıento 
ıanayüne de tatbik ebnek karanm 
venniftir. Bunu müteakip fiatlerin in
dirilmesi için ü~üncü maddenin tatbi· 
kine ıeçilcceii bazı mehafilde söyle • 
niyor. Bir müddetten beti, ~ento 
müıtabıilleri cemiyetinde, dahili bir 
ihtilaf vardır. Vakıa ıon zamanlarda 
bütün az.alann tevsi programlann.s bir 
ıene daha tehir etmeleri ıartiyle bir 
anlatma temin edilmişse de va,ziyet ha· 
la kati bir tekil alma.mI!tır. 

Ticaret müdürlüğü, bir taraftan 
f abrikalım leni etmek, diğer taraf tan 
da iıtihsalatı azalbnak arzularm.ın 

doğurduğu tezadı ortadan ka1drmıak 

için, çimento ıanayüni iıtihlik eıya -
sı ıanayü kontrol kanununa tabi tllt

mnnın zanıri olduğu kanaatindedir. 

HükUmet memurları iıtlhsalabn 
kontroliyle mibtehlikin menfaatini de 
himaye ebnek lüzumunu hiuctmekte
dir. BugÜn çimentonun beher çuvalı 
1,05 yendir ve bunun bir yene indiril
meıi arzu ediliyor. Sanayi kontrol 
komitesinin gelecek içtimamda bu me
ıelenin görüıülmeıi muhtemeldir. 

. . . " . 
Bizde de, çimento pek pahalıdır. 

:Ayni ıuretle bir kontrole tabi tutula
rak ucuzlablmaıı temenni olunur. 

5 yeni mütehassısın mu
kavelesi tasdik edildi 
Ankara, 9 (Huıuıi) - Yüli· 

ıek Ziraat Enıtitüleri için Alman• 
yadan gelecek olan mütahaasıalar-o 
dan betinin daha mukaveleleri ve• 
kaletçc tasdik edilmiştir. Mütahas 
ııılar önümüzdeki hafta memleke 
timize ıeleceklerdir. ~ t r 

Gizli nufusun kaydı 
Cezasız gizli nüfusun yazılma

sı i§i bu ayın on beıinci pazartesi 
günü akıamı bitecektir. Şimdiye 

kadar yazılanların say1111, büyük: 
bir yekUn tutmaktadır. 

Nüfusa yazılma dolayııiyle bü
tün şubeler çok kalabalık olmak • 
tadır. 

Altın kaçakçılığından 
mahkumiyet 

Altın kaçakçılığı ile maznun 
Poliksiyan efendi hakkındaki ka • 
rar dün tebliğ edilmittir. 

Bu karara göre, PolilCsiyan e· 
fendi 400 lira para cezasma mali· 
kum edilmittir. ihbar olduğu için 
hapis cezasından affedilmiıtir. 

Cerrahpaşahlar tramvay 
istiyor 

Cerrahpapda oturanlar, bele -
diyeye müracaat ederek ıemt1eri
ne tramvay hattı yapılmaaım iste
mitlerdir. Belediye, şimdilik bu· 
na imkan olmadığından yalnız 
hu isteğin yeni hatlar meselesi 
görüıülürken dikkate alınması 
için Nafıa Vekaletine bildirileceği 

b 
• . J ıı ceva ını -.ermı§tır. • ~ ... 

Veliaht Hazretleri 
lsveç Veliahdi Hazretleri bu

gün Eyübe gidecek ve o civarda· 
ki lsveç lastik fabrilCaımı geze
ceklerdir. Bu münasebetle Eyüp 
caınii de gezilecek ve kıymetli Çi
niler tetkik edilecektir. 

Veliaht Hazretleri, Prenses 
Mari Lüiz ve Prenses lngrit Ce· 
napları, maiyetleri erkaniyle ya· 
rm sabah Vaaland vapuru ile İz· 
mire hareket edeceklerdir • 
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"Güneşin cazibesine tutulmuş gibi 
peşinizden gitmek . . ' ıstı yorum.,. 

Bedia yan gözle bqmemuru 
süzdü: 

- Siz çok tuhaf bir erkeksiniz 
dojnuu! .. Sizinle konutmak isti
yorum. Hem de ... 

- Hem de korkuyorıunuz, de· 
iil mi? 

Bedia dudağnı büktü: 

- Hayır .• Neden korkaeakmı· 
tan?! Canım ıiz çok tuhaf bir er· 
lcekıiniz dedim ya! Sözleriniz in
Mna itimat telkin etmiyor! 

- Sizi nasıl ve ne ile temin e· 
Cleyim ki, ben güzelliğinizin atrkı
ynn I Günetin cazibeıine tutulmu§ 
aibi, petinizden gitmek iıtiyorum ! 
Bunu bir k~ defa yapmak iste
'dim .. Fakat, nefsime hakim olma
la çalıttmı. Beni görürseniz, sizi 
h'atka bir maksatla takip ettiğini· 
ze hüküm vermenizden korktum. 
Fakat artık ... 

Bedia tekrar güldü: 
- Vallahi bu ıözlerinizden hiç 

bir feY anlamıyorum, beyefendi! 
Siz galiba yeniden ıahneye çık
mak için bu güzel yolu intihap et
tiniz, Yanılıyoraunuz.. Ben evli 
ve kocasını çok ıeven bir kadınım. 
Sonra ç.ok meı'udum.. Hayatta 
bir feye ihtiyacım yok. Her saha
da tatmin ediliyorum. Kocam her 
istediğimi alıyor. Beni hiç bir §ey
den mahrum bırakmıyor. Beni ne
den battan çıkarmak istiyorau
nuz? Ben, zannettiğiniz gibi, ko
lay kolay. yolunu taııracak bir ka
dın mıyım? 

Keramettin, Bediaya itimat tel
kin ebnek istiyordu: 

- Sizi o kadar seviyorum ki, 
Bedia Hanımefendi! Eğer hu 
-size hiç de layık olmıyan- a
damla evli olmasaydınız, derhal 
sizinle anlatmak ve evlenmek is
terdim! M«lum ya biz zabıta me
murları daima becerikli ve cesur 
kadınlardan hoılanırız. 

Bedia bu sözleri ciddi ve sami

damarlarımın kopacakmıt gibi ge 

rildiğini duyuyorum. F enalaııyo· 
rum .. Eriyorum .. Ben ıizaiz yaıa· 
yamam, hanımefendi! 

Bedia yarı inanır, yarı tereddüt 
eder bir vaziyetle ayağa kalktı: 

- Baıka bir gün gene buluıu
ruz, daha uzunca görÜ§Ürüz, Ke
ramettin Bey! Şimdilik müsaade 
ediniz, gideyim ..• 

- Söz veriniz: Y arm akıam ıe 
ne burada bulutalım, olmaz mı? 

- Hayır .. Yarın aktam pek er
ken. Bir .hafta sonra, Cuma gecesi 
aynı saatte beklerim. 

- Vallahi tahammül edemem, 
hanmıefendi ! Bir hafta içinde be
ni öldürmek mi istiyorsunuz? 

Bedia biraz dütündü: 
- Sizinle biraz içsek.. Burada 

bulutmak iıtemiyorum. 
- Evinize geleyim! .. 
- Kocam duyarsa?! .. 
- Canım, ne olur? O gece ken-

disine evinizin taharri edilmesi ih 
timalinden bahsederek aavarsı

nrz ! 
- Fena fikir değil. O h~lde Pa 

zar gecesi saat sekizde bizim a
partımana geliniz .. Beklerim. 

• . . . . • 
• • • • 

O gün, garip bir tesadüf, Bedi· 
ayı eski mektep arkadatlarmdan 
Leyla ile kartılattırmııtr. 

Leyla Fransız kollejinden me
zundu .. Mütekait bir kaymakam kı 
zı idi .. Bebekte oturuyorlardı. Ley 
la o güne kadar Bedianın kocasını 
yakından görmemitti.. Bediaya 
dert yanıyordu: 

- Evvelsi aktam batıma bir fe 
laket geldi, Bediacığm ! Gece ya
rıaı .. Henüz uyumuıtum. Odamda 
bir çıtırdı oldu .. Kedi geziyor san· 
dım. "Pist!,, diye bağrrdım.. Ve 
tekrar uykuya daldım. 

- Benim odamda da hazan ke-
di kalır .. Uykumun arasında mırıl· 
daıiarak gürültü yapmağa btlar. 

Leyla, arkadatınm sözünü kes· mi telakki etmeğe ve yavaı yavat 
Keramettin Beye temayül göster- ti: 
meğe baılamııtı: - Kedi değilmif, Bediacığım ! 

- Çok yakıtılrlı ve kibar bir Odama hırsız girımif. Ah, timdi ıa 
erkek olduğunuzu, ve kadınlara na anlatırken bile tüylerim ürpe• 
kar§ı çok iyi davrandığınızı gör
müftüm. Siz de benim botuma git 
memit değilsiniz amma.. Hayır . , 
liayrr .. Beni fazla aöyletmeyiniz, 
rica ederim! Görüyorsunuz ya, 
kacİmlan iğfal eden daİlna erkek
lerdir ... Onlar yapacaklrmı yapar 
lar; oltalarını atıp istediklerini av 
ladıktan sonra, arkalarından sırt 
üıtü yatıp gülersiniz! Oh.. Bana 
fazla. kompliman yapmayınız, ri· 
ca ederim ! 

Bedia ne çabuk da yumutayı
Termitti ! 

Kendi kendine: 
- Bu adam, insanı ne kadar 

kolay büyülüyor! 
Diye mırıldandı. 
Keramettin Bey sigarasını ya· 
- Benhenüz dünya evine gir

mit Clef ilim, lianımef endi! -dedi.· 
Heyecanımı h'ot görünüz.. Sizin 
IİıarpnmGa ltab.nm tututtuiunu, 

riyor. 
- Hınız olduğunu nerden an• 

ladm? 
-Nerden mi? Haniya geçense 

ne babamın yılbatı hediyesi ola· 
rak bana aldığı kıymetli bir pan
tantif yok mu •. Kör olaaı hırsız 

itte onu çalmıf. 
Bedia cali bir teessür gösterdi: 

- Vah yavrucuğum, canın sağ 
olsun. Baban zengindir .. Gene a
lır. Nuıl oldu da farkına vardın? 

- Sabahleyin çekmecemin ka
rıımıt olduğunu gördüm .. Araıtır· 
dmı. pantantifin yerinde yeller e· 
siyordq. 

Leyla baımdan geçeni büyük 
teeaaürlerle anlattıktan ıonra, ar
kad;\§mdan aynldı. 

Bedia yalnız lialmca liemen a
partımanına ko,tu.. Cehnecesin~ 
at:.tı .. V P Yav,,,:un bir f'fiin ~vvet 

sı1'ı ırkı tenbili e"derek bıraktığı , 

baklu mabfazdar rto. 21 f-lfl 1. J V L 1. V 
Yazan : M. Gayur 1 ku 
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DENiZDE BALIK AVI - Deniz. 

de balık avı bir spordan ziyade bir tica- "Ya şeyh!Bu Türklerin hepsi de dokd : 
ret vasıtasidır. Binleroe balıkçı hunun-

• ~ ,., çinirler. Ve bwaayt için mühim Canlı oluyorlar'.,, 
~yeler tahlis olunur. Burada yal • 

m 

1aniz avının spor kısmından bahse
.eğiz. 

Denizde balık avı nehirdeki halık 
nvından daha kolaydır. Deniz balığı da· 
ha kolay·zıpkına takılır. Ancak kullanı
lacak aletler sağlam ve mükavim olma
lıdır. 

Balık zıpkına takıldıktan sonra çek· 
meie baılayınca kendisine mesafe hı • 
rakmak ve oltayı koparmamak için tek
sen metre kadar boyda sanlrr ip bulun
malıdır. 

Deniz balıklanna ahlacak yem ara • 
sında "Karidis" ve deniz kurtlan ile 
sahillerde bulunan yumuf&k çağanoz • 
lar, küçük balıklar vardır. 

Deniz saydi sahilde kamııla yahut 
sahilde kamıısız yahut ta sandal ile de
niz yüzünde yapılır. 

Sahilde kamııla avlanmak için nh • 
tım veya kaya kenarından olta denize 
ahmr. Yem dipten az mesafede bulun
durulmalıdır. 

Sahilde kamıısız avlanmak için olta 
ipi ve zipkından ibaret bir olta kulla • 
nılır. 

Sandaldaki avda olta kullanıldığı gİ· 
bi kenevirden örülmüı ve altına bir çok 
zıpkın takdmıı olta ağlan ile de yapılır. 
Sandal yava§ yava§ ilerlerken olta ait 
arkada çekilir ve ara sıra el ile hafifçe 
aaraılır. 

SIHHi TEDBiRLER - Balık a. 
vı ile meığul olan kimsenin en ziya
de ihtiraz edeceği fey rütubettir. Ba· 
lıkçınrn gömleği, donu, yünden ol • 
malı. Üzerlerine yünden bir fani. 
la giymeli, ayağında yün çoNplar bu
lunmalıdır. Su geçmez ayakkabılar 
ıriymelL Apk denlz Wıldanma a-

vında ayakkabılann altı kauçuk olına• 
lıdır. Sahil avlannda deniz kenannda 
yürümek icep ederte kauçuk çoraplar 
veya su geçmez çizmeler giyilir. 

Yazın baıına geniı kenarlı hasır 

ıapka, kııın kulaklıklı yÜn kasket koy• 
malıdır. Kararsız havalarda yağmura 

kartı korunmak için yanında bir de 
müıamma, gocuk bulundurmak liznn 
dır. 

Balık avcm üç tehlikeye maruzdur: 
Biri ıüneı çarpması, diğeri ihtikanı 
dem, üçüncüsü denize dü§mektir. 

Güneı çarpması pek mühim değil· 
dir. Cildin sathı yanar ve bir kaç gün 
acır. Buna karfı sazdan ve genİf ke • 
narlı hafif ıapka giymek, lüzumu ha· 
Jinde ensesini güne§ten muhafaza et • 
mek kafidir. 

(Devamı var) 

ı ________ n_a_v_e_ı~ ____ __.I 
Fırka Askerlik dairesinden: 
Hesap memur mektebine gir· 

mek istiyen aıağıda isimleri yazılı 
dört efendi muayeneye sevkedil • 
mek üzere Askerlik dP.!resine mü· 
racaatları ilin olunur. 

(37801) Nakli Mlz. Gani Efen
di. 

(39940) Suvari Mlz. Ömer Ce
malettin Efendi. 

(39961) Piyade Mlz. Mustafa 
Zeki Efendi. 

(40368) Top. V. Hayri Efendi 
Be,iktaf. 

küçüık bir paketi eline aldı. 
Yavuz, Bedia' ya: 

- Aman, Allahatkına bu pa• 
keti sakın karıştırma! 

Diye yalvarmı§tı. 
Hatta evden ayrılırken: 
-Bedia, bu pakette ufak bir 

dinamit parçası vardır. 

Diye ıöylenai. Yaltaklanarak 
yanına sokulan kelet sakallı, kara 
kuru bir ihtiyara dönerek devam 
etti: 

- . Aferin lbni Abbas! ilacı iyi 
hazırlamrtsm ! Yalnız, bir daha ak 
lında olıun da böyle tesiri geç ola
cak kadar kuvvetsiz yapma! Eğer 
biraz daha kartı durmasaydık se· 
nin de benim de kellemiz gitmiıti. 

- Ya ıeyh ! Bu Türklerin hep
si de dokuz canlı oluyorlar. Ben 
bunu bilerek çok bile katmı§tım. 

Fakat bak §ura ya.. Şunun yatı§ı 

bile insana korku veriyor. Allah 
bilirya on dokuz değil, yüz dokuı: 
canlı olmalı iki böyle i!leri batar • 
sm! ... 

Ha)'!'an hayran fakat ayni za • 
manda belki ansızm yerinden kal· 
kaT da bir kılıç ıallar ve kafaıını 
uçurur diye korka korka Şahin Re 
iıe bakıyordu. 

Şeyh Ebussait sağ kalan adam· 
larına döndü. Yerdeki yaralıları, 

ölüleri göstererek: 
- Kaldırın bu hecerikıizleri ! .. 
Diye haiırdı. 
Sonra Şahin Reise dönerek mı· 

rıldanır gibi söylendi: 

- Bunun elini kolunu hağla
mata lüzüm yaR. Tu\ 't;a'Catmdan 

le§ gibi sürükle istersen! .. 

Şahin Reis, anaıından doğalı 
biç hu hale gelmemitti. Bir gece 
yarısından sonra Şeyh Ebüaaaidin 
evinde bu gürültüler olurken Şa· 
hin Reiıin gemisi de telit ve heye 
can içindeydi. 

Reiı giderken: 
-Gemiden kimıe çdmnyacak! .. 
Dediği halde bir tezkere yaza· 

rak genç kızı şeyhin adamlarına 

teslim etmelerini bildirmişti. Kör 
Ali ilk görü§te buna razı olmamı§· 
tı. 

Tabansız Ahmede~ 
- Birimiz gidip soralım. Şeyh 

bize bir oyun etmiı olmaaın ! 

Demitti. Fakat tabansız bu SÖ· 

ze ıülmüt: 
- Çocuk musun be! itte bu ya 

zı reisin elyazısıdır. Zorlada yaz· 

dD'ılmıt değil ... Hem ona zorla it 
yaptıTacak adam anasından doğ

mut mu bakalım! ..• 

Etraf dan d~: 
-Verelim gitsin. Zaten gemide 

1<adın uğurszdur. Batımıza bir be
li getirebilir. Bizim reis kadınları 
sevmez zaten! ... 

Diyenler bulundu. 
Genç kızı gelen adamlara ve 

sütninesine teslim ettiler. 
Re:slerini heklemeğe baıladı· 

lar. , 

Fakat o gelmiyordu. 
Hiç bir yerde bu kadar uzun 

zaman kalmazdı. Acaba batına bir 
. beli.ket gelmeıin ! 

Kör Ali böyle dütnüyordu. fa .. 
kat böyle dütünmekte yalnız kalı
yordu. Çünkü diğerleri de töyle di 
yorlardı: Diyerek Bediayı korkutmuttu 

hile. 
Bedianın içine garil1 b;r tüphe 

dütmüttü. 

- Şahin Reis, Şeyh Ehüuaidin 
kızını evvela düşmanlardan, son· 
ra dıı den]zde muhakkak bir ölüm 

(Devamı nr). ı den kurtaTdı. Ebüssait ona kartı 

her zaman fiorçludur. Çok ~ 
etmek için bırakmamı§tır. · _.ı 
sabaha kadar, belki yam da'' 
kalır. 

- Reis giderken bir sa.ate 
dar geleceğini söylemedi nıi? 
nuttunuz mu? .. 

Bu sözler gürültüye gitti. Ş' 
her kafadan rasgele bir ıeı 
yordu: 

- Reise keselerle altınlar "" 
cektir .... 

- Öyleya, kızını pek çok 
yormuf ... 

-Dünyada kızından batk• 
diği yokmuf ... 

- Ben de onun yerinde o 
malımın yarısını bağı§lardını 

lahi ! .. Kolay değil, evlat bu 
lit! ... 

- Öyleyse yarın düğün d 
var .. 

- Yağmur ve fırtına da d 
Hava öyle güzel olacak ki ... 

- Bir güzel eğleniriz. Geııi 
lihimi2 varmıf, yolda kaçır ~ı 

mız geminin zararını feyh Ebilf1 

itten almı§ olacağız .. 

- Yatasın Şahin Reis! .. 
- Yataıın! ... 
... "-' •• ,i, ... 

Reis görünmüyordu. 

Kör Ali iyiden iyiye oıe 

dütmüttü. Yıldızlara bakarak 
murdandı: 

- Reis gideli iki saatten 
oldu. Vakit, gece yarısını ç 
geçti!... . 

Geminin kıç kasarasma ç~ 
artık sokaklarında eli me§aleli 
varilerin dolaımadığı, tellal 
bağırmadığı karanlık, ölü 
bakıyordu. 

- Gidip aramalı! ... 

Diye söyleniyordu. 

Yambatında, ayakta uyuk 
tabansız Ahmedi dürtüyor: 

- Ulan tilki, kafanı timdi 
bakalım. Reis neden geç 
Bunun sebebini bul, haydi! ... 

- Canım .. Sende pek ku 
lusun ! Yemekler tatlı, dö,e1' 
yumutak gelmiıtir; orada 

tO'... ~ 

- Aklmı ba1ma topla!:..İl 
§İmdiye kadar hiç bir gece•~ 
miden dııarda geçirmedi. ~ 
ken de bir saaate kadar gel / 
ni söyledi. Gideli vallahi ÜÇ 

ten fazla oluyor!... . / 

Sahiden Kör Alinin haklıS /,. 
dı. Tabansızın da içine kurt ....-, 
müttü. Fakat Şahin Reise f~ 
014.nası ihtimaline de aklı e~ 
du. Türk bayrağının dalgal / 
Türk himayesi altında kendi ' 

daılarına hükmeden bir ıe,-lk ~ I 
fenalık yapabilir miydi? tl'I 
niçin yapacaktı? Canavar ... ~ 
Türk sesinin gürlediği bu ~ 
kendi yavrusunu ölümden 
ran adama fen alık edenıeS··· 
Hayır, hayır!.. Kör Alinİll 

yoktu. 

' 
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;~~':ıc8.~'!"~~ı Bir alay ' Gazne devleti nasıl kuruldu? 
Her akfam, yediyi yı· rm.. 

D Ef . ı geçe, 
.avut endı, Bayezitteki "Bizim 

bırahane,, de oturur b" k d h 
kı . , ır a e ra-

·~~~ ıçer, ıonra yemeğini yerdi. 
°'1raar, daha ziyade O . . 

tal b 
. . , nıversıte 

e eıının deva- tt• x.. l k .ti au e ıgı o an· 
I' taydı. Davut Efend· b' k·· .... 

aıtmırdr. On ı, ır Ofecıge 
ku d be, seneden beri ay-

nı n uracı mağazaarnda evvela· 
menı · ur tıındi nıu'·d·· d·· Art k olın ak ur u. ı genç 

•• ~ ·..ı d~. la beraber henüz ihtiyar 
IPr oa egıldi. 

~ Yedide düklnmdan çıkıyor• 
0 ~aksak caddede yürüyor· }) ' 

P.zete alarak birahneye g ·' • ır 
canım - .. ırıyor, 

onune oturuyordu B 
ldet d. • . · unu, 

e ınmı,tı. 

Belki, kendinin de haber· I 
ş:J bta.dan, buraya böyle dev ı o • 

..1: illetine ae'bep Be "] anı et
y s..· - '- - • ' .Yog unun büyijk 

DCl'aerlerınden bırind 

d' 

tıl 

ır~ 
bil' 

lUk eden Nini'n' e manikür-
a.· ın 8.YnJ lok t d 
ner aktam yemek an a a 

Bu kız ...... k ~etneıiydi. 
' il"" ~nnt b · · 

CençlerJe arkada I k ır ı?sandı. 
~, iti ifrata va ~ ı ederdı. Ha
mıengbı "4dınJa r ırırnazdı. Hatta, 

lf'aptıft için b ~ nıanikürlük 
ilan laızand ay 1 bahtit aldığın-
-ı·ı ığı Paralarla •. . . 
._ ı ere ziyafetler .. unıversı-
rdi. HOl'ard çektıiı de vaki
r itte D 8. ıneırepli bir feydi. 

' avut Efe d' lan UZafaı ..__, n ı, ona, uzak-
"'"-- 1.H1:Ka:rak j,. • • .... qruyordu. ~ ıeçır,ıyor, 

Bb- akta.ın N' • h. ı 1n1 ile 1 Detelendi) G ıenç er, faz· 

~azltJC ya.;~ D enç kız, bir ya
bıelon taı>ka avut Efendinin 

ZlYallr .U9.11lc:a: ! tüy taktı. 
~dr, Ba.ırna. .' un frlana 
tf. Fakat Nin' b RtYerelc, evine ait 

· ' ı, u Yaptı"' • ndan pişma ld ogı ıte, aon-
llnln ve vicd n o u. Mahçubiye-
.___ an azabının .. .. 
·~ek t · onune 
'Efendtnç~ ~ıtea~ aktama, Davut 
'9\ti y endı lllaa . 

· ediler i t'I &arna davet 
Üpirtonun .:e çd~ er, Davut Efendi 
C1 " r ıği • ' an daha faz) le ne!e ıle ınutat-

' J Fakat -- ~ onuıtu ... 
Jlf' (1 , ,.. ... ,,.zıp talebed 
• .J!. a.ıncağızın ceb. b en bbi, •-

çoJ .. l ~ d' ıne İr k""' 
er ı. lc:inde s agıt atı .. 

f 

' M h~ ~u satırlar Yazıl d 
u terem Davut Be ıy ı: 

- O kadar ciddi T y, 
Kulade zekisi . ı; e 0 kadar haıi-
fıınnnal{ ar'7'1• nız ki, sizi daha iyı' 
· #-u.sunu d · 
, rtar aKşamr, Yedi u!UYorum. Pa 
. ~!hına, Tün~I kaye öeş kala Be:v-
n · PISrna 'd 1.: ,enı heklevin' Bö U:? • gı erel't. 
. l"aıl1'tz ve beni .v. lıkle başha...cı.a 
~~lanlardan ksınırlendiren bu 
. uza bulunuruz' 

Kücük do · 
Da"'1t 'E:fe • •tunuz Nini 

f>inde b l ndı, bu meldubu u al'ak ce-
lonra neşe •• ' evvela sersenıledi 
, 1cınde k "' 1 

O rün, 'lk so BS!a fırladı. 
'-hih' defa olarak d"kk• (j) ıne yalan .. ' u an 
~önce izin .. ~yl~~.ve mutat

- Belki erk n. tunele gitti. 
~ be.kletnı' ~n ıelnıittir ... A· 
Giİ)tord ıyeyıın !,, diye d·· ·· 

U. UfU• 

j~ liaı~in, Yediyi k 
Gi"j e, ten k çeyre geçtiği 11 ~: ç ız Ortalıkta görün-

attı . . Ve spor kısmım okumağa 
haıladı. Daima heyecan duyduğu 
hu kısımdan, timdi zevk bile alını 
yordu. Göz ucuyla kapıya bakı
yor, Nini'nin içeri girmesini bek
liyordu. 

Tanı bu sı·rada, dehfet için kal

dı. Zira, zabıta haberlerinde kor

kunç bir havadis gönnüttü: 

Boğaziçinde bir sandal kazası ... 
Üç. kiti dün saat bette akmtrya 

kapılıp boğulmuş •.• Bunların için· 

de Nini'nin de ismi geçiyor .•. 

- Ah, zavallıcık... Halbuki, 

hen ondan nasıl şüphelendim ... 
-diye ağlamağa başladı. 

Bir azaonra, içeri giren ta le be 

de, hep aynı kazadan bahsediyor
du. 

Yanlanna sokuldu: 

- Ah, çocuklar, aaıl benim 

derdim büyük. .. Zira, Nini beni se 

viyordu. Onunla evlenecektim ... 

Şimdi, ne yapmam lazım geldiği· 
ni hen biliyorum ... 

- Aman, Davut Efendi... Sa
lim ha ... 

Üniveniteliler, İJİn ciddiyetini 

anlamrşlardı •.• Mektubunun sahte

liğini meydana çıkararak, bu ada· 

mı bir kere daha. rencide etmek 

istemediler .... Davut Efendi de in

tihara kalkıtmadr. Fakat ömrünün 

sonuna kadar, yarı meçzup ve cüz 

danmdaki ilk ve son atk mektubu
nu ·daima eliyle baatıTarak dolaş· 

h, C:lur<Iu. 
"akllh (Hatice SUreyya) 

Lig maçları 
programı 

latanbul mmtalCuı fıitbol heyeti 
nıialiğinden: 

12 - 10 • 1934 tarihinde yapılacak 
olan mrntaka resmi birincilik müsaba
kalan qağıya yazılmııtır: 

1 - Taksim sahası: Komiser Muh
lis Bey .. 

Galatasaray • lstanbulspor genç ta
lmnlan saat 11 de hakem Hailt ibra • 
him Bey_ 

Balataaaray • lstanbulspor B. ta -
kanlan saat 12,40 ta hakem Halit Ga. 
lip Bey .. 

Topkapı • Beylerbeyi A. takımla • 
nsaat 13,SO de hakem t. Muhittin Bey, 

Galatasaray • lstanbulspor A. ta • 
kımlan saat 15,30 da hakem Basri B. 

, 2 - Fenerbahçe sahaamda: Ko. 
mıaer Kemal Bey. 

Vefa • Süleymaniye genç takımla
" saat 11 de hakem Cafer Bey. 

Vefa - Süleymaniye B. talmnlan 
aaat 12,10 da hakem Cafer Bey. 

Hilal - Kasımpqa A takımlan saat 
12,10 da hakem Cafer Bey. 

Vefa - Süleymaniye A. takımlan 
saat 15,30 da hakem S. Salihattin B. 

3 - Beıiktq sahasında bu hafta 
!ürkiye gurup birincilikleri yapılaca
gından fikistürde bu sahada mevcut 
maçlar tehir edilmiıtir. 

Cim Londos dünya 
• 

şampıyonu 

ı-,intliler pek fazla sıkışhlar mı neleri varsa .yakarlar, 
kendilerini de ateşe atarak kül olur giderlerdi 

Gazneli Mahmut ile ölmez bir töb
ret kazanan Gazne devletinin ıkunıluı 
aafhalan oldukça meraklı ve heyecan
lıdır. 

Bu saJtanab ilk önce kurmağa ça
lıtan zat "Alp Tekin" dir. Kendisi 
267 (880) sıralannda doğmuş sayılır. 
Alp Tekin, ilk önce Saman oğullann
dan Ahmede köle olarak satıldı ve o
nun muhafızlarına katıldı. Ahmedin 
oğlu Nasır, Alpı azat etti, Nasrın oğ
lu Nuh, onu kumandanlığa yükseltti, 
daha sonra kendine bat mabeyinci 
yaptı. Demek ki, Alp Tekin özlü bir 
adamdı. Alpın nüfuzu günden güne 
yayılıyor, mevkii sağlamlatıyordu. Sa
man oğlu Nuhun ölümü üzerine onun 
yerine gelen genç Abdülmelik her iti 
Alp Tekine brralanııtı. O ne derse, 
o)uyor. Bir kimse onun sözüne karşı 
gelemiyordu. Sözü bu kadar kuvvetli 
olan bir adamın dütmanlan olmaz mı7 
Elbet olur. Anla§dan Saman oğulla -
n namına Horasanı idare eden Malik 
oğlu Bekir de bunlardandı.•Bir ara • 
tık bu adam, Saman oğullarmın mer
kezi olan Buharaya kalkıp gelince Al
pm onu hemen öldürdüğünü göriiyo
ruz. Amma bu adamın maksadı :Alpr 
düşürmek veyft temizlemek mi idi? 
Burası pek belli değil. Galiba Alp 
böyle bir fey sezerek hasmından ev • 
vel hareket etti ve onu tepeledi. 

Fakat Alpın bu hareketi genç hü • 
kümdan ürküttü mü, sevindirdi mi? 
Bu da pek iyi anla,ılamıyor. Bütün 
bildiğimiz Saman oğlunun, bu hadise
den. sonra Alpa Belh valiliğini verdi
iidir. Fakat bu bir mükafat mı idi, 
yoksa alpı devlet üzeğinden sürmek 
mahiyetinde bir ceza mı idi? Gene 
belli değil. Şu var ki, Alp Belh vali • 
liğini kendine küçük gördü ve Saman 
oğlu da ona daha büyijk bir iş verdi. 
Onu Horasan valiliğine ve kuman • 
danlığına gönderdi. Alp ta ( M. 961) 
bu iti ele aldı. 

Alp bu iti ele almakla ve devlet 
üzeğinden aynlmalda nüfuzundan bir 
§ey kaybetmemitti. Gene bütün bü -
yük itlerde ona danıııyor, o ne derse 
onu yapıyorlardı. 

Onun için Saman oğlu :Abdülme -
lik 350 ( M. 961) vefat edince, devlet 
batma kimin getirilmesini istediği 
Alptan soruldu. O da, "Abdülmelik • 
in küçük oğlunu getiriniz!" dedi. Ya). 
mz bu cevap alınmadan evvel ordu 
Abdülmelikin biraderi Maıuuru tah • 
ta oturttuğu için Alp ta sözünü kılıncr
nm. ucuyla dinlebnek için yola çıktı, E· 
bu Mansur namında bir salefi ile anla
!arak Horasanı ona bıraktıktan sonra 
Buharanm üzerine yürüdü. 

.Vaziyet mühimdi. Alp muvaffak o
luna devlet batına konacaktı, Buna 
kartı Saman oğlu tedbir aldr ve Alp
m Horasanda bıraktığı Ebu Mansuru 
oraya vali yaparak ikisini ayırdıktan 

•onra ona Alp'ın peıinden yüriimek i
çin emir verdi, kendi de ordusiyle o
nu k~ılamak için çıktı. 

Alp, iki ate, arasında kalıyordu. 

den ve memleketi de, daha önce Gaz. 
nede bulunan Lavik oğullarına kap • 
tırdı. Ancak Saman oğullan ona yar -
dmı ettikleri için memleketi geri almıt 
ise de 355 te ölmüştü. 

BILKA TEKiN: 
lbrahimin yerine geçecek bir oğ • 

Ju yoktu. Onun için "Alp Tekin" in 
kölelerinden ve kumandanlanndan o
lan Bilka Tekin tahta oturtuldu. Bil· 
ka, kuvvetli bir asker olduktan baıka 
Öz yürekli, temiz yaıayı§b, adaletli 
bir insandı. Onun için herkesin sev • 
gisini kazanmıttr. On yıl hükümdar • 
bk eden Bilka, Gardiz §ebrini ele ge
çirmek için uğratırken öldü. 

PIRl TEKiN: 
Bilkanın ölümü üzerine gene Alpm 

kölelerinden Piri onun yerine seçildi. 
Fakat bu adam, Bilkarun aksine idi. 
Ahlaksızdı. Halla kendinden tiksindir
mişti. Eskiden Gaznede hükümdar o
lan Lavik oğullan ile Efğan kralının 
oğlu bu fırsattan istifade ederek Gaz. 
ne devletini yıkmak istediler ve Gaz. 
nenin üzerine yürüdüler. Gazne dev • 
Jetinin can çekiştiği bu sırada Sevuk 
Tekin kendini gösterdi ve devleti kur
tardıktan batka Lavik oğlu Ebülali 
ile Efgan kralının oğlunu esir ederek 
ikisini de öldürdü. 

Halk, bu kahraman Türkün hakkı
nı tanıyarak Piri Tekini batmdan at
mış, onun yerine de devleti kurtaran 
Sevuk Tekini oturbnuftu. 366 H. (M. 
977). 

SEVUK TEKiN ı 
• 

Sevuk Tekin bizim asıl anlataea -
imuz Kahraman Mahmudun babası
dır. Sevuk 331 de (942 - 3) te doidu. 
Babası Juk, Türkistanda bir kabilenin 
batı idi ve gücü kuvveti ile tanınmıı 
bir adamdı. Bir gün düıman bir kabi
lenin baskınına uğrayan Juk üçüncü 
oğlu Sevukla birlikte esir dü§mÜ§, 
dört yıl devam eden esirlikten sonra 
Sevuk, Nasr namında birine aabbm,, 
onun maiyetinde bulunduğu sırada si
lah kullanmayı öğrenmiş, daha sonra 
348 de Buharaya getirilerek "Alp Te
kin" e aatılmıftı. Alp'ın maiyetinde 
~·cti~en Scvuk onun ölümünden son· 
ra kıziyle evlendi. Alptan sonra Gaz
ne devletinin b::ı~ına geçenler devrin
de kumandanlık etti ve nihayet 366 
ş ... banmia ( M. 977) Gazne tahbna 
oturdu. 

"Sevuk Tekin" in devri, Gune i -
çin parlak bir r'evirdi. Çünkü kendisi 
hükümdarbğımn birinci ve ikinci yı· 
lında Bust ile Kuşdar' ı Gazneye kattı, 
sonra da Hindistana döndü. Burada 
L!!mağan'dan Çinap nehrine kadar u
zanan ülke (Hindu - Şahiye) haneda
nına mensup Jepal'in hükmü altında 
idi. Bir aralık Sevuk bu Hintli hü • 
kümdann ülkesine akın etmitti. Hint
li de bu akının İntikamını almak için 
376 da (986 - 7) Gazneye kartı yÜ -
rüdü. 

distanın bütün racalanm tophyaru 
100.000 lik bir ordu ile Gazneye yü • 
rüdü. Sevuk bunların hepsini önüne 

katarak sürınüı ve Lamagan .ile Pifaver 
arasındaki araziyi Gazııe devletine 
katmı§tı. Bu havalide ikamet eden 
Halji'ler ile Efganlar, üstelik onun or
dusuna katıldılardı. 

Bu sırada Saman oğullan pek dü • 
§Ük bir halde idiler. Sevuk onlara yar

dnnda kusur etmedi. İcabında Mah • 
mudu onlann düşmanlanna karp gön
derdi. Bu yüzden Saman oğullan Se
vuk Tekine unvanlar, Mahmuda da 
Horasan valiliğini verdiler. 

Sevuk ile Saman oğullan arasmda 
bir çok maceralar geçmİftİr. Nihayet 
Sevuk bu seferlerin birinden döner • 
ken Belih hududundaki Mardu Muy 
köyünde 387 Şabanında (997 '.Afua • 
tos) vefat etti. 

Sevuk askerlerinin tapımrca .. 
sına sevdiği bir kumandandı. 

Kendisi askerleriyle birlikte her pç• 
lükle savqır, onlarla birlikte her güç
lüğü yenerdi. Halk onun güzel ve te
miz idaresinden memnundu. Onun a
dı "Emiri Adil" unvaniyle ebedileıti· 
rilmiıtir .. Kendisi savat zamanmda a

zimli bir adamdı. Felaketten yılmaz • 
dı. Dirlik, düzenlik zamanında da iyi 
ve sevimli, hayırlı bir insandı. 
Se~un bir çok oğullanndan "Ha

san" ve -'Hüseyin" in çok genç iken öl
dükleri söyleniyor, Mahmut, lsınail, 

Naıır, Yusuf onun ölümünden sonra 
Y•tadılar. Sevuk çocuklannı çok ıe • 
ver ve anlatıldığına göre onlann tah· 
sil ve terbiyesine ehemmiyet verirdi. 
Sevuk hükümdarlığa yükseldikten aon• 
ra .anasmı, kardeılerini ve hemıirele
rini de yanma alarak onlan tereffih 
etti. Onun Saman oğullariyle münase
betleri son derece dürüsttü. Kendisi 
büyük bir devlet adamı idi. Saman o
ğullanna bağlı olan F erganilerden 
bir prensi oğlu Mahmuda 
alroakla vaztyetini aağlamla§brdı. Se· 
vuk hayatrmn sonuna doğru o kadar 
kuvvetlendi ki, yabancı hükümdarlar 
onun dostu olmakla öğünmeğe batla· 
mıılardı. 

(1) Utbi Mahmudun bu sırada 15 
yaşında olduğunu söyler. 

ömer Rıza 
Bundan evvelki makaleler a ve 

9 Teşrinievvel tarihli sayılarnnız
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SARAY (Eski Glorga) 
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Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bu akıam saat 8,30 da 

( He~efsiz Buseler) 
ç L_ -.ı\nıan Yar bb• 

-ı>tda i . a ı... Ya öteki 

' 

'bo ae ... dıyer k l" 
)ıs oır ~ir . e te &fa dü§tü. 

1,, lfz buçuf k, hır Yllkan ... Saat le· 

N'h • adar k tu d 
, 1 "Yet k I Of • urdu. ft!1 .,_ N''. o u kanadı kırılarak· 

Atina, 8 (Huauai) _ Dünya 

ıerbeat güret fampiyonu Cim 

Londoa Amerikada Şikagoda 
Strangel Louisi yenmİJtir. 

Düpnan önden de, arkadan da ken
dini sdathnnak üzere idi. Onunla be
raber yola çıkım askerlerle zabitler de 
kendisine kar§ı ayaklanacak olurlarsa 
felaket muhakkaktı. Alp tam vaktinde

1 

Bubaraya kartı yÜriimekten vazgeçe
rek ba,ka bir yere konmağa karar ver-
di ve hemen Belhe karşı yürüdü. 
Saman oğlunun pefİnden gönderdiği 
kuvvetleri yolda tepeledikten sonra 
Gazneye ilerledi. 

Burasını uzun bir çevirme 

Sevuk, Hintlileri Gazne ile Lama
gan arasında bir tepe olan Guzak' da 
karşıladı. lki taraf döğüşürken bir 
kar fırbnası koptu ve Hintliler şaşı -
rarak, bozularak sulh istediler. Sevuk 
un oğlu Mahmut ta bu muharebe sı -
rasında babasının yanında idi ve mu -
harebeyi sonuna kadar götürmeyi is
tedi. (1) Fakat Sevuk başka türlü dü
şündü. Hintliler tuhaf adamlardı. Pek 
fazla sıkıtlılar mı neleri var yoksa hep
sini yaktıktan ba§ka kendilerini atete 
atarlar ve kül olup giderlerdi. Onlan 
böyle yapmağa sürüklemektense sulh 
fartlarıru kabul etmek gerekti. Bahu

a Perde 
Nakleden : M. F eridua 
Dekorlar : ( d) grupu 
15 B. Teşrin Pazartesi akpmı 

saat 8,30 da 
Kadıköy HALE Sinemasında 

~'at 8iye bo~rıı, heninıle alay etti'. 
~) \'il unu büktü. . " 
d• J ettt· ._. h~f\f .. .. 
~ ~ ı. 'E:rtesj ıiin ;r.ınıyerek evine 
~ ~ çı:kt!'Olafa ıralıanede, genç 
, 'Fakat o ı_ karar verdi. 
~:M Be)t·ı 1tadar .. k k 

Jıil"' 151 
••• Zira h Yll ıe ıeale e;/ ~fkati, ınuhah~Ji~lde bana karıı 

. ~ ailn an) etı olduğunu ge-
, 1 6- attı. ~· b'l' ··~ ,llllllftuı-... ,, ~ım ı ır ne ol-

'E:rteıj g0 

~t,~ne razetPaİni alıp 
'' Ye afftli. Btr teli 

YAVUZ, 
Kadın ve erkek terzisi 
. Bütün ırklar hep orada giyi· 

nırler • Her keaeye ve her arzu· 

Ya uygun elbisenizi ancak ora· 
da yapbrabilirainiz. 

lıtanbul Y enipostabane kar· 
.:ısında letafet Han. ... 

hareketinden sonra eline geçirdi ve 
kendini hükümdar ilan etti. 

Gazne devletinin temel tatı böyle 
abldı. 

Alp Tekin Saman oğlunun kendini 
rahat bırakmamak ic:in g·· d d' ... · ~ on er ıgı 
kuvvetleri çiğnemİ§, Saman oğlunu 
da kendini uzlaımağa mecbur ettik -
ten baıka Buat ülkesini Efgan Kral-
h"' b' , gnun ır parçasını devletine kat • 
mıt, nihayet 352 de ölmüttü. 

ALP'IN OOLU: 

Alp'm oğlu İbrahim, babasının ln
ratrnda bir adam olmaktan çok uzak
tı. Onun için ordusunu idare edeme • 

sus Hintli Jepal bir milyon gümüt dir- ~~1.st•an ... b•u•ı-D•o• .. r•d•iı•.n•c•iı•.-ı•c•ra-Me· 
hem, 50 fil ve hudut üzerinde bir kaç murluğundan: i 
kale ve tehir vadediyor, bu vadini 
yerine getirmek için almı.basmdan Bir borçtan dolayı mahcuz o-
bir kaçım rehine olarak bırakıyordu. lup paraya çevrilmesine karar ve-

Fakat Hintli Jepal bu sözleri vere- rilen 6700 lira kıymetinde bulu
rek yurduna döndükten sonra verdiği nan gayri mübadil bonolan 
sözü unuttuktan ba§ka Sevuk Tekin'in 13/10/934 tarihine müsadif Cu· 
verilecek kaleleri teslim almak için o- martesi günü saat 10 da dördüncü 
nunla birlikte gönderdiği zabitleri e-
sir aldı. vakıf hanında borsada ikinci art-

Sevuk bu hareketten haber alır aJ.. tırma suretiyle sablacağmdan ti\• 
maz, hasmına karşı hemen yürüdü ve tiplerin aynı günde mahallinde 
Lamagan'ın bir çok şehirlerini zapdel- hazır bulunacak memuruna müra
ti. Buna karp Hintli Je,P.81. timal Hin- ~an ilin olunur. 1.(3226)J 
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r (Baş tarafı 1 incide) 

Kralın gözlerini, orada mevcut 
ve derin bir heyecana dü§müı o· 
lan bir kaç tahsiyetin önünde Bu! 
dil Ron belediye reisinin karıaı 
kapanuıtrr. 

Çıkan kurtunl{lrdan biri ~ralın 
lblbine öteki karnına isabet et· 
miıti. 

Kralm cesedi timdi belediye 
lalonlarmd.an birinde geni§ bir 
'divan üzerindedir. Kralın yüzü, 
sanki uykudaymıt gibi sakindir. 

Kralın iki tarafında iki ki§i a· 
~ ıelim vaziyetinde beklemek 
tedir ve halı üzeri çiçeklerle do • 
ludur. 

Odanın bir l<öıesinde ak saçlı 
Mri afhyor. Bu, Aleksandra ço • 
eukluğundan beri hizmet etnıekte 
olan uıağıdır. 

,. Binlerce halk beled iyenjn ö • 
n(Qıdo bekliyor. Hepisinin yüzün 

· ~e perin bir elem okunuyor. Bü· 
· t6n bayraklar yanya indirilmittir. 
Poliı tarafından meydandaki ku· 
lUbeyq ihtizar halinde nakledilf!n 
:Katp bir (lZ aonra ölmüıtür. 

bom(>alar1 da varmışı 
Marıilya, 10 (A.A) - Kral A

lekıandnn katili, arabanın baıa· 
ma~ma atladıiı zaman iki elinde 
birer tabanca, cebinde de bir bom 
ha bulunuYRT4µ. Muhafızlardan 
biri, kenpisine mani olmak istedi, 
f e.bt Kalemen, askerin üzeyine a· 
tef etti ve onu yere yuvarladıktan 
sonra üzerinden aftı. 

Katilin tapancasr, son sistemdi 
ve adeta bir kü~ük mitralyözdü. 
KalemeJı, tek batına ate§ elmi§tİr. 

Vaziyetin ağırlığından dolayı, 
caniyi sorguya çekmek mümkün 
olamamııtrr. 

M.Bartu da hastanede öldU 
Marıilya, 9 (A.A.) - M. Bar· 

tun:un, nakledildiği hastanede ev· 
vela yalnız bir kolu kırılmış oldu· 
ğu için, vaziyet pek vahim görül· 
meımişti. Fakat ameliyat esnasın· 
da seylam dem vuku bulduğun • 
dan kendisine kan zerkedimi§, 
lakin nazınn her an daha: ziyade 
zayıflamasına n:c.ni olunamam'ış • 
tn'. M. Bartu, saat 17.40 ta öl • 
müıtür. 

Bu ölüm, hudutsuz y~ni bir he· 
yecana tebep olmu§t}Jr. Ölüm ha· 
berini Kanebiyer caq~sine asılan 
ilandan haber alan halk hiddet • 
ten köpürmüıtür. 

Bahriye nazm M. Pietri ile 
belediye reisi, emniyeti umumi • 
ye müdürü, ceneral ve amiraller 
cesedi selamlamağa gelmişlerdir. 

Alınan tedpirlere rağmen 
Marsilya, 10 (A.A) - Kral A· 

leksa9drın ziyareti müna~ebetiyle 
zabıta, tekayyütler hakkında, çok 
ııkı emirler almıştır. Kralın g~e • 
ceği yollara iki kf!Seli 1400 asker 
aıralanmı~ı. Halkın arasında 200 
sivil polis bu~unuyordu. 

&illün bu tedbirlere rağpıe~, ka 
til, kordonu yarmağa muvaffak 
o'du. 

Bir an1 hayret i~inde kalan halk1 

birden kendisini topladı ve linç et
mek maksadiyle, caninin üıtüne 

atıldı. P.oliı, biraz sonra öRi düşen 
Kalemen'i korumak mecburiyetin 
de kaldı. 

Kral, Aleksandrın yatmakta ol· 
duğu valinin çalııma oda11, mu· 
vakkat bir kilise haline konulmuş· 
tur. Kralın cesedi, bir kanapenin 
'tzerinde serilidir. 

Cenazenin "Dubronviç11 kruva· 
zörü ile Vugoılavyaya nakledile • 
ceği ta:hmin ediliyor. 

M. Bartu, "Otel >Cliyö,, ~ 

ıinde un vermittir. Yarasından 1 muazzam bir teesaür uyandırmış • 
çok muzJarip ggriinüyordu. Son tır. Derhal toplanan mecliıi vü • 
sözleri: "Çok mustaribim .. Susa • keli. elyevm berayı tahsil Lond. 
dnn .. ,, olmuıtur. rada bulunan 11 yaımdaki veliaht 

Jeneral Jorj, askeri hastaneye Prens P.iyeri Kral ilin etmittir. 
kaldmlmı!hr. Vaziyeti vehameti- ~etkilitı eıaıiye kanunu mu • 
ni muhafaza ediyor. cibince niyabet kralın vasiyetna· 

Cenerallar öhne~iler mesinde gösterilmiı olan üç kiti 
Pariı, 10 (A.A) - Jeneral tarP.-fından idare olunacaktır. Va. 

Jorj ile amiral Bertelo ve Marqal ıiyetname Yf?kıa bu üç ki§iyi ta • 
Dimitriyevif'in de öldüklerine da· yin mebuıan ve ayan meclislerine 
ir ~ıkan J&Yialar tekzip ediliyor. ait olacaktır. 

Suikast resmen Belgrat Lnodra, 10 (A.A.) - Vugoılav· 
hUkOmetine blldlrllCli ya veliahtı, bu sabah, her türlü ih· 

Paris1 9 (A.A.) - Hariciye ne· tiyat ile, babasının ölümün.den ha· 
zareti, suikastı derhal r~ımen Bel· berdar edilmittir. 
grat hükUmetine bildirmittir. Rrenı, derhal Yugoslavya ıe-

M. Dumerg bu münasebetle ve faretine gitmittir. 
milli matem kararı vermek için Kısmi seferberlik haber
kabine meclisini müstacelen f ev • 
kalede i~timaa davet etmiıtir. leri yalan 

Dördüncü ölüm Belgrat, 10 (A.A.) - Kıımeıı 
Mnrsilya, 10 (A.A) _ Dün aui· seferberlik ilan edildiğine ve aı • 

kast esnaımda yaralanan kadın • kert harekat ba,ladığma dair çı· 
lardan biri bu ıabh ölmüttür. Bu kan haberl,erin aslı yoktur. 
ölüm dördüncüdiiT. Kralın vaaiyetnamesi açılmıJ • 
Fransız hükumetinin tır. Bu vasiyetname, krallık ni • 

yabetine Prenı Pol'un getirilme· 
beyannamesi sini tavsiye etmektedir. 

Pariı, 10 (A.A) - Kabine, bu- Memlekette altı ay yaı tutul· 
gün Fransamn her tarafında dıvar maaı e.;,redilmittir. Kalemen'in 
lara yapıştmlacak olan, aıağıdaki Belgratta ditÇilik etmekte olan 
beyannameyi kararla,tırmı,tır: kardefi tevkif olunmuıtur. 

"Franıa hükumeti, Yugoslav k 
milletinin, Fransız milletine karıt T ehli e vaziyeti 
beslediği sadıkane muhabbeti, Belgrat, 10 (A.A.) - Memle • 
tam teyide geldiği bir sırada: vuru: ket, sakindir, fakat halk aruın· 
lan Yugoslavya Kralı Aleksandr'· da gittikçe yayılan bir nefret 
m, faciayı katlini memlekete bil • duygusu vardır. Bugüp için me~
dirmekle müteellimdir. , lekette "TehliJce vaziyeti,, nin 

Hükumet, milletin de C:luygula· ilanı bekleniyor. 
rma tercüm~n olarak, Krali~eye, Kraliça faciayı haber 
Yugoslavya hükumetine ve ulu alınca bayıJdı 
dost millete, Fransızların derin te- Bezanson, ·10 (A.A.) - Krali· 
essürlerini arzeder. çe Mari, Doubı valisi M. P~retti 

Kral Aleksandr'ın yanında, M. Dellaroca ile kaqıla§tığı zaman, 
Bartu da vurulup ölmüJtür. Birle§ suikasttan he~üz haberi yoktu. 
tikleri bu feci matem içerisinde Vali, kendisini birdenbire haber· 
her iki millet, !kendilerini kalben dar temeği muvafık görmedi. 
ve fikren, her zamankinden ziya .. Trene bindi ve yolda Java~ yava,, 
de müttehit hissedeceklerdir.,, kraliçeye kara haberi bildirdi. 

imza: Doumerg Liyon, 10 (A.A.) - Suikaab 
Fransa hükumeti, ordu, donan· liaber alınca, kraliçe Mari dü • 

ma ve hava kuvvetlerinin bir ay ıüp bayılmı§tır. Kendiıini ta§ı • 
müddetle matem tutmalarını em • yan tren Lonı Iö Sonyede durdu· 
retmiştir. rulmuı, kraliçe tedavi edilmi§tir. 

M. Baıtuya milli cenaze mera· Katli, fUphell bir adamdı 
simi yapılacaktır. Pariı, 9 (A.A.) - Kralı öldü. 

M. Dumerg Yugoslavya Baıve· ren Hırvat Petruı Kalemen, Yu. 
kiline, Fransamn elemini bildir - goslav polisi tarafından Frantız 
miıtir. polisine bildjrilen ıüpheli e§haı 

Vaziy~tin f ecaatı meyanındP,. bu}unuyordu. Kralın 
Kabine içtimaı dağılırken, na • nıuvasali.tı münasebetiyle çok 11 -

zırlat' fevkalade müteeuir görü· kı tedbirler ahnmıftI. Otellerin 
nüyorlardı. M. Heryö dedi ki: bütün kuyudatı tetkik etlilmit ve 

"Vaziyetteki fecaati tamam ile her tarafa §Üphelilerin fotoğraf • 
idrak etmeğe bile imkan yoktur.,, lariyle birlikte iki yüzden fazla 

21 gün matem tamim gönderilmitti. 
Paris, 10 (Hususi) - Reiıi- Ya hüriyet, ya ölüm! 

cümhur M. Lebrun ile zevcesi Ye 
M. Herriot Marailyaya gitmi,le~ Za~rep, 10 (A.A.) - Katil 

Kalınen, Pragda ticaret ile meı
dir. Fransada bugünden itibaren 
21 gün müddetle matem tutula· guldü. Vücudünde bir çelenkle 

çevrilmiı çaprazlama iki kol ke
caktır. Bütün bayraklar yarıya 

miği ile bir ölü kafasının altında 
indirilmiştir. 

"Ya hürriyet, ya ölüm,, ibaresini 
Vazifesinin batında ölen M. d ta§ıyan bir dökme var ı. 

Barthou'ya milli cenaze merasimi 
yapılacaktır. Zagrep, 10 '(A.A.) - Fransa· 

nın Belgrat seferatinde yaP-ılan Müteveffa kralın na,i, kendisi· 
tahkikat neticesinde, 30 mayıı ni Marsilyaya getiren Dubrovnilc 
1934 tarihinde Kalemen isminde, 

adlı Yugoılav torP.idoıu ile Yu-
hir kimseye vize verilmediği anla· 

goslavyaya götürülecektir. Yugos· -;:-
lav kraliçesinin annesi olan Ro • !•lmı§tır. O halde, katilin yapa· 

ıapRrtu, yahut ki, üstündeki vize 
manya valde kraliçesi Mari Hz. 
Fransaya hareket etmittir. 

Marailya, 10 (~.A.) - Yugos· 
lnvya kraliçesi Mari, buraya 1rel
miştir. 

On bir yatındaki veliaht 
Kral illn edildi 

Belgrat, 9 (A.A.) - Kral A • 

sahte olmak lazım geliyor. 

Kalemen, Zagrep zabıtasınca 

mechuldür. Esasen bu iıim, bir 
Sır~ • Hırvat ismi değildir. Bu 
isim, Macar hududunda çok team· 
müm etmi§tir. 

Brüksel, 10 (A.A.) - Liyej 
lekund1:1D.vefatı haberi burada zabıtaıı, Petrus Kalemenski na· 

. mım:la Hıryat bir 
giiP,lerde, ortadan 
bildirmiıtir. 

AN KARADA 

amelepin, ıon 
kllY~glduğunu 

TEESSÜR 
Ankara, 9 (A.A.) - Yugoı. 

lav KralJ hatmetlu Aleksandr haz· 
r~tlerine kartı J&pılan suikast ha • 
vadiıi Ankarada büyijk bir heye· 
canla karıılanmıttır. Belediye in
tihabatı münaaebetile battan ha· 
fa ~onatılmıı olan ıehir bu f eti 
haber üzerine hemen aydınlıkları· 
nı töndünnüı ve dost milletin ma· 
temine ittirak eylemiıtir. 

var Nuhkuyusu karakoluna nıa14 • 
mat vermiı vak'a mahalline polir 
ler yetiımit ve bir taraf tan da ad • 
liyeye haber verilmiıtir. 

Tahkikata Üsküdar müddei 11" 

mumi muavinlerinden Nazif Sif 
el koymuıtur. 

Kesilen adam tatara benzenıek" • 
tedir. On adım ileride keıilıoİ' 
ve timdiki yerine kadar bacalfll' 
dan tutularak sürüklennıittit• 
Çünkü on adım ileride ayak kart' 
§ıklıkları, bir mala, tesbih ff 

bir de maktulün giydiği anlatılı 
makta olan külah bulunmaktad-' 

Bu elim habere biraz sonra Zavallı adamı keıen katil, ceıe' 
Franıanın hariciye nazırı M. Bar· bacağından tutarak on adım ~ 
tu cenaplarının da aldığı yara • dar ıürüklemiıtir. 
lardan müteesairen vefat ettiği 1 Fakat maktulü 0 civarda t• ~ 
havadisi inzimam edince hişsolu· myan yoktur. ihtiyarın keıildil 
nan umumi teessür az~~i derece· yerde mala bulunu,una göre cidt 
yi bulmuıtur. ger olduğu zannedilmekte; bti' 

Gerek Reisicumhur Hazretleri lin bu ihtiyarı bir kurnazlıkla bu 1 

ve gerek hükfımet erkanı tarafın· raya kadar getirdikten sonra W 
hunharane cinayeti iılemit o1' 
duğuna muhakkak nllzariyle b•• 
kılmaktadır. Hadiıe nıahallindl 
tetkikat yapmakta olan mua'1f 
Nazif Bey, bu katil hadiıe9İJIİf 
bir kin ve intikam fikrinden l~ 
vellüt ettiği kanaatindedir. Şiot ' 

dan Yugoalavyaya ve Fransaya 
taziyet telgrafları çekilmiı ve 
milletin hi11ettiği teessür kendile
rine bildirilmiıtir. 

Rio de Janeiro1 10 (A.A.)' -
HükUmet, ijç gün matem tutulma· 
ıma karar verilmittir. · dilik dört kiti zan altındadır. 

Ankara, 9 (A.A.) - Yugoslav Kralı Hatmetlu Aleksandr 
Hazretlerinin suikast neticeıi olarak vefatı üzerine Reiıicum· 
hur Hazretleri tarafından V ugoalav Prenıi Fehametlu Paul 
Hazretlerine a1ağıdaki taziyet telgrafı çekilmiıtir: 

Vugoslav Prensi Fehametlu faul Mazretlerine Beoğro'd 
Yugotlavya Kr.e.lı Hapetlu Aleksandr Hazretlerine kartı 

yapılmıt o an valiıtyane suikastı b&jGk bir t•••eilrl• laabcı- • 

dım. Sadık bir dostu ve samimi bir kardeşi olm&kla müfteJsir 
bulunduğum büyük Kralının vefatiyle Yugoılavyanm 4uÇfr 
olduğu elim ziya, bütün Türk milleti tarafından da: aynı aid· 
detle hissedilecektir. 

Ben katiyetle eminim ki Yugoslav milleti, asll'larca gCSı· 
terdiği yüksek kabiliyetlere istinaden ve zatı Fahimanelerinin 
münevver idaresi altında olarak, kaderin kendiıine tahmil 
ettiği bu acıklı tecrübeden de snuzafferane çıkacak ve inıani· 
yete refah bahşedici sulha doğru çizdiği yolda ilerlemesine 
büyük bir sükun ile devam edecektir. 

Zatı F ahimanelerinden sadık bir dostu, ve dostluğuna da· 
ima ıadık kalmağı bir şıar addeden ve Yugoılav milletinin 
büyük kederine iştirak eyliyen bir millet müme11ilinin en mü• 
teheyyiç taziyetlerini kabul buyurmalarını rica ed~rim. 

TÜRK!YE REiSiCUMHURU 
• 

GAZt M. KEMAU 

KRALiÇEYi TAZlYE 
Ankara, 9 (A.A.) - Yugoılavya Kralı Haımetlu Aleksandr H.S

retlerinin vefatı faciaıı üzerine Reisicumhur Hazretleri tarafından apiı• 
daki t~iyet telgraftan çekilmiıtir: 

Yugoslavya Krali~csi HaşmctlCt Mari Hazrctlcr~e • 
Mars il ya 

\ Kral Aleksandr Hazretlerinin ıa}uslanna kartı yapılan ıeni ~~ 
kast ve feci cinayeti en .büyük bir tee11ürle haber aldan. Hiç bir iıuaıJ* 
hisainin kabul demeyeceği bu vahıiyane hareketin acıklı neticeıiııi duyııJr' 
ca bütün Türk milleti benim duyduğum derin teessürün aynını biuedr 
cektir. Zatı HaımetP.enabilerine Kralın ve Yugoslavya'nın bir doıtu ,ıff.· 
tiyle en samimi taziyetlerimi arzeder ve gerek benim ve gerek Türk Jnil~ 

1 ·ıı . l b"td-tinin Zatı Haımetpenahilerinin iıtırabma ve Yugoı av mı etiy e u 
Balkan milletlerinin matemlerine iıtirak ettiğimize itimat huyu~ 
rica ederim. GAZI M. KEMAL 

Yugoslavya Vcliahtı FchamctlQ Prens Piyer Hazrctlcrin.e 1 
Pederleri Haımetlu Kral Hazretlerine kar.tı yapılan tavaıf ıc.b" 

. 1 . ' •--b"l" .. Z-" etmez derecede ıeni suikast münaaebetile tazıyet cnmın aa u unu .~ 
Fabimanelerinden rica ederim. Vefat eden Büyük Kralın doıtu tıfatw
ve bütün Türk milletiyle bera~ Zatx Fahimanelerinin ve dost Yugotl•f' 
ya'nın matemine büyük bir samimiyetle İ§t'rak ediyoruın. 

GAZI M. KEMAL 

FRNJ\S~ RElSlCOMHURUNU . T AZl~E . ~ 
Ankar" 9 ~A.A.) - Marsilya'da yap.dan suıkast. neüceaı~~e dl 

ec"!n Fransa hariciye nazırı M. B.artu'nun zıyaı dola!1uyle v Reıı.ıcuııJI ~ 
Hurotleri tarafından Franı• Reisıcumhuru Hazretlerıne affgıdalu tel,,.....-

çekilmiıtir: . 
Fransa Rci!icumhunı Albert Lebrun Hazretlcrıne Parla d'1 
Kendi toprağında yapılan ıuikastın bizzat Fransayı da mat_. ıtl' 

~den neticesi, bütün ıulh doıtlannın, Franıa ve Yugoslavya doıtıar;~· 
hi11ettikleri elemi bir kat daha artt~t~·. M. Bartu'~un ~efatı, Knl ~ M 
sandr'la ber~f Avrupa'nın uiJtyabılece~ en acı bır ı:ıyadır. Bu 

hadiıe münaıe~tiyle Zatı Devletlerine derin ıempati hiıleriıni arzedet : 
dost Franıa'nm matemine bütün Türk mille~inin en tamimi bir .uıi'1 
iştirak ettiğini bildiririm. ~AZI M. KEMAL 

-
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Bütijn natmeleri har~kulide 
saf bir. berraklıkla nakleden 
bu makinalar her }tesin ala
bileceği derecede ucuzdur. 

$TELEl=UNKEN 
BOUR~A BİRADERLER vE.şsı -

ISTANBUL ANKA~A iZMİR 

(DÜN ve YARIN) 
Aa Neşriyat.na 

ONs; OLUNUZ 
"VAKiT I<" .. 

bugün " utuphanesi ''D" 
oku onuncusunu ne . un ve y arm,, tercüme eserlerinin 

llıtıua 'V b ... frettı. Avrupaca t 
ı· ~ e egenil · anınını§ ve eserleri çok 
••anrnıı ınıf olan m h · l · 

cilt ıa tercüme edil u arrır erın 100 e yakın kitabı 
llefrol erek her on b ·· d O . unınaktadır. e§ gun e muntazaman bir 

n cılt i · V 
Kitaplar ~ın AKIT Kütü h . 
lediy tt ın fıratı üzerinden bp aneıı abone kaydetmektedir. 

PE;I a. kolaylık dahi göat:ri~ne ... olacaklara tenzilat yapılarak 
es l . N Verilecek 236 in ın~ge ha§Janmııtır. 

er erın birine· . . tru§tan aonra AYDA 100 k ·ı b 1 ıerıaıne h. uruı ı e u 
1 lO SERiYi te§k'J sa ıp olacaksınız. 
e dolu h. k·· . ı eden 100 cilt k. . ... 
la.~1 • ır Ulüphane d ıtap ıle muhım ve ciddi eserler· 

tt aıpnr' ] · rney ana gef b·1· · · 1! er ıçin poata ıre ı ıraınız. Taıradan yapı· l\tJ .• parası alınmaz. 

VAf<ıtyurd~~~caat MahFılll: 
m n ara cadd · 1 

eaı: stanbul Telefon 24370. 24379. 

Aile geçımine yardım 
Maarif Vekaleti celilesinin ruh

Mtı reımiyeıini haiz NEKTAR K. 
ZARUKY AN 8'içki ve dikitin bü
tün teferruat ve inceliklerini naza 
ri ve ameli olarak ~,aslı surette Uç 
ay zarfında öğretir ve musaddak 
şehadetname verir. 

Beyoğlu Altın Bakk~l Bilbİ 
(lcadiye) caddesi No: 63 
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Sahibi ve Ne§riyat Müdürü: 
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Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
BeyoOlu şubesi 14 birinciteş~in
de yeni mağazada açılacaktır 

reni mağaza, lstik/gl caddesinde Tünele 
doğru giderken sağda 320 numaradır 

Eski mağaza, nakil muamelesi için 
bugünden itibaren kapatılmıştır 

Acele alacaiınız eıya varaa Bah~ekapıda 
ISTArtBUJ. YERLi M~LLAR PAZARlrtA 
MUracaat etmeniz rica olunur • 

Komogene 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve aaçları beşliye· 
rek dökülmesine mani olur. Depo
su: Kanzuk eczaneıidir. Belli ba§· 
h ıtrıyat mağ~zalar.ında ve her ec· 
zanede bulunur. 

lJttar: Ka112uk ıaç loıyonu mü· 
mümaıilJeri gibi yağlı değildir. Teıiri kat'i ve rayıhası latif 

bir loıyondur. 

F T ~56 

Faik Sabri heyin Coğrafya Atlas, 
Defter ve k~tapları 

ORTA MEKTEPLER VE LiSELER lÇlN 

ORTA ATLAS 
Maarif Vekaleti tarafından mekteplere kabul ye ortakem

tepler resmi kitap cetveline derc~dilmiştir. 

Londrada büyük bir dikkat ve itina ile tabedilen bu atlas 
ayrıca mufa11al bir indenkıi ve istatistik malumat cetvellerini 
de ihtiva eylemektedir • 

Tabii coğrafyaya ait iklim haritalarına, hey'i harita ve 
grafiklere de ayrıca yer verilmiıtir. 

Fiatı indekıile beraber 150 kuruıtur. 

Maarif yeki.lıeti tarafından Or.tamekteplere kabul 
ve resmi kitap listelerine d~rceqilen 

Coğrafya defterleri 

Defter nurama 1 
Defter numara : 2 
Defter numara : 3 
Defter numara : 4 
D~fter numara : 5 
Pefter numara : 6 
Defter numara : 7 

YENi SERl 
BÜTÜN DÜNYA 
BEŞ KIT'A 
AVRUPA 
ASYA 
AFRiKA 
AMERiKA 
TÜRKiYE 

Her defterin fiatı 10, takım halinde 70 kuruıtur. 

COöRAFY A KIT APLARI 
Orta 1. Coğrafya 
Orta il. Coğrafya 

Orta 111. Türkiye coğrafy~sı 
Liıe I. Umumi coğrafya 
Lise 111. Tür~iye coğrafyası 

iLK ~EKTEPLERE MAHSUS 

81 . kuru§ 
113 

72 
185 
225 

" 
" 
" 

İLK ATLAS 
llk Atlas yalnız harita vazifesi görn1e!lle kalmaz~ muhtevi

yatı ayni zamanda hayat bilgisi derslerine de temas edecek 
tarzda tanzim ve tertip edilmiştir. 

Londrada tabedilcn bu atlasm meydana gelişi büyük m~s
raf ve emeklerle kabil olabilmiştir. 

Fiati 80 kuruttur. 



Y ugO-slav Kralını 
ve Fransız hariciye 

· Nazırını öldürdüler 

Resimde bir muızikanm halim 
bedava konser verdiğini görüyor
sunuz. Bu muzika, '.Amerikaaa 
gençlerden teşkil edilen ve çok 
meşhur bir şef dorkestrin idaresi-

ne verilen meşhur bir bandoôur; 

Şikagoda umumi bahçelerden bi

rinde konser vermektedir. 

Parasrz değil, para ile bile gü-

zel ve medeni bir musiki 'dinliye
bilmek imkanlarrndan rnahmm o
lan bizler için "dansı başımıza!,, 
diyelim. 

( ESNAF VE iŞÇi l 
Berberler Jorooncılar 

Niçin belediye aldırmı
yor? Diye şikayetçi •• 
Ankara cadesinde berber İbra

him efendi, bütün berberler gibi 
ayni temennide bulunuyor. Fakat 
defalarca yazdığnmz halde, bele
'diye, bunu her neaense nazan 
itibara almıyor: 

"Biz berberler en talisiz esnaf

larız. Her esnaf cuma tatili yap
tıiı ve dükkanlarını muayyen sa
atte kapadığı halde biz bu Iutuf
ten mahrumuz. Hiç olmazsa biz 

de dükkinlanmızı saat 9 da ka • 
patmalıyız. Bu takdirde biz de 
biraz istirahat edebiliriz. Zaten 
saat 9 dan sonra pek az 
Beyhude yere elektrik 

it olur. 
yakanz. 

işlerinin azlı v ından 

bahsediyorlar 
Usküdarda - Yorgancı İzzet 

Efendi ne diyor: 
Ah beğim.. Benim derdim o 

kadar büyük ki.. Altı çocuk ha
baaıyrm. Ailemi geçindirmekte 
bu kadar sıkıntı çektiğimi hatır -
lamıyorum. Otuz senedir bu itte 
çalıııyorum. Şimdiye kadar kar
nımızı doruyabiliyorduk. Fakat 
§İmdi sormayın.. Ne kadar peri
ıanız ... 

it yok heğim .. Eskisi gibi kim
ıe gelinlik yorgan yaptırmıyor ... 
Ne yapacağımı hen de ta!ırdım .. 
Bu yattan ıonra baıka ne İf ya
parım? ... Müıteri kaçırmamak ve rekabet 

korkuıundan maalesef geç vakit
lere iiadar dükkinı açık tutmak Maliye memurları insaflı 
mecburiyetindeyiz. Elhasıl yegi- olmalıdır 
ne temennimiz budur.,, Kasımpaşada uzun yolda de-

Verilen kararların neticesi mirci Halil ustanın söyledikleıi. 
alınmıyor! Askerden yeni geldim. Dük-

kanımda çalııanlar, benden kira 
Kumkapr Nişanca caddesinde ile tutarak çalıtmıılardı. Halbu-

182 nurnaralr terzi dükkanı sahibi ki maliye memurları timdi ben
Vasilyadis Efendi diyor ki: den askerde bulunduğum müddet 

"Görüyorsunuz ki dükkanımda için kazanç vergisi istiyorlar .. 

llumq ve saire namına bir ıey Çalıtmıt ve kazanmıt değilim 
kalmamııtır. Buna ıebep de ve- ki vergi vereyim. Bunun için isti
resiye elbise dikmekliğim ve vere- da ile müracaat ettim. Sen ver 

ıiyeyi tahsil edememekliğim ol • parayı, biz ayrıca istidanın üze· 
muıtur. Yalnız veresiyede beni rinde muamele yaparız, diyorlar. 
pek fazla mutazamr etmiı değil- Ben parayı timdi nereden bula
dir. Kazanç vergisi de beni yık- yım. Vermesem haciz yapacak • 
mağa sebeptir. )ar. O vakit büsbütün açıkta kala-

Geçen sene otuz 1'et lira tarhet· cak ve belki de dilenmeğe te,eb
mitler. Ben itiraz ettim. istidam büs edeceğim. 
Ankara kazanç itiraz "Tetkik ko· !!!!m~İf!!!,!!!m!!!!!!!!a!!!tru~h~k!!!a!!!za!!!n!!!ç!!!!!!!v!!!e!!!rg~i'.!!!!s~in~i~f!'!!a!!!z!!!· 

misyonuna,, gitti daha muameleıi la: bulmu§, bunun haddi layıka 
!ntaç edilmeden benden haciz su- indirilmesi için karar vermi,. Fa· 
ııetiy1e 1'a parayı taMil ettiler. kat timdi burada hali bir ıey ya-

Komisyon, evrakımı tetkik et- pılmadı.,. ,, 

Ustalar 
Işoaatçılar cemiyetinden 

·y r 
Üsküdarcla - İnşaatçı ustam, 

örmeci Hasan Efendi diyor ki: 
iyi çalr§tığım, sağlam it yaptı· 

ğım için daima inşaatlarda iş bu
labilirim. Zaten bina inşaatı da da: 
ima vardır. Onun için hiç i!sİz kal 
mam. Halimden memnunum. 

Bizim inşaatçılar cemiyeti de 
çok iıimize yarar. lnıaatlarda it 
alacağımız zaman, bizim ustalığı· 
mızı cemiyet tasdik eder. Bir nevi 
kefil 'vazifesini görür.Yalnız cemi 
yetin bununla kalmayıp, bizim 

için daha fay dalı olmasını temen
ni ederiz. Mesela, büyük götürü 
if aldığımız zamanlarda, bize la
zım ola nbanka mektupları verme 
li ve hatta icabında maddi yardım 
dahi yapabilmelidir. 

Fakir mahallelerdeki 
bakkalann şikayeti 
Kumkapı Nişanca caddesinde 

bakkal lzzet efendi Cliyor ki: 
Esasen bu dükkanımı az bir 

sermaye ile açtım. Veresiye ver
mekliğim, alış veritin azlığı, be
lediye cezası, dükkan kirası, ga
zanç vergisi karıısında bu gün· 
lerde dükkanı kapatmak üzere-

yim. Bin mütkülat içerisinde ge
çinip dururken belediye bir ni -
zamname çıkardı. Erken kapa -
tıyoruz. Bu fakir semtte erken 

kapatmak demek ahı veritten 
mahrum olmak demektir. Acaba 
hiç olmazsa benim ve bana benzer 
kimselerin, dükkanlarını kapat
ma saatlerini biraz daha temdit 
etmek imkanı yok mudur? 

HABER: Fakir mahallelerin • 
de çalışan ve çırak kullanmıyan 
bakkalardan hep ayni mealde 
tikiyetler yükseldiğine dair bele· 
diyenin dikkatini celbederiz. 
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Herhalde bir ıey olmuttu .. Van 
du'nun ölürcesine koıup gelmesi 
bot olmıyacaktı. Ekabirden olıa
lardı biran evvel saraya girecek
ler ve meselenin aslını öğrenerek 

meraktan kurtulacaklardı .• 
Manza sarayı, hakikaten Afri

ka için bir 11aray sayılabilecek ka· 
dar mhtetemdi. Hele büyüklüğü 

akılları durdural>ilirdi. 
Bu mrntakana nihayet on met

re mürabhaı kadar genitlikte birer 
kulübe görmeğe ahtık olan gözler 
Manzanm sarayı karşısında hay
rete düterdi. 

Dülger aletinin mevcut olmadı
ğı bir vahti ülkesinde böyle bir bi 
nanın nasıl yapılabildiğine hayret 
etmemek inaanın elinden gelmez .. 

Vandu Kralm 
emrini bekliyor • 
du. Kendisini ha 
rem dairesine ça 
ğırtacağını u • 
muyordu. Her • 
halde merasim 
yerine gelecek 
ve kendisini ka
saba eki.birinin 
huzurunda ka • 
bul edecekti. 

:Aliyi§e çok 
dütkün görünen 
Manza huzuru
na kabul edece • 
ği adamları hep 
böyle kabul eder 
di. 

Vakit geçti. A-

caba bu vakitten 
sonra kabul eder 
miydi, fakat, her 
halde teşrifat na 

• • • 

ı················ı 

ıvazan: 1 
i Rıza 
İ Şekipl 

Va~;fu kral Manza'nın t/11 
evvel gelmesini bekliyordu. 

Sarayda büyük bir güriiJtillıİ 
davul ve zurnlaar çalmmai• 
lamıttı. 

Bu kralın nerdeyse, merasitll 
rine geleceğine İ§aretti. fakat t 
radan dakikalar geçtiği hald~ 
rünmüyordu. Nihayet daha~ l' 
den süslenmesini bitiremedıfl 
heri geldi. • I 

O gelmezden önce meraıill' 
lonunda da hazırlığa batla~ 

Kral Manza'nın oturaca·ğı ., .. 

zırı kendisinin zi Monlto toprakların yegAne 
r bllytlk ttlll Manr.a ,J, 

yaret sebebini (Bu resim doktor şıyonltort'un Afrika ııe yahatnameatıl 
anlatacaktı. Ka • almmı§tır.> • • • ~ 
bul etmemesine imkan görmü • ar1'asını mızrak, kargı gıbı ,J-
yordu. . • . . .... . silah~arı ıü~lüyordu ve b~ 

Monito ülkesının zengı.nlıgı ve heps~. de .halıı bakwdan yaP ~ 
ya fakirliğiyle alakadar hır ~ese- tı. Guneıın aralıklardan s~~_.,JI; 
lede alakasızlık göıteremezdı, ne· çalan bunlara vurdukça goı 
tekim umduğu gibi çıktı. Az sonra tıracak derecede parl.?'~r~u~ 
yanma gelen teşrifat nazırı: Krallar kıralmm susunu {,ıl_ 

_ Krallar k~~lı,. ~iyam Niyam· leri. biti mı it olıi~~~a~~r:. Bu;/, 
ların reisler reı11 sızı kabul ede- herıye koıarak gurultuyu ıke ıd' 
cek.. çahtan adamalardan anlat' 

Dedi. du. /. 
Vandu, teşrifat nazırı bunu söy- Evvela elliden fazla resırı~ 

lerken durduğu yerde duramıyor, selerini giyinmi§ zabitler 1 f/İ 
mütemadiyen dolaııyordu: ne oturdular. Bundan son"' 

Kral yanına çıkacak bir halde za göründü. .ı/.. 
değildi. Bacaklarile beline taktığı Büyük bir gurur ve as. , 
tüylerden bir çoğu yolda kotarken yürüyordu. Süsü yerindeydi· l 
dü•mü•tü. Fakat, böyle bir mesele insan etiyle beslenen adaJlll1~ '/ 'I: :s' • • ı . h ı,ett 
mevzuubahs olduğu bir sırada bu mıyen er, fıtman ve ey t 
nu düşünmek bile fazlaydı. fak tasavvur edebilirler. f-1'(,I 

Beni haremde mi kabul edecek? kikat hiç de böyle değildi. ~ 
boylu idi. Bacak, kol ve "°...c. 

Diye sordu. , .... ~ 
daki bakır halat ve boncu~·dl-

- Hayır buraya gelecek.. Ka· ların nazarında fevkalade ~ 
bile büyüklerine haber saldık.. Bafınd'l aşağı yukarı tt'~'J 
Şimdi nerdeyse onlar da gelirler: santim uzunluğunda, üst~"' ıc"'".1 
dedi. linde hasırdan örülmüf bır ıtf i 

Çok zaman geçmeden, kabile vardı. Üzerine dizilen ÜÇ• ~ 
reisleri birer birer gelmeğe batla- mızı papağan tüyü ve ön tar' 
mı,Iardı. Bayram ve merasim gün bakırdan yap,lınış yarırrı •1 
)erinde kullandıkları süsleriyle be- sanatkiraneydi. ; 
zenmit olarak görülüyordu. (Devarııı 

I 


