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atil "Yqasm Kral!,, diye bağırmış 
Kalemen, Kralın bulundafu Otomobile bu 

/Jile ile 9aklaşmı1Ja mavaf fak oldu 

diye çimi dün 
a di 

ı~!eı~J 
Tokatta yapılacak 

Suikastçı daha on 
kurşun atacakbl 

Caninin arkadaşlanndan birkaç kişi 
daha tevkif ve isticvap edildi 
Katil otomobile naıl gaklQfabilm11? - 13 

rakamının alııraıızlıılııl- Tabanca delil mit
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aandr iç yerinden ,ara aleıthf 
Kalbinden, cmaandea, Ye ..... 

fYWıdan •.. 

Bir anıele elek
trikle öldü 

Jle7bs kundura faltribiı deri 
...ı .. w. Sadullala efeacll, 11a 
.... fabrlbclUi elektrik teli.i
ni bl'ifbnrken açık ten--. biri
ni bltmUf Te yanıp IJm~. 

Oaldidar müdeiamumt w.W 
Nulf 8eı tahMl•ta 1Nat1 nfbt. 



Suriç 
Yoldaş 
Sovyet Rusyanın yeni 

elçisi Berline vardı 
Berlin, 12 (A.A.) - Sovyet 

Rusyanm yeni Berlin ıefiri M. 
Smiç, dün ıabah buraya gelmit 
ve muvasalatmda hariciye nezare
ti ve Sovyet sefareti müme11illeri 
tarafından karşılanmıştır. 

Mumaileyh, diplomasi metle -
iine teırinievel ihtililinden ıon • 
ra girmiı ve Sovyetleri 1919 ıene
sine kadar Danimarkada temsil 
ebniıtir. Kendisi 1919 haziranın· 
da Kabil elçiliğine tayin edilmiı· 
tr. 1923 aenesnde büyük elçi 11 • 

f aliyle Türkiyeye gönderilmit ve 
Orada on bir sene kalmııtır. 

Kendisinin Ankara aefirliğinin 
onuncu yJ} dönümü münasebetiyle 
Sovyet hükUmeti M. Suriç'e Sov· 
yet hüknmeti Len.in niıanmı ver-
mittir. 

Hatırlarda olduğu veçhile M. 
Suriç, Kiefte henilz bir talebe iken 
ihtilat hareketine kanşmıf ve 
Çar memurlannm takibabna ma· 
ruz kalmıt idi. Bundan sonra 
kendisine ihtiyari bir menfa bul • 
mak mecburiyetinde kalan M. Su· 
riç, Berline gelmit ve orada gaze
tecilik yapmak suretiyle tahsilini 
ikmale çalıımııtır. 

Mısırda bir 
fabrika açıyoruz 

Tütün inhisar idaresi Mısırda 

Türk tütjinlerinin revacmı temin 
etmek için bir fabrika aç.mağa 
karar vermtı, yerlı ve Mısır flrma• 

ıı ile anlatmııtır. 
- Yakında faaliyete geçecek o • 

lan bu f abrikanm müdürlüğüne 
inhisarlar idaresi Taksim deposu 
müdürü Hasan bey tayin edilmit· 
tir. 

M!sır f abriltasınm kullanacağı 
Türk tütünleri, lstanbulda it lene· 
rek ve harman yapılarak oraya 
gönderilecektir. Fabrika bu tü • 
tünleri, güzel ve kokulu sigaralar 
imal ederek satışa çıkaracaktır. 

Uzun zamanaanberi Türk tü -
tUnlerine ahşinıt olan Mısır halkı 
nın Türk sigaralarına büyük bir 
rağbet göstereceği ve inhisar ida • 
resinin bu te§ebbiisünün iyi neti .. 
celer vereceği ümit edilmektedir. 

. . ........... .:.~ 

Isveç V eliahtı lzmirde 
Uzak şarkta Ulu konuklarımızı 

yürekten 
Sovgetlerin tevkif /erine ı_ J d } 

devam ediliyor K3rŞI a 1 ar 
Harbin, 12 (A.A.) - Şarki İzmir, 12 (A.A.) - laveç ve· 

Çin demiryolu hizmetinde çahtan liahti Güıtav Adolf Hazretleriyle 
Sovyetlerin tevkiflerine devam zevceleri Prenses Lüiz ve kerime
edilmektedir. Zabıta lmenpo iı· leri Prenses lngrit Hazeratı ve 
taıyonunda üç kondöktörü tevkif maiyetleri erkanını hamil olan la
etmiştir. Pogranitchkaya istas •• veç bandıralı Vueland vapuru bu 
yonunda istasyon muhaaibi ile sabah saat onda limanımıza gel
makaaçı tevkif edilerek timendi· mittir. 
fer amelesi klübüne götürülmüı· Vali Kazım Pap. ve veliaht 
ler ve kapıları açmağa icbar edil· Hazretlerinin mihmandarlıkları • 
mitlerdir. Klüp bina11, bir Japon 
askeri kıtası taraf mdan İ§gal e • 
dilmiştir. 

Mevkuflar bilahare serbest bı· 
rakılmıılardır. Çünkü zabitlerin 
kendilerini tevkif etmelerinin se
bebi münhasıran klüp binasmı it· 
ga) etmekti. 

Hakem heyeti Maku'da 

na tayin kılınan Hüsnü Rıza Paıa 
ve Hariciye Vekaleti erkanından 
Fuat HulOıi ve Şefkati, belediye 
reisi Doktor Salih, vali muavini 
Fuat, polis müdürü Fevzi Beyler 
ve tehrimizin lsveç konsolosu ve 
refikaları ile veliaht Hazretlerini 
istikbal etmifler ve mevsim çiçek· 
ferinden çok zarif tekilde yapıl • 
mıı bir çok büketler taktim etmit· 
lerdir. 

M. Azana 
Mahkemeye götürüldük
ten sonra serbes hır.akıldı 

Barselon, 12 (A.A.) - Sabık 

baıvekil M. Azana, bugün askeri 
hakimin huzurunda, Katalonyaı 

hükUmet darbesine katiyen yaban 
cı olduğunu, bunu vesaik ile is· 
bat edebileceğini söylemittir. 

M. Azana serbest bırakılmıt • 
br. 

Madrit1 12 (A.A.) - Harbiye 
nazırı kıtaatın Ovideoya girdikle· 
rini b:ldirmi§tir. 

Tayyareler Oviedo ile Mieres 
arasındaki asilerin mevzilerini 
tiddetle bombardıman ebniıler • 
dir. 

Bilbao, 12 (A.A.) - Poliı, 

henüz asilerin elinde olan Regotu 
maden mıntakasını ele geçirmeğe 
çahımaktadır. Kitaat Erandio ve 
Valmasada köylerini almııtır. 

Lef ero)da bir sosyalist gazete· Maku, 12 (Hususi) - Iranla 
Ef gani.tan arasındaki hudut ihti· 
lafında hakemlik yapacak olan, 
Fahrettin Paıa reisliğindeki he· 
yet Makuye geldi. 

Bir müddet sonra veliaht Güı· sinin müdürü ve aıilerin reiıi olan 
tav Adolf Hz. refakatlerin • Mato öldürülmüttür. 

Hakimler sınıfı arasında 
tasfiye 

ANKARA - Hakimler ımı· 
f ına mensup olanlar arasında tas· 
fiye yapacak olan hakimler tasfi· 
ye encument çalışmaga \ns~1a.· 

mıştır. Encümen hakim, müddei 
umumi ve icra heyetlerinin sicil
lerini tetkik etmektedir. 

Domuzlar için cephane 
gönderildi 

ANKARA - Ziraat Vekaleti, 
ekinlere çok zarar veren domuz· 
larla tiddetle mücadeleye karar 
vermit ve domuzların fazla oldu· 
ğu mıntakalara silah ve cephane 
göndermiıtir. Buralarda ıürek 
avları tertip edilecektir. 

de refikaları, kerimeleri ve vali 
Kazım Paıa ile mihmandarları 
Hüsnü Rıza Paşa :ve diğer zevat 

Veliaht Hazretleri, ikametle· 
rine tahıiı ofünan Gazi konağı Ö· 

nünde kendilerine ihtiram mera • 
simi yapan jandarma kıtaıını tef· 
tiı buyurmuşlar ve gördükleri in· 
t;,•m va nıiilcamm~liyettan. ıniile· 

vellit memnuniyetlerini kıta: ku .. 
mandanma söylemiıler ve tefek • 
kür etmitlerdir. 
olduğu halde motöre binmişler ve 
Gazi konağ, önündeki rıhtıma, 
binlerce halkın alkqları arasında 
çılmııtlardır. 

Bundan sonra Gazi konağma 
giren veliaht Hazretleri balkona 
çıkarak, kendilerine samimi te • 
zahüratta bulunan ve alkıılıyan 
halkı selamlamışlardll'. 

Her taraf Türk ve lsveç bayrak 

Bir Ortodoks reisi 
katledildi 

Riga, 12 (A.A.) - Letonya or
todaks kilisesi reisi bat papas Jo
an, geçen gece kötkü~de katledil • 
mittir. Riga civannda olan bu 
kötk cinayet akabinde yakılmıt • 
bP. llatpapaam OMedl .fdGhhll ,,İr 

tekilde yanmı§lır. Cesedin böğ • 
ründe derin bir yara 'Yardır. 

M. Eden Kale'de 
Kale, 12 (A.A.) - Danimarka 

lsveç ve Norveç' e gitmekte olan 
M. Anthony Eden, Douvreıden 

buraya gelmi!tİr. 

Lord Cuşenden öldü 
Londra, 12 (A.A.) - Sabık 

hariciye müste§arı Lord Cushen • 
dun vefat et~iıtir. 

lariyle donatılını, ve misafir bu • y d w • ı d 
lunduklarr konağa . ineç veliahti· angın egı se e 

Şikagoda yangın ne mahsus bayrak çekilmiıtir. kazadır 
Vaıington, 12 (A.A.) - Son Veliaht Hazretleri bugün öğle· lova • birletik Amerika·, 12 (A. 

,__ -·~ 93 
Alman '-
Ve Leh 
• Mütekabil takas · 

cemiyetleri kuruyorlar 
Varıova, 12 (A.A.) -Alıt!~ ma 

ya ile Lehistan arasında 6 t~ ca 
evelde Vartovada parafe edıhP eli 
ola~ takas itilafnamesi dün idi_. tar 
lanm,ttır. Bu itilaf üzerine"~ nü 
fovada Almanlar tarafından J.t hiç 
takas ticareti cemiyeti ve Le _.J. kia 
ler tarafından da Beri inde bu tJ"" bu 
bir cemiyet teıkil edilecektir. 

Uyu9turucu maddelet 
komlserll§I 

Berlin, 12 (A.A.) - A[yoo." Ya 
uyuıturucu maddeler ticat~ •il 
kartı mücadeleye memur -_.ı fat 
servisler, yeniden tensik edilP" bi, 
ve bunun için birisi polis ıııii, de 
lüiünde hususi bir komiserlik~ ka 
das olunacaktır. Bu komill"".: ru 
bu ticarete ait bütün mala.-' 
merkezden toplıyacaktır. ıid 

ol 

ltalzaea su baskını da 
-" rik 

Roma, 12 (A.A.) - Ha~V" t" 
fenahğmdan Paskara • Roıl ~ 
Mili.no • Paıkara tren münakJ hel 
tı bozulmuttur. 1 fik 

T aro nehri taımış9 etrafı · 
...4 •u baımııtır. Mahıul mahvolmut ... 

Askerler halkı kurtamııtt'r. 

Hopa - Portsait 
hattında ca 

Deniz yolları idaresi tarafıı.I ta 
ibdaı edilen Hopa - Portaait 1 tiksı 
tası, ithalat ve ihracatçıla ı 

çele al&kadar etmektedir. 
Bilhassa bazı tüccul , 

larmı bir çok vapurlara &k J 
murafmdan tikiyet etmekte ~ 
ler, ki yeni seferle bunun öj.; ... ı 
geçilmit oluyor. Diier tar .tr .. . 
memleketimize mal ithal edeS:,, 
çok tüccarlar da ayni tekilde ,- lia 
larını getirerek istifade edeC hn 
lerdir. .Jlaa 

Şimdiki halde bu hatta, J~'fe 
Eğe, Karadeniz ve Ankara v~'te] 
ları tahıi.' edilmiştir. ilk J-. ' 
lzmir vapuru yapmıştır. ·~-· 
vapuru yarın lıkenderiyeye. /tin 
mı§ olacaktır. Önümüzdekı "-.11Jı 
günü Eğe, ondan sonra Kara •arı 

·d•' ve Ankara vapurları Portsaı llıit 
reket edeceklerdir. Alınan haberlere göre Şikagonun den sonra Halkevini ve müzeyi A.) - Bir yolcu treni aksi iıtika· 

yüksek binalarından bir.inde vu· • d kl d. mette ıelen bir trenle çarpıtıp .M"-
kua gelmi' olduğu haber verilen zıyaret e ece er ır. devrilmittir. Üç kiti ölmiif birçok Konsoloshanelerimiı"' 111 

infilak neticesinde iki kifi ölmüt, Yeni şeker fabrikası kimse yaralanmıtbr. Türk sergisi ~il 
T 1 f k • on bet kiti ağır surette yaralan· ANKARA - Turhal ıeker Vagonların biribirlerine ıür· ~ a-e e on omısyonu · b k Hanover ve Kolonya t8 ~M-. 

mışbr. Şimdi haber alındığına gö- fa rikasınm açılma resmi 19 bi· tünmeıinden çı an dumanı yan • rindeki konaoloshanele~riıP"' 
reisi Ankaraya gitti re infilak neticesinde yangın çık· rinci tetrin cuma günü yapılacak· gm ıanan yolcular panik yapmıt· :Jı 
T ı ı d daimi olarak birer Türk Qet 

e efon tirketinin heıaplannı mamııtır. tır:. ar ır. ed. eler 
tetkik eden komisyonun reisi, Ce· r leri nümune sergisi tesis ı i'J 
lal Sadi bey tetkikatına dair iza- C' b h l • tir. Bu serg:lerde kolayca ti 981 

=~:.~·küzereAnkaraya git- ,,,a a gazete erı ne di1Jorlar? 1 ~~~0~::iec~1::~~tmadd~eed 

Damgasız ölçüler 
muayene ediliyor 

Haziran nihayetine kadar mu· 
ayeneleri yapılması lazım gelen 
ölçüler, büyük ıehirlerde yapıla -
maını§br. Bu vaziyet karııımda, 
iktisat Vekaleti müddetin birinci 
tetrin sonuna kadar uzatılmasına 
karar vermi§tir. 

Şehrimizde Eminönü, Fatih, 
Beyoğlu, Kadıköy mıntakalannda 

ayar memurlarından mürekkep 
gruplar damgasız baskül, kantar, 
terazi tartı ve öl~ülerini muayene 
ebniye 'Ye damgalamağa batla • 
mıtlardır. 

Türkofiı Ankara merk;Zf.ar 
VAKiT-Mehmet Asnn Bey, j makta devam etmesine pek kati 1 ZAMAN - Ebüzziya zade B. gelen bir tahriratta; bu ;'..ıe; 

Marsilya hadisesi dolayısiyle bey- bir ihtiyaç olduğunu,, söylüyor. Kral Aleksandnn ölümünü ehem- teıhir için icap eden Türle 111 ,addi 
nelmilel vaziyette bir değişiklik Ve şimdi, hükfunetin de bu haki- miyetsiz saymamakta musirdir. Di emtiası nümunelerinin te~ lit 
vücude geleceği hakkında bazı miyeti temin ettiği için samimi ğer suikastlara benzemediğini, lerek gönderilmesi bild :ip 
müta.lealan ele alarak, bunıin takdir ve tebriklerimize hak ka- mesela Romanya başvekili M. Dü- tir. 
harpten evelki ve harbin vukuuna zanmış olduğunu yazıyor. kanm öldürülmesi gibi sırf dahili 4 

sebep olan Saray - Bosna hadise- MiLLiYET - Marsilyada kral bir ihtilaftan ileri gelmiş bir şey 
siyle münasebeti olmadığım ileri Aleksandrla birlikte ölen Fransız olmadığım söyleyip Aleksandnn 
sürerek eskisinin ayn ayn şeyler hariciye nazın M. Bartudan hah- şahsiyetinin ehemmiyetini anlat -
ôlduğunu anlatıyor ve vaziyetten seren Ahmet Şükrü Bey, M. tıktan sonra, "Eğer denildiği gibi, 
endişeye mahal olmadığmr söylü- Bartunun hariciye nazırlığının suikast faili bir .Hırvat ise, fenah
yor. dünyanın en ehemmiyetli ve siya- ğr gene kendi milletine, yani Hrr-

COMHURlYET - Yunus Na- setin pek ince bir anma tesadüf vatlara inmiştir." 
di Bey, Yugoslavya Kralını öldür- efttiğini yazıyor. Ve bu vaziyeti Düşüncesini de ileri sürerek: 
mekte ne maksat takip ediyorlarsa anlattıktan sonra, Siyaset adamı "Bu kanlr hadisenin Yugo5Javya -
bunu iptal için Yugoslavya da en bol olan Fransadan muhakkak mn gerek dahilinde, gerek haıi -
"Soğuk lmnhğığa sahip kuvvetli bir Bartu aah~ çıkıp tutulan yolu cinde ika edeceği tesiratı ise an -
bir iradenin vaziyete hakim ol- takip edeceğini umuyor. cak zaman gösterecektir.,, diyor. 

·~ reri 
Kibrit fabrikasınd' ' nele 

kadın yaralaıı!{j&,, 
Büyükdere kibrit fab ,i'_J(in · 

bir kaza olmut, f abrik•1~ ~o 
toför Hayrinin idaresind~ _ ~ • 
yondan, tidetli firen yaP1 y ~ 
ceıinde fırlıyan ıandıkl,.r~ ~~ 
hat ve Samiye iıimlerind' '· 1~ 
kadını hatlarından ajıt ~ tk 
yaralamııtır. Tahkikatfo 
mııtır. 
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.... en;'"'-~: 
Uşşakizad; Halit 
Ziya'nın 111akalesi 

Edebiyatı cedidezıin büyük ro· 
mancııı Halit ZiJa, cinai b' . 

Otobüsçüler vaziyetlerinin bozukluğundan şikayetçi 
............................................... ._. ............................................... .... 

d b" d ızım e-
e ıyatımız a lladir tesadüf ecli • 

len bir h~uaiyet ıöateriyor: yatı 
m~~·lah, ılerlediii halde, fatıla
": ır zındelikte bleaıiui tekrar 
elıne aldı; henı &ad ııpta edilecek 

Bazı otobüsçüler, tramvaylarda 
biletçilik yapacaklarını söylüyorlar 

tarafı --d 1 .. ' .. J::6 1 ı m•kaleler, buau. 
n~n duıuııcesile tetkik edil' Kadıköy - Bostancı tramvay• 
hıç te modası • d . uıce, 1 
it' k d. • leçDUt eiil ... Bil&- &rınm itlemeğe açılması üzerine 
b:İw:ı~.~~den iki mektep ilerde bu hatta çalıtan otobüılerin tatili 

• ~11111\IZu aanc:hirnuz hal- faaliyet ettikleri malumdur. Bu 
:~· bı~ı eı'kiliiimiz cihetinden t otobüsler bundan sonra İstanbul· 

ıt edıyor. en daki muhtelif mmtakalara taksim 

Muhterem O:atat, leçen edilecekler ve burada çahtmağa 
~dılı 'bir uzun makaleyi dol~ baılıyacaklardır. 
ııle bana lıured•-'- b YI· Dün bir muharririmiz bunlarla f -ag fa •ıına "lf 
}, ~t etmiı. Her 98erinde oldufu 

1 
• •· aiSrütmüı ve son vaziyet hakkmda 

1
• 'bu Yaz11mda.n da ·c1 ıı • dütüncelerini aormu§tur. 

de ettik. Bir çok IÖ~I d~ İstifa- ====== ====== 
lraıakabuteta· erı, nıüna. Du··n bı·r kadın l'Udurı IYece]r bdar dof. 

O '- o··ıdu·· mıanqcada Ara 
•İden ıeçınıe ni~ • Pça Ye Fari • 

lduiu ıibi Pek nıce kelnneler 
4ta vardır, M ır'! töz ll'Uplan 
n°k,, ' "Ye 111• etel ' sGnunetteda • 

lı uıe Praip " •net herdetı ,, ' engüs • 
daha 11,.._,_ an,, .•• ıibi ... Hat

..... LMı1'J: "Ve'---
el bevalci ! "V ~ aley. 

file.,,' "Su.,h~ e DÜnallahGttev. 
'ihül -'-' e ·~ talıanare fi 
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Dün saat on dartte k8prüden 
kalkan Kalamıt Tapurunda bir ka· 
dm ölmütflir. Vapur Kadık6yii • 
ne yanatırken birdenbire durmut, 
yolculardan Samiye Hanım ismin· 
de bir kadının öldiltü anlatılmıt • 
tır. Yirmi yqmda olan Samiye 
Hanım çoculumı diiftlrmek için 
iliç içmif, ıonra 49 derecei hara• 
ret içinde Haseki hutabaneıine 
sitmittir. Hastahanede kencliaine 
kürtaj yapdmıf, on iflD yatbk

tan ıonra hastahaneden çdmuttır. 
Samiye Hanım dün evine dönü· 

yordu. Vapurda birdenbire fena· 
)&fllllf, dilfUp ıslmüftür. Kadmm 
fasla kan zayi etmesinden dolayı 
öldüğü an1aşılmakta'dır. 

U<A w x sa sa: a 

Kadıköye su 
Kacbk6ye Te ciTarma bol su 

vermek için tebekede yapılacak 
ıslahatın 150 bin liraya batlı ol • 
-.._ anlaıılmqtır. Bu masrafı 
lcoııcaaalc ilsere 111 ücretlerine zam 

Bütün otobülÇiller müteeuir ve 
gayri memnun bir halde tikayet· 
lerini ve dileklerini fU ıekilde an
latmıtlardır: 

- Maalesef biz en talisiz mea· 
lek sahipleriyiz. Bundan üç dört 
ıene evel ite bqladık; tam itleri· 
miz biraz yola girdi. Çahf1Damı· 
zr tanzim ettik. Rahat nef ea a • 
lacafımız bir sırada bqımıza bir 
tramvay iti çıktı, itimizi terket • 
tik. 

Şimdi bizi lıtanbul mmtakala • 
rma takeim edecekler. İstanbul· 
da yalnız Sirkeci - Bakırköy, Ke
resteciler - Eyüp ve Taksimle 
Yenimahalle arasında otobüs ser· 
viıi olduğundan bizler de bu mın
takalarda çalıp.cağız demektir. 

Otobüsçülük biraz yaz itidir. 
Kıtm ne Sirkeci ile Bakırköy, ne 
de Taksim ile Y enimahale arasın
da iyi it yapılabilir. Zaten bura· 
larda evelce çalııan meslektaıla • 
rımız iılerin fenalığından bahse
diyorlardı. Şimdi biz de büyük 
bir yekUn halinde bunlara inzi
mam edince itler büsbütün azala· 
cakbr. Sonra Bakırk8y tren tari
felerinin ucuzlamuı bu hattaki 

' otobüs yolcularının da azalmasım 
intaç etmiıtir. Görüyorsunuz ya 

taliimiz bizi ne kadar mü§kül bir 
\'niyete ıokmuıtur. Her cihetten 
mUtkülit içindeyiz. Ne yapacafı
mızı ptırdık. Sonra oralarda ça· 
hıtıiımız için evlerimizi f atan da 
Kadıköyüne, Suadiyeye lafı • 
mıf, oralarda konturatla ev tut
lllllftuk. Şimdi ise hu evlerden 
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Kambiyo mOdGrlilfGne selen 
bir emirde Türk parumı koruma 
lcaranıameainin on ikinci maddeai 
ınuctbince Arjantinden Tilrkiyeye 
Yapılan ithallt mukabili hiç bir 
te1dlde dcmz mGaaadeai Terilme
IDeai J,ildirilmittr. 

Sovyet sefiri bekleniyor 
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Çocuk bulundu 
Betiktatta Şerbetlıane ao1'aim

da tahminen bir aylık bir kız ço
culunun bıralolmıt olduju görül· 
mllt ve çocula Firden iımi konu· 
)arak Darilllcezeye ıl>nderilmit • 
tir. 

Çabuk aUndUrUldU 
DiY&Dyolu caddesinde Turan 

apartmanında oturan Ticaret 
Mektebi müderriılerinden Faik 
Beyin aileai dördüncli katta pat • 
bcan lmartırken tavadaki yai 
parl&.mlf ve ocalm iiatündeki rafı 
Yabut, etraftan yetitilerek yan• 
ımm büyümesine meydan bırakıl· 
mamııtır. 

Yaraladı 

Kumkapıda KömürcG ao&im· 
da oturan Serkis İlminde biri ar
kadqı Vahanı bir alacak meaele
ıinden potin ile yüzünden yarala· 
mq, kendisi yakalanmıtbr. 

Ayak k1rdı 
Şoför Onniiin idaresin'deki 

otomobil, Tarlabatmda oturan 
makinist izzet efendiye çarparak 
ayağını kırmıfbr. Şoför yakalan
mıfbr. 

~-----------------Gizli nüfusun kaydı 
Gizli nüfusun kaydı mühleti 

bu ayın on betinde yani iki eüne 
kadar bitmiı olacaktır. Bundan 
aonra müracat edenlerin evrakı 
Tiliyet idare heyeti tarafmdan 
tetkik ediJ.....ırtir. 

çıkmak ve İstanbul tarafına tatrn· 
mak lizmı. Halbuki konturatla • 
rımız ıenelik olduğundan ev aa • 
hipleri de tazminat iıtiyorlar. El
hasıl her gün yumruk yumruğa, 
rırtlak gırtlağa kavga ediyoruz. 

Şimdi bizce yapılacak yegane 
it otobüılerimizi ıatmak, §Oför· 
lükten vazgeçmek ve Kadıköy -
Bostancı tramvay hatlarında vat• 
man veya biletçi olmaktır. 

Muhtelit mübade
lede tasfiye 

Muhtelit mübadele komiıyonu 
ayın on dokuzunda faaliyetine ni· 
hayet verecektir. Komiıyon, ha· 
len tuf iye itleriyle meıgul olmak· 
tadır. 

Şimdiye kadar halledilmit ye
gane mesele 1 ağuıtoı 1929 tari· 
hinde sahiplerinin ellerinde bu· 
lunmıyan Türk malları hakkında 

Terilecek karar meaeleıidir. Bu 
n•e.elenin halli için de Yanan mü· 
badele ıubesi müdürü M. Kosivaa 
Atinadan ıehrimize se1mittir. Mu· 
maileyh 1 aiustos 29 tarihinde 
sahiplerinin ellerinde bulunmıyan 
Türk emlakine Yunan hükUmeti 
tarafından vaz'ıyet edilmesi hak· 
kında komisyondan bir karar al • 
mala çalqacaktır. 

Ankara itiJifnameainin 'betinci 
ve yedinci maddeleri mucibince 
Yunaniıtanda bulunan Türk em • 
ilki Yunan hükGmetinin mülki· 
yetine seçmiıtir. 

Ancak; 1 ağuatos 29 tarihinde 
s!'hiplerinin ellerinde bulunan 
Türk emli.ki istisnai teıkil edecek· 
tir. 

Y unanistanC:lan selen M. Kosi
vas vaz'ıyet edilmesi istenen em • 
lake ait 250 kitilik bir liste getir • 
dilinden komiayon bunlann hu
kuki vaziyetini tetkik edecektir. 
Bu mabatla Türk heyetinden Ra· 
aih Beyle Yunan heyetinden M. 
Pekeon' dan mUrekkep bir heyet 
t,.tekkül etmittir. 

Ecnebi yolculann 
memnuniyeti 

lskenderiye, Pire ve İzmir ıe
ferini yapan Ese T&puru, dün mu· 
tat vaktinden iki aaat 10nra liına· 
nımıza gelmittir. 

Buna ıebep, yapunm lzmir li
manından ıeç kallcmur olmuttur. 

Diin gelen bu yapor yolculan 
ilk defa olarak serbestçe ıehrimi· 
ze çıkabilmiılerdir. Bunlar ıüm· 
rükte hiç bir mualemeye tabi tu • 
tulmamıılardır. Çünkü muayene 
lzmirde yapılmııtır. Ecnebi Te 
Türk yolcuları bu muameleden 
çok hotlanmaktadırlar. 

Limanların idaresi 
Liman tirketlerinin bir umum 

müdürlükle idaresi dütünülmek • 
tedir. Merkezi lstanbulda olacak 
olan bu müdiriyete İzmir liman tir 
keti idare meclisi reisi doktor Hu
lusi Beyin getirileceji söylenmek· 
teclir. . • ' 

Yangınlar, spor ve 
sinema! 

Son haftalar içinde Arjantinin en 
büyiik ıehirlerinden biri olan Kampa• 
na ıelıri çıkan bir yanıın yiizünden 
tamamen yanmııtır. Bir kaç ay evvel 
de gene bir yangın yüzünd~n Japon • 
yanın H&kodati ıehri tamamen mah · 
volmuıtu. 

Bu münasebetle bir müdekkik dün• 
yadaki mqhur yangınlan tasnif et • 
miıtir. Buna göre ıimdiye kadar en 
dehtetli ve korkunç yallgınlar Amerİ· 
icada çıkmııtır. 1871 de Şikago ıeh • 
rinde tam 17000 ev yanmııtır. Bunclaıı 
sonra dehıet itibariy!e 1904 senesin • 
deki Baltimor ve geçen seneki Boa • 
ton tehrindeki yangmlar gelmektedir. 
A vrupada husule gelen en büyi''< yan 
gın 1905 senesinde Norveçin Alesand 
ıehrinde olniuı ve 12000 hanelik olan 
bu ıehir tamamiyle yannuıtır. 

Tarihi yanıınlardan biri de 1666 
seneainde Londrada çıkan ve 5 gün 
devam eden büyiik yangındır. O za • 
man 90 kiliae ve 14000 ey yanmrıb. 

Anlatılan müdekkik efendi hep A• 
rupa ve Amerikada dolaımıı 1918 ıe
nesinde lstanbulda çıkan ve bir haf • 
ta devam edip bütün lstanbulu yakan 
yangmlardan haberdar değil. 

~ 
Sovyet dağcılanndan bir gnıp ge

çenlerde Kafkasyadaki Elbürz dağın.ı 

çılanııtır. 5700 metre irtifaında ve te
pesi tamamiyle karlı olan bu dağa illi 
defa olarak çıkılıyordu. Heyet tayya • 
relerin yardımı ile tepeye kadar çık • 
mafa muvaffak olmuı ve birlikte gİ • 

den bir sinema operatörü çok güzel 
filmler çelonittir. 

~ 
M.kine ilcıminde hüyiik hir deii-

ıiklik yapan Dizel motörleri ıimdiye 
kadar otomobillere tatbik edilemiyor • 
du. Son zamanlarda bir 5oYyet mü • 
hendisi böyle bir motörle iıliyen bir 
otomobil icadına muvaffak olmuıtur. 

Yapılan tecrübeler tam bir muvaffa • 
lci7'9tle neticelenmlıtir. 

~ 
Şarki Türkiatanda ,..pılan hir .... 

n atika tabarriıi unumcla ketfedilen 
e9kİ bir mabet harahaJerinde takriben 
3100 ıenelik pamuk tohumlan bulun
muıtur. Tahmin edildiğine göre 'bu 
tohumlar mabette mukaddes bir eı:ra 
silti aaldamnakta idiler. Bu kadar a • 
zim bir tarih yapmlf olan bu tohum
ların çiiriimemeai büyiik bir hayret U• 

yandmmıtır. 

Fakir çocuklara yardım 
Alemdar nahiyesi Himayei Et· 

fal ıubesi tarafından geçen aene a· 
çıkmıı olan aıevi, mekteplerin ta· 
tili üzerine kapanmıttı. Bu müe .. 
sese bu sene yeniden açılmq, mm• 
takası dahilindeki fakir çocuklara 
sıcak yemek verilmeıine bqlan • 
mııtır. 29 tetrinievel Cümhuriyet 
bayramında da elbiıe dağıblacak· 
tır. 

, 

Deniz hakkında bir rapoı 
iktisat Vekaleti son deniz kaza• 

smm vukuundan evel ne gibi ted • 
birler alındığını İstanbul liman: 
idaresinden aormuıtur. Bu ıorgu 
üzerine bir rapor hazırlanarali 
Vekalete gönderilmittir. Liman 
memurlukları bulunmıyan yerler• 
de deniz vasıtalarmm jandarma, 
gümrük ve zabıta memurları tara• 
fmdan kontrol edilmesi lüzumu • 
nan müteaddit defalar alakadar • 
)ara teblii edildiği de bildirilmit-
tir. • ' 

Yeni inşaat 
Yeni yollar ve yapılar kanunu

na ıöre, yeniden inta edilen a• 
partmanlarm mutlaka ziya ve ba
va almaaı lazımdır. Bu iyi farta 
uyıun olmıyan binaların iD§uına 
müaaade edilmemektedir. Son 
zamanlarda Lalelide bir apartma• 
nm arka cihetine ruhıataız olara'IC 
bina ilave edildiği görülmüıtür .. 
Bu kısım lJktmlacaktır. / -
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Sivil olarak esrarengiz bir şekilde 
Istanbula gelen zabit kimdi? 

Bu.müphem ve esrarengiz mu· 
haverenin devamına ıiddetli yağ• 
murlar mani oldu. Kaptan mahal· 
linden ayrıldılar .. Zabitin biri nö
bette kaldı. Diğeri sivil olarak ge· 
minin motörile Kabata§ sahiline 
çıkh .•. Ve oradan, kendisini bek -
liyen -hüviyeti meçhul- bir kaç 
kiti ile otomobile binerek kalaba· 
lığa karıftı .. 

Bu adam kimdi ve lstanbulun 
iıgal edildiği günün ak:!amı böyle 
alelacele sivil olarak nereye git 
mitti? Kendisini Kaba taşta bekli· 
yenler kimlerdi? 

Bu mühim suallerin cevabını 

ve bu adamlarm kim olduklarını 

ileride -sırası geldikçe- öğre -
neceğiz .. 

* .,, * 
Şimdi, (Entellicens ıerviı) in 

mütarekeyi müteakıp nasıl faali • 
yete geçtiğini öğrenmeden evvel, 
lıtanbulun o kara günlerindeki 
vaziyetini kısaca gözümüzün önü· 
ne getirelim. "lngilizler biliyorlar 
'dı ki, bir milleti inkıraza uğrat· 

mak ve onun cazip varlıklarına tft· 
varüs eylemek için o vatanda her· 
§eyden evvel zif a uğratılacak iki 
l<uvvet vardı: 

1 - Milletin ruhu, 
2 - Ordunun ruhu. 
Bu .1ebeı:Ue evvela bu iki unsu· 

nm mukavemetini kırmak fikrile 
ite giriştiler. Zahiren Ruıyaya kar 
fı yapılacak bir hareketi askeriye
yi ileri sürerek lüzumlu gördükle
ri Sevkulceyı noktalarım iıgal ba
banesile ve daha bazı desiselerle 
bir taraftan (lıtanbul) dan itiba -
ren tekmil Karadeniz sahillerin
deki iskeleleri ve dahilde bazı mü· 
him merkezleri istila eylediler. 1 -
talyanlar Söke ve Antalya havali· 
sini işgal ederek Konyaya kadar; 
Fransızlar Adana ve Gaziantep 
mmtakasmda yerleıerek Pozanti, 
Maraı, ve Urfaya kadar yürüdü· 
ler. Musul mmtakasmdan da İngi
lizler !İmale doğru yürüyerek !hal· 
kı tahrike başladılar. Ayni zaman 
(fa da Şarktan Ermenileri tahril[,. 

lialkrJtılar. Bunu ikmalden sonra 
orduyu '(vesaiti tedafüiyeden tec· 
rit ameliyesi) devam ederken, kuv 
Tetlerinin hakim olduğu yerlerde 
namuskir ve liyakatli kumandan· 
lan ibirer suretle sürerek; rütbesi 
ne olurıa olsun bili. kayrt ve prt 
1ier Türle zabitini ·her ttilaf zabi • 
tine ıelim ve ihtirama mecbur 
etmek kadar ileriye va~dılar. 

Ordunun ruhunu karartma• 
la ve onu maddi silahiyle be· 
raber manevi silahından da 
tecride çalıthlar. Bu arada mil· 
Jetin ruhunda ayrılık husule 
ptimıe1C için (Hürriyet ve ltilif) 

fn1<ur mensubinini körüklüyor· 
Jardı. Bir çok zevatı tehcir ve tak· 
tfl ile alakadar diye takip ve taz· 
yi.JC ediyorlar, bu suretle milleti 
tefrikaya ÔÜ§Ürdükleri gibi ümit· 
aizliğe de uğratmak istiyorlardı. 

izzeti nefsimizi kırmak için ka· 
a .hlr, ltftyiılc 1rUçnk her ferde 
Pter tüTltı tahkir ve tecavüzü tat· 
bik ettiler. Muhtelif ve cazip vesi· 
lelerle ahlilmnızr ifsada ve kadın· 

lığımızın bekaret ve ismetini boz· 
mağa kadar kalk.qtılar. 

Diğer taraftan ·bu tethit siyase
ti karıısında memleketin münev· 
ver görünen zavallıla.nnı da, de· 
rece derece (Manda) tVesaire gibi 
kendi kendimizi aldatan ve bil· 
meden eaarete razı kılan propa• 
gandalan yapmağa ıevkettiler. 

lıtanbulda kurduklan (lstihha· 
rat ıebekesi) ile öyle muvaffakı· 
yetler hasıl etmeğe haıladılar ki, 
bu felaket kartısında herhangi bir 
vatandaıla ıerbeıtçe dertleımek 
imkanı kalmamııtı. O derece mu· 
vaffak olmutlardı ki, herfeyin ni
hayet bulduğunu zanneden, vatan 
ve milletile kalbi ve riyaıız irtiba
tı olması icap eden Padiıab '(Va -
hidettin) bile, kendini ve hane
danını sıkıntıya düpnekten kur
tarmaktan ibaret olan bir gaye ile 
zilletten zillete koıtu ! Milletin 
mukaddes mücahedesini doğma· 
dan öldürmek için dütmanlarla 
beraber ve onlardan ziyade çalıı
tı.,, 

Vahidettin, Harbiye mektebi 
bodrumlarında inliyen bir Türk 
zabitinin feryadına: 

-İngilizler mademki, her Türk 
zabitinin her itilaf zabitine selim 
v•--•-;. ...,rcbni \erdtr. Bu cm· 

re muhalefet eden elbette cezasmr 
çekecektir! ! ! 

Cevabını verecek kadar küçük· 
lük gösterdi. Bu suretle itilaf dev· 
Jetlerinin gözüne gireceği zeha
bmda bulu'l.ln hissiz ve hain Pa
dişah her gün biraz daha· küçüldü
ğünün farkında değildi .. 

"Bir taraftan dini ıerre alet e· 
derek, esarete tahammül, salibe 
dehalet gerektir,, diye fetvalar çı· 
karbyor, diğer taraftan kendi se· 
fahathanesinde mücahitler için J. 
dam kararları imzalıyordu. Para 
ile tutulmut bir takını yabancılar 
her gün itilaf ordusuna kafile ika· 
file gönüllü giderken; hisaiz teh· 
zadeleri mücahitlere iltihak ede
rek ite kuvvet verecekleri yerde, 
tasavvur edilemez bir bayağılrkla 
Ml'ay)armı her biri birer zevk ve 
ıaf a mahfeli halinde itilaf zabita· 
runa açmıılar ve sultanların onla
ra kadeh ıunmalarma müsaade ve 
müsamaha etmitlerdi .• 

Anadolu hallcı kadm, çocuk, 
genç, ihtiyar istiklal ~kı ile ölü
me yürürken, bunlar T eıvikiye ve 
Niıantaıı saraylarında, Boğaziçi 
sahilhanelerinde tahrip ve imha 
kuvvetlerinin zabit ve kumandan· 
larınm kollarında daıu ediyorlar
dı ... ,, Hasılı, iıgal altında bulunan 
mahallerdeki vatandaıların mane
viyatı kırıldığı gibi, milletin ruhu 
da battan &§ağı ve bütün mi.nasiy
le bozulmu§tu ! 

İstanbul maddi, manevi bin bir 
değitiklik içinde bocalıyordu. Çok 
kısa zamanda büyük bir istihale 
devresi veçirmit gibiydi.. Memle
ketin en yüksek münevverleri bile 
yarın ne olacağını kestiremiyor
lardı. Herkeste bir irade ve muha· 
keme zaf ı vardı, yarını kimse gör· 
müyor, hatta görmek istemiyor· 
du ... Manzarayı hariçten seyreden 

--Pr;tik --·----------_,_--,. 
Yazan:! A K D E N İ Z K O R S A N J 

H n BJ~Jl~~!~! ::.::: ŞAHİ iV REİS 
Yazan : M. Gayur 

-63- 1 BUyUk macera, afk ve harp romanı J 
Yirmi dereceden •talı ıu çok kim· 

ıeye soğuk gelir fakat banyoya ahtır 

-ye anide ıuya dalııuna vücudün daha 
soluk sulara alıımuı mümkündür. 
Banyo on dakikadan kırk bet dakika
ya kadar ıürebilir. Bu ıuyun hararet 
dereceıine Ye yüzenin bünyesine tabi
dir. Asıl kaide vücutta yorgunluk du· 
yar d\'ymaz çıkmaktır. Yümıek ıayet 

ııhhiclir. Şitman kimıelerle göğüs ka
feıi büyük olanlar diğerlerinden az yo
nılurlar. Yüzmede vücudünü zorlamak 
banyonun faidelerini azalın. Dalmak 
banyonun faydalanna zarar veren bir 
antreneman hareketidir. Banyodan çı
kmca vücudü güzelce oğuşturmalı ha· 
fil yÜn elbiıe giymeli. Ve güzel bir jim· 
naıtik yapmalıdır. Kanın cereyanı 

tiddet keıpeder. Teneffüı daha sağlam 
olur. Bütün adalelerde nafi bir aksüla
mel görülür ve iıteha gelir. 

Habibe babasına: Eğer onu öldürürse' 
ben de yaşamam!,, diyordu 

Birdenbire kapı açılmıt, Şeyh J ceğim .. Eğer zorlarsan kalb: 
Ebüısait çatık katlarının altında hançer ıaplamaktan korka 
ateı f ııkıran gözlerile Habibeye ymı sanıyorsun? ... 
balmııftr. Diye haykıracaktı. 

111 Genç kız yerinde doğruldu. Ev· Fakan bundna evvel şah~ 
veli o da babasını ayni gözlerle 1 isin hayatını dütünmek 1 
süzdü. Sonra bundan bir fayda Yen iden babasına sokuldu: 
olmıyacağİnr sezmiı olmalı ki yü· - Şahin Reiı öldü nıii ;-
züne yalvaran bir hal verdi. Şey• - Onun adını ağzına a 
hin önüne doğru yürüdü. Diz çök· lı11n!... 'JI 
tü ve onun ellerini avuçlarına ala· - Gemisine sağ dönnıed 
rak, ağlıyan gözlerle tekrar yüzü· nun kurtulutu için uğratlO~ 
ne baktı. Yalvardı: dan borcudur. Çünkü onu 

Deniz banyosu: Herkea deniz ban
yoıuna tahammül edemez. Deniz ban
yosu gençler için hazan muzirdir. Bi
naenaleyh banyo yapmadan dokto
run reyine müracaat etmelidir. Deniz 
banyoıunun tesiri tatlı su banyoıunun 
teıirinden daha devamlıdır. Deniz 
banyoıu 'bet ila yirmi dakikadan faz. 
la ıünnemelidir. Vücut ürpermeden 
ıudan çıkmak li.znndrr. Banyodan çı

kınca ayaklan ılık ıuya daldırarak ak
ıülameli temin ebnelidir. Deniz ban
yosu elbiseleri faniladan olmalı ayak· 
)ara sağlam sandallar giymelidir. 
"Sandal bir nevi ayakkabıdır,, • Eğer 
sahilde meddü cezir varsa met halin· 
de iken girmeli cezir zamanında gir. 
mekten kabil olduğu kadar aakınmab

- Baba, ona bir şey yapma! ben yolladım. Tuzak ku~ 
Onu buraya ben gönder· insan gibi görünmek ist ~ 
dim. "Babama git ve beni ondan Her şeyden evvel o kurtulıo"'. 
iste!,, dedim. Onu öldürme ha· Onun kurtulması için her t'1 
b ' B' d d ""'l '? a. ... ır ıey yapma m, egı mı • 
Daha yaııyor ve ölmiyecek, değil 

·? m·.,. 
Şeyh Ebü11ait o zamana kadar 

kızım bu halde hiç gömıemiıti. 
Genç kız devam ediyordu: 
- Eğer onu öldürürsen ben de 

yafıyamam artık! ... 
Şeyh, kızmm ellerinden tuttu. 

Ayağa kaldırdı. Kenardaki sedi· 
re oturttu.; Kendisi de oturdu: 

- Onu sahiden ıeviyor mu • 
drr. Banyodan sonra bir mikdar yürü- sun? .. 
meli ve ancak yamn saat ıonra yemek Diye sordu. 
yemelidir. - Seviyorum baba ... Ne yalan 

Sıcak banyolar: Her mevsimde n aöyliyeyim. Seviyorum itte ... Sev· 
her yerde yapılabilir. V ücudü temiz memek elde deiil ki ..• 
tuttu an baş <'1 

1 1 n - Ben sevmiyorum ve onunla 
reyanınr teshil ederler. Banyo yapmak l .. ? 
için en iyi derece 33 derecedir, Hara· ev enemezsın • ... 
reti ya el ıokularak veya 'termometre - Kim benim hoıuma giderse 
ile tahuıin ebnelidir. Banyo kırk ita onunla evlenmeme razı olduğunu 
kırk bet dakikadan fazla sürmemeli- ·sen söylemez miydin? 
dir. Şu lüzumu mikdan sıcak su ili.ve - Fakat böylesi hiç hatırıma 
edilerek banyonun sonuna kadar ayni gelmemitti. Gelseydi öyle demez· 
hararette tutulmalıdır. Sabun az kullan d' 

ım. 

malı, kokulu maddeler ise çok az kul- - Demek ki kabahat sende 
lanılmalıdır. Çünkü tesirleri auyun il· 

• 1 • .. t İmİf •• Öyle değil mi baba? .. 
caklığı, neııç enn yumupmau, TIICU 

meaamatının açılmaıı ile fazlalatır• - Evet ama, ne yapalım ... Bir 
Banyo yapılan ıalonun harareti her yanlıtlık yapmıtım... Y anlıt he· 
halde on be§ dereceden fazla olmalı· sap Bağdattan döner ... 
dır. Sıcak elbiıelere bürünmeli, llara· - Ben de o sözüne güvenerek 
reti birdenbire değiıtinne:meğe gayet ona söz vermittim. 
dikkat göstermelidir. Sıcak banyonun - Verilen her sözün tutulma• 
tesiri banyo akibinde bir kaç saat uyu- 11 lazım gelmez ... Hele atk, rüzgar 
nuraa daha (azla olur; uyumadan e.,.. 
vel hafif ve mugaddi bir yemek yeme- gibi geçici bir §eydir. Ona gü· 

lidir. venilmez ki... Seni !>unca arap a-
(Devamı var) sılzadeleri, soyları peygamberimi· 

ze kadar dayanan mübarek adam 
yabancılar: lar istediler de varmadın; buldun 

- Bu ne !aıkınlrk?... buldun da bu serseriyi mi bul· 
Diye, kah gülmekten ve kah d ? un ... 

lioskoca bir milletin bu peritan B b ? - a a .. ~ 
haline acmıa'ktan kendilerini ala- - Ne o, bir de onun avukatlığı· 
mıyorlardı. ru mı yapacaksın burada?.. Sana 

• • • aon defa söyliyorum. Bu adamdan 
l§gal tarihinden henüz on bet ümidi kesmelisin! B;r daha onun 

aylrk bir zaman geçmitti. Beyoğ• yüzünü görmiyeceksin! .. Ebu Se 
lunda pastacı (Mulatye) de, elek· lameye şimdi haber gönderece· 
triklerin ortalığı henüz aydınlattı• ğim. Düğüne hazrrlansın. Sen de 
ğı bir sırada, üç kişi otunnut ko- onun oğlu Musanm haremine gir
nuıuyordu. Birisi bahriye zabiti, mek üzere üç güne kadar yola• çı• 
diğeri mahut arkadaıı •• Üçüncüsü kacaksm ! Düğün orada yapıl~ 
de bir ermeni tercüman idi. Bali- cak ! Bugün yarın mektubumun 
riye zabiti söze bqladı: b l' ceva :r ge ır ... 

- Bir milletin ahlakmı bu ka· - Fakat baba, ben bunu iste· 
dar kısa zamanda if sada muvaf· miyorum. Ben Musayı ıevmiyo-
fak olmak, doğrusu, büyük bir tec 
rübe ve zeki. meselesidir ... 

- Kelimeleri çok yerinde kul
landınız! Eğ~r nezaketen evvela 
zeka sonra tecrübe meselesi demit 
olsaydınız hatanızı tashih edecek· 
tim .• 

:(Devamı var)' 

rum ... 
- Evlendikten sonra seversin! 

Nikahta keramet vardır. Başka 

ıöz istemem ... 
Hab!be babasının yanından ge· 

riye doğru çekildi. Ayağmr yere 
vurarak: 

- istemiyorum iıte ! .. Gitmiye· 

parım... Jı 

Şeyh Ebü11aidin gözle'fİ1"" 
§imtek çaktı. Kızını zorlıt: ~ 
li.me'nin oğluna verenıı,..-. 
anlıyordu. Kızmm ne inal~ 
IUk olduğunu, hatta bu r1 

kendi kendini öldünneğe b~ 
kııacağmı biliyordu. Haltiıl" 
le bir §ey bütün emekleritt!ı.J 
hulyalarını kökünden yrJV 
Zaten kızı da o kadar se~ 
ki onun ölümünü görmek ~-" 
le kalbinin soğuduğunu iP' 

yordu. 
Şimdi Şahin Reisi~ b'ld~ 

aöyliyerek genç kızr kor ~ 
lcendl f9.s.:m- .Jel-., 

çalışacaktr. dedi ki: _ 
- Şahin Reiı şim'di ka 

ıılan bir kurt gibi avucunııı' 
dedir. Öteden beri bu ser~ 
mı ortadan kaldırmak ı~ 
Evimin içinde, haremime af 
ğı, bu kadar adamı öldürd , 
yaraladığı için ıeriatça k~clİ 
dır. Kimse de bana bu yus 
§ey aöyliyemez. Fakat on~~ 
la sağ bı:rakmağa ve geını• 

dermeğe razı olurum... ~ 
_ Nasıl? .. Demek ki ltıvj 

medi ve ya§ıyor •• Oh~ 
Sana çok şükür!.. lstedil1' 
nedir? Çabuk söyle!... '/ 

-Ondan vazgeçecekşiııı 
lia adını bile anmıyacakıJ1S aİ. 
güne .kadar, Şeyh ~bu Se~ 
oğlu ıle evlenmek uzere 1 I 
cakım !.. Zannedersem h~ 
bir ,ey değil! .. Hatti senillj 
1 b. . l'k' . unmaz ır ıy ı .... 

Genç kız derin bir nef 
gözlerini yumdu; e·ğer ooıJ 

- Bir daha onun adııs' 
ve unut!.. Jı 

Diyecekleri yerde lial~J 
üstüne bir hançer &apla9' J 
kadar acı gelmezdi. if.'" ~ 

Suıtu. bir türlü peki d '; 
en acıklı bir yüz ve en ~ 
varan bakıtlariyle bab• 
lerine bakıyordu. 

Merhamet dileniyor~;.jl 
Fakat Şeyh Ebüsaaı 1"Jt 

odanın hafif ve solgun "1 ..>1 
da cili.lı bir tunçtan f~' 

Eskisinden daha ıert f, 
sordu: ~ /ı 

- Çabuk söyle! Bu -; 

ediyor musun? ... Yok~·fil" /. 
yorum ve her §eyi iıte 1 

" 

yapacağım ... Üstelik ·~~,lıJ 
olsa benim dedikleritıı' 
ceksin! 

· '(Devamı ~) 
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ASLANL1 HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika no. sa 

Y.a Vaııduııun .. 1 d'"· ı aoy e ıgı d .. 
rs~ aa ne yapa.cakt ? ogruy 

den alının 1 
• Bakırla.rm elin-

•••••••••••••••••• 

IYazan: f 
k. d 

1
' olınau, kendiıini bel-

1 e en fa.k' N' 
f arkıı ır ıyam Niyamlıdan 

z Yapacaktı 
iıll' Üzerine .. .. . 

Yeni ha Y\lrumek, bakırlarını 
~ Faka b!tan ele geçirmek lizıınd 

h. . t unu yapmazdan evvel K ... '· 
ının fikr· a-

do w ıne müracaat etınek 
~ hareket olurdu. en 

g- e~en ~arekete ıeçti. Yaktı' 
.,.., lrUnetın çekilın · n 

rağmen Kah' h h lf olınaırna 
ıne a. er ld K"h' sa ı a ın yelyeperek Id' . 

Bu ihtiyar bir ad ge ı . 
nun her yerini ga • aındı, Vücudu 
cidden tuhaf ' lrıp halk-ala:r ve 
B ey erle ·· l 

oynuna geçirilnıi •uı eınişti. 
orta.ıında kend' b t gerdanlığın 
bir ınuıka 11 ı &f ı kadar bii-=~L 

n anıy d '~ 
Batına ho or u. 

mı• b Ynuzlu bir L" l"b 
x, OYnuıla ~ a tak 

ıef gıraklar ha" 1 rının ucuna da ç • 
M g a.nıııtı. ın-

• anıa., kah' . 
•1ne ha.her v · ı'·nın geldiği kendi

- li erı tnce: 
enıen b 

Dedi. ura.ya reisin .. 

Şirndi l<"h' la . a ın büy"k M 
Yetınin teiai M u onito "1-

dayd, anıa.'nın ka 
· rııım-

- Ban K·h· a. Yakla.t! ded' 
a ın Yakı 1, 

kendisine hi b~~tı ve da.ha Ma 
8. ç ır !ey aö 1 rua 

1 - ıliyorunı b . Y enıeden: 
111\,, Bana l enun hüYiik ı_ 
nu h at anlı d liTa.• 
ha P. ulunnıadığrnı 1L aının bulu-

zıneainin . , vana, b-'-
g1>r • Yenıden 1. • v.as:ır 

-yJJ'JJYece '" • e IDııze • 
Ç.. gını ıoracak 8'eçıp 

dı' . ~nkü, kahin •• •rruz, dedi. 
•ını Ç&... ' m:anza' ı_ 

Rıza j 
1 Şeki~l 

Manza bu neticeden memnun 
görünmedi. Ki.hin bunun farkına 
varmıttı. Daha onun bir batka tec 
rübe İstemesine meydan bırakma
dan: 

- Bu, niyetimize kolaylıkla e • 
remiyeceğimizi göıteriyor. Ben 
bir başka tecrübede daha buluna
cağım, dedi. 

Kahin, yamyamların (Dama) 
ağacı dallarından yapılmıt bir İs· 
kemlenin üıtünü iyice parlattık· 
tan sonra bir kaç d·amla su döktü 
ve bir baıka ağaç dalını üzerin· 
den kaldırmaya savaftı. Dal kay • 
mıyordu; iki üç defa hafif hafif 
takdmıfh. 

Bunun üzerine Krala: 
- Benim büyük Kralım, ne ha

zineyi ve ne de aslanlı adamı ye· 
niden ele geçirmeğe imkan yok
tur. iki falım da bana. bunu anlat -
tı, dedi. 

Manza, kahine kartı şimdiye 
kadar hiç göıtermediği bir asabi -
yet gösterdi. 

Ve onu yanından kovdu. 
O, ~ayet Vandunun bahsettiği 

aılanh adam varsa onunla müca -
deleye giritmeyi f alm aksi çıkma
sına rağmen taaarlamıttı. 

• • • • • • • • • • 
- 2 -nin ne olgn~1ğrn1 ititinc nnı !l:en • 

"okl •hılece.ıı:. · • e, aebebi- T "' arına esını •raıt b aöiatin güzelliğini insan bu· 
ve •eheb· 1_'1uhtelif ıu ıı ırmıt, ir rada daha içten duyar .. Gözü sa· 
ti, ını -aşağı Yuk a. er sonnuı 

a.l'l keıfetmi ran vahıi güzelliğin zevkini dam-
Manza. 

0 
§ la damla tatmak arzusuna kapı· 

v d'"' , nun k 1 er ıgıne İn ayıptan h be ır .• 
•İne hi · anıyordu. Hele a. r H b l l h 
hald ç. ~ır §eyden b h kendi- ey et i ağaç arın i tiıamı ya· 

e nıçın ça.. a setnıediğ' ntnda yüz metre yüksekliklerden 
çok def ı gırnıı! olaca.. . 

1 
dü•en suların rag~ ıltısına vahsı· 

h'J . a ar tab· .. b gnu hır x ,. 
1 ltlıtti. ' 11 u 2"Ünkü gib. hayvanların ko§tuğunu dütünınek 
- EV"et k"h' 

1 
bile insana garip bir haz atılar. 

eoraca .. a ın inı S B d 
gibi glırn. Bana h~k'kan~ bunları ura a ııcakbkla serinlik ko. 

an at.. 1 atı olduğu Ylln koyuna yatan, beraber koıup 
- Enırede . . oyıuyan iki kardet gibidir. 
ka" hı'n . rsınız hi~y::L kra Göz alab'ld'w' 

b d 
,.. \lifi; 1 1 ıgıne uzanan kurak 

tiya l ' ır enb' ım.. "11 
aü r ığından bek] ır; Yerinde, ih- ço 1 erini yetil ovaların ve yeşil o-

rat)e fır ld k enı nıiyec k b. va arını sık ağaçlı muhtetem or-
' 1ıf dudak) ı a. gibi dönd·· e ır manlarının kovalad v hu d' 

nund 8.rr titredi, lki 1· u. Kralm Af . ıgı ıyar, 
a aarlı d e 1Yle ho rıka topraklannm ortası sayıla 

tutarak d uran büyük Y· bilir. 
b. uda.ki nıuskay 
ırdenb' arına göt" d" ı B dak to ıre bırak ur u ve ura i ağaçlarının heybeti 
J>j~~ •iirdü. arak ellerini Yere, ve vahıi hayvanlarmm ·bolluğu ile 

iı 1:> 1 Palb\ağ1 "-ta Afrika yerlilerine korku salan or • 
l&Jı ır tut81rn to .. •ına 11ıkıştırdı- mana Karıa, içinden geçen büyu"k 

11\ı b Pl'agr bo Ç d Ş •asla atından çıkar Ynu:zlu kü- aya a aram a.ıdmı veriyorlar. 
l't eıraırna .... . a.ra.k kıvırcık Her yerde, her tarafta her semt 

Sonra: """'1l>tı. te bir baıka ahenk var. ' 

d -.. Bunu b. . Buralarda, hiç beklenilmiyen 
~n &onr., ı" ıır· t..Vlık tecrübe.· hır zamanda, ıiddetli fırtınaları 

ili~ ' l>oy ıyehiJiriın I:'_ ın- gene ıiddetli yağmul'lar takip e
R'etira· l il' tavuJcı \..:.._ ~edi • der. 

'?1.er a ~· 
1 l("-lrıı .. ı Y&ğı itte gene böyle günlerden bi-
eri herıı enıriyle kah· · riydi. Şiddetli bir kaaırgayı yağ-
ki.hitı en teldi. ının istedik- mur ta.kip etmiıti. 

nı •çt ' ta'tllğu 'k• G ··nı d ı ~e k: n ı ı eliyle .. u er en ·beri~ günetin keskin 
Yava, Ye.\'b rala, benci Y"'g" agdzı- tııeakhğı altında ıbu~alan kavru • 

ıı' cıt tt• :r e.ğ .... ın an ı ' ,J~ k he .. ı. 'r a\l\ılc :una akıtnıaır:n . - a? ~apraklal'a yeniden can gel. 
JJ a uıunu bu Yağda .. ı rı mııtı. 

,ı- I rni f doldu n uç ce'Viz • 
17i' ~· • racak le.dar iç- v Garıp kut •eılerinin doldurdu-

n. 1f hittikte ~ ormanda, onların mevcudiye _ 
.rl' J ıden dua.ya, b 1\ ıonra, ki.hin, Ye- tinden batka biç bir ~ey göze çarp 
~ geçnıeıniıti Jc· aılad1, On dakik.: mıyordu. 
,~ ~ ~k olduğu y 

1 ~enci Yağı içen ta Vandu iki nöbetçiııin arasında 
~e l Tavu§uıı :; •. e kıvnlıverdi. .. Yoı-gun ve bitkin hiT halde ilerli· 

17'11 la lıerha.nfi b' Ulnü, aslanlı adam- yordu. Artık nerdeyst' hazinen;n 
,. Obiyeteıitllre~~Ücadelede !Wlğ. j ~~Lmduğu mağaraya gelecekler • 

Lik maçları dün başladı 

Galatasaray Istanbulsporu, Vefc: 
Süleymaniyeyi yendi · 

Bir ta.rafta grup birincilikleri 1 e 1 yapılırken, diğer tarafta da latan· 1 ~ 

bul lik maçları dün başladı. 
Günün en mühim maçı Taksim· 

de, Galatasaray ile lstanbulıpor 
araamda oynandı. 

iki hafta evvel bütün gayretle
re rağmen birbirini yenemiyen bu 
iki takımın dünkü kartdatmaaı 

hakikaten aıkı, zaman zaman lü· 
zumsuz ıertliklere kadar varan 
sıkı bir çekitme oldu .. 

Oyunun büyük bir kısmında 

Sarıkırmızılılar hakim oynadılar. 
Fakat ekseriyetle tuursuz ve kom· 
binezonsuz oynadıkları için neti • 
ceyi büyük bir farkla lehlerinde 
bitiremediler. Ga.lataıarayın güzel 
oynadığı dakikalar, 'birinci devre
nin ve ikinci devrenin sonlan ol • 
du. 

Bu sıralarda da güzel oyun ve 
güzel akıtlara rağmen, mütemadi· 
yen gol kaçırdılar .• 

Bunda, lıtanbulspor mü<lafaa· 
ıının akıllı oyunu da amil olmadı 
değil .. 

İ§in tuhafı ıudur ki, dünkü o• 
yunda hakim oynamasına rağ· 
men, Galatasaray yegane golünü 
de ancak (korner) den atabildi.. 

Bot kaleye hile kaçırılan goller 
oldu. 

Birinci devreyi O - O bitiren 
lıtanbulspor takımı, ikinci devre· 
nin batında mağlubiyet golünü 
yemekten kurtulamadı. Eğer, kor
nerden atılan bu gol olmasaydı. 

Galatasaraym hakim oyununaı 
rağmen, kaçırılan gollere naza
ran, dünkü oyunun da bera·berlik· 
le bitmesi ihtimali çok uzak ol· 
mıyacaktı. 

Küçükler 
Genç takımlar maçında, Gala• 

tasa.ray lstanbulsporu 3 - O, (B) 
takımları maçında da gene Gala -
tasaray lıtanbulsporu 4 - 1 mağ· 
hip etti. 
Topkapı - Beylerbeyi 
Taksimdeki ikinci küme birin· 

ci takımları maçında, bu sene yep· 
yeni bir takımla çıkan Beylerbeyi 
ile, Topkapı karıılattılar. Beyler -
beyinin çok canlı oynamasma 
rağmen, güzel •bir oyun oynryan 
Topkapılılar 5 - 2 neticeyi ka
zandılar. 

Kadıköyünde 
Güniin ikinci mühim lik maçı, 

Kadıköyünde Vefa ile Süleymani· 
ye arasında oynandı. . 

Evvelce de, bu ıene çok iyi de· 
receler alacak kadv kuvvetli ol· 
duğunu yazdığımız Vefa takınır, 

üç dört oyuncusu eksik çıktığı hal· 
de, dün çok güzel bir oyun oyna· 
mıt bilhaaıa, Süleymaniyenin ilk 
golü atmasr, Vefa takımmın bun• 
dan sonra, adeta coıkun bi-r oyun 
oynamasına sebep olmuı, rakiple
rini sıkı bir hücum çemberine a
lan Vefalılar, Süleymaniyenin bir 
müdafaa oyunu oynamatma rağ

men neticeyi 4 - 1 kazanmıılar
dır. 

Kasımpaşa - Hilal 
Kadıköyündeki ikinci küme 

maçında genç oyuncularla çıkan 

Kumpaıa ile Hilal takımları kar-
da ı iki ta af .. el.bir ovun 

Dün lstanbulsporu yenen 

Türkiye birincilikler1 

Dün Istanbul grupu maçlarına 
Beşiktaş sahasında başlandı 

Ay sonuna doğru Bursada ya· 
pılacak Türkiye futbol birinciliği 
maçlanna ittirak edecek grup 
ıampiyonlarınr takip edecek maç
lara dünden itibaren baılanmııtrr. 

İstanbul grubu: latanbul, Ban• 
dırma, Balıkesir, Çanakkale, Ko
caeli, ve Burıa fampiyonlarından 
terekküp ediyordu. Çekilen kur
aya göre dün Bandırma ile Balı • 
keıir, Kocaeli ile Bursa, latan • 
bul ile Çanakkale kar§ılqtılar. 

Maçlar Betiktat ıahumda ya• 
pılacaktr. 11k maçı Bandırma ile 
Balıkesir tampiyonlan yaptılar. 

iki tarafın da oyun hevesi yerin
deydi. Fakat Bandırma takımı • 

nın oyun ilerledikçe daha ağır 

bastığı görülmeğe batlandı. Ban
dırmanın bilhass.a muhacim hattı 
çok iyi oynuyor, sağ içle sol açık 
dikkati çekiyordu. Neticede Ban• 
dmna faınpiyonu sıfıra kartı üç 
sayı ile Balıkesir takımım yendi. 

ikinci maçı İstanbul ile Çanak
kale ıampiyonları yaptılar. 

lstanbul ıampiyonu Be -
tiktaıın, rakibine göre bir 
hayli ağır basacağı tabii idi. Fil • 
hakika lıtanbul birinci devrede 
bet sayı çıkardı. Seyirciler bu 
sayıların ona çıkacağını tahmin 
etmeğe baılamı!lardr. Fakat tah· 
minler doğru çıkmadı. lstanbul, 
çok enerjik oynıyan Çanakkale 
ıampiyonu kart11mda ikinci dev· 
rede ancak bir sayı çıkararak ne· 
ticeyi 6 - O kazandı. 

Çanakkale ıamiyonunun kuv • 
vetli rakibi kartısmda yılmadan 

çalıfmaıı, seyircilerin tak 
çekiyordu. Be§iktat t 
Hünsü Bey dün oığ muavi 
kiinde oynamııtır. 

Üçüncü maç Burs& ile 
§ampiyonlannı kartılaıtırdı 

langıç Kocaeli takımı lehin 
mit ve Kocaelililer daha 
dakikada ilk sayılarını çık 
lardı. Fakat oyun ilerledik 
ziyet değifmeğe, Bursarun 
rakibini ıı~meie ba,ladı. 
bittiği vakit Bursa, bire kar 
sayı ile kazanmıftr. 

Çekilen kuraya göre 
Bandırma ile İstanbul tam 
ları dömi final maçını yap 
bu maçın galibi de sah gün' 

ıa fampiyoniyle karşılaıac 
Dün, bu müsabakalar d 

siyle geçit resmi ve meraaim 
lacaktı. Yugoslav Kralı H 
lerinin ölümleri dolayısiyle 
sim yapılmamıf, bayraklar 
rıya kadar çekilmittir. 

Dünkü maçlarda, teşkili 
Erzurum mebusu Aziz Beyi 
bol federasyonu reisi Ham 
min Beyler de bulunmutlar 

Dl<lER GRUPLAR 

Utak grupu: İzmir famp 
Utak ıampiyonunu 3 - O, 
taınpiyonu Denizli fatnpiy 
4 - 1; Konya grupu: 
tampiyonu Afyon şampiy 
4 - O, Ankara §ampiyonu 
tehir ıampiyonunu 3 - 2; 
sun grupu: Trabzon f&mP 

Gireson şampiyonunu 2 -
miılerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - O galip gelmiıtir. 

Voleybol 
İstanbul mıntakaaı voleybol 

tilt maçları dün aktam Galatasa • 
ray lokalinde batlamJ'§trr. 

Vefa - Susporları maçında, 
Susporları gelmediğinden, Vefa 
hükmen galip gelmi§tir. 

lıtanbulıpor - T opkapı maçı
nı lıtanbulıpor kazandı. Günün 
diğer en mühim maçı da Galata • 
saray ile Fener bahçe takınılan a .. 
rumd yapılmıttır. Heyecanlı bir 
oyundan sonra, Galatasaraylılar, 
F enerbahçeyi yenmiılerdir. 

Pazar günü 
Yarın aa.at 15.30 'rlıL Galatasa· 

J 
da, !ehrimizdeki Fransız g 
rinin futbol takımı ile bir ma 
pacaktır. Fransız gemileri 
nın iyi bir takım olduğu aöyl 
ğinden bu maç meraklı ola 

YAVU 
Kadın ve erkek ter 

Bütün trklar hep orada 
nirler. Her keseye ve her 
ya uygun elbiıenizi ancak 
da yaptırabilirsiniz. 

lıtanbu1 Yenipostahane 
tısında Letafet Han. 
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Katil ''Yaşasın_ Kral!,, diye bağırmı 
M. Dumerg ile uzun uzun görü§· Yugoslavya hududunun h~r ~it (Ba~ tarafı 1 incide) 

llk otomobilde Kral, Bartu ve 
Ceneral Bertole oturuyorlardı. 

Kralla Bartu yanyana. ve Ceneral 
de kar§ılarrnda otumıut bir vazi • 
yette idiler. 

Katil p.yanı hayret bir çevik • 
lik ve meharetle çamurluğa çıkmıı 
bir taraftan toför ve Ceneralle mü 
cadele etmiı ve bir taraftan daı a -
teı etmekte devam etmiıtir. 

ikinci otomobilde Yevtiç bulu· 
nuyordu. ilk kurıun atılır atılmaz 
Y evtiç hemen vaziyeti ka vramıı 
otomobilinden athyarak ileriye 
doğru koJl!lu§hıı'. 

Katili kılıçla yere düıüren mi· 
ralay kılıcmı savurduğu esnada 
Yevtiç te katili eliyle itmiıtir. 

Y evtiç bundan sonra otomobile 
atılarak Kral Aleksandrm göğsü -
nü açmıf, bu esnada kan oluktan 
akarcasına boıanmııtrr. Belediye
ye geldikleri zaman Aleksandr 
fevkalade ıakin ve soğukkanlı bir 
tavırla: / 

"Fransn:ların dostluğunu kay· 
betmeyin,, demi§ ve tam saat 
16.52 de ölmüıtür. 

Petrus Kaleımen suikasttan aon· 
ra yere düter dü~mez polislerin 
ve muhafızların bütün gayretine 
rağmen halk mu haf aza zincirini 
yarmıı ve üstüne atılarak kendisi· 
ni linç etmİ§tir. Ölümünden sonra 
katilin yüzü ve vücudu korkunç 
bir manzara almııtı. 

Derhal yapılan muayene neti -
ceıinde öldüğü anlaşılınca cesedi 
poliıe teslim edilmiıtir. 
Hadisenin sineması ahndı 

Meraslml uıııuımlle lllıme ~elı.-

mek için tertibat alan sinema ope· 
ratörleri suikastı da taml\mile fil • 
me almağa muvaffak olmuılar· 
'dır. 

Filmde katilin nasıl fırladığı, 

nasıl çamurluğa çıktığı ve KTala 
kartı nasıl ateı ettiği, suikasttan 
sonra nasıl yeredüştüğü ve halk 
tarafından nasıl linç edildiği en u· 
fak tafsilatına kadar görülmekte, 
ve bütün sesler ele i!itilmektedir. 

Büyük bir tarihi ehemmiyeti 
haiz olan bu film Belgrat askeri 
müzesinde mu haf aza edilecektir. 

13 rakamının oğursuzluğul 

Suikast eanasmda Kral ve Bar· 
tu da dahil olduğu halde yara a • 
lanlann adedi tam 13 tür. 

Ağ1r surette yaralanan Ceneral 
Bertole ile Ceneral George' e der • 
hal ameliyat yapılmıftrr. Bunlar • 
dan batka hastahanede daha yedi 
kiti yatmaktadır. Bunlardan üçü 
erkek dördü kadındır. Kadınlar· 
dan ikisi Yugoslavdır ve Fransa· 
ya tahsil için gelmiı bulunuyorlar
dı. Bunlar Kral Aleksandrr karıı· 
lamak üzere ayni gün Paristen 
Marıilyaya gelmişlerdi. 

Yaralılar arasında bir de 14 
yaılarında bir çocuk vardır. Bun· 
dan ba§ka iki kiti de hafif yaralı 
olduğundan bunlar evlerinde te· 
davi edilmektedirler. 

Suikast filminin en canlı ve he
yecanlı kisımlannı alan sinema o· 
peratörü de çok yaklaşmasının ce· 
zaaı olmak üzere gelen kurıunlar· 
dan biriyle tehlikeli surette yara
lannnı, yere düter dütmez derhal 
baıka bir arkadaJı yerine geçerek 
alınmakta olan filmin diğer saf • 
halannı tamamlamııtır. 

Katilin silahı tabanca 
değil mitralyozmuş! 
Annemasse, -laviçre • 13 _(A. 

A.) - Yugoslavya polis müfettit· 
lerinden biri, Raytiç ile Novakı 

itham edecek vesikaları getir • 
mittir. 

Korkunç bir adam olan Raytiç· 
in yakalanması, suikastın ev· 
veliyabnı aydınlatmağa yarıya• 

cak bir keyfiyettir. Merkum, Pa • 
riste, Kalemen ile ayni otelde 
yatıp kalkmıtbr. 

Raytiç, Franıız ve Yugoslav 
polisince hüviyeti malum olan ve 
Nalis adını tqıdığr söylenen fÜp· 
heli ıahısa benzediği için bu cihet 
arattmlmaktadır. 

Douai, 13 (A.A.) - Paristen 
11elen iki f üpheli ıah11, yaıak si • 
lah t&§ıdıklarmdan dolayı dön 
tevkif edilmişlerdir. Birinin adı 

Eiıentein, ötekininki Zilbenstein· 
dir. Zilbestein, 1917 de, Simfe· 
repolda doimuftur. 

Annemasse, 13 (A.A.) - No· 
vak, isminde hakikatte Postitil 
Zvonimir olduğunu ve 1904 te Bu· 
kovinada doğduğunu itiraf etmit· 
tir. Merkum, bazı polis memur • 
ları ile bir gazete müdürünü kat· 
lettiğinden dolayı, evelce Belg • 
ratta gıyaben ölüme mahkum edil· 
mittir. . 

O zaman, Avuıturyaya kaçan 
Novak, oradan da Macaristana 
gidip, bazı mültecilere mülaki ol· 
muftur. Kalemen ile Zürihte ta
nışmış ve onunla ve diğer üç 9ahıs· 
la 'birlikte Parise gitmiştir. 

Kalemen, ve Silni namındaki 
~ahıı Paristen Marailyaya hareket 
ettikleri halde, diğer üç arkadaı 
Pariste kalmıtlar ve suikastı mü· 
tc l:lhl11 lıcun:n savu ·mu~ araır. 

Beşinci şahsın, Kalede vapura 
binerek yakalanan Vilinger oldu· 
ğu anlaıılmışhr. Bu adam, Hırvat 
fırkasının Macaristanda oturan 
bir murahhasıdır. 

Marsilya, 12 (A.A.) - Zabıta 

tarafından icra edilen tahkikat 
neticesinde Kalemenin iki rovel
veri olduğu ve bunlardan yalnız 
birini kullanmıı bulunduğu anla· 
§ılmıştır. Bu rovelver sisteminde 
bir tabanca ve tekrar doldurmağa 
lüzum görülmeksizin yirmi fİ§ek 

atan hakiki ufak bir mitralyözdür. 
Tabancanın, tanzim edilebi • 

len bir nişangahı vardır. Kılıfı da 
serttir. Binaenaleyh icabında bir 
karabina haline getiı-ilebilir. Bu
nunla dakikada 250 mermi endah· 
tı kabildir. 

Marsilya, 12 (A:A.) - Emni • 
yet müdürü M. Cals, bir lokanta 
garsonunu istiçvap etmİ§tir. Bu 
garson, katilin 29 eyluldenberi 
yemeklerini kendisinin çalı!mak • 
ta bulunduğu lokantada yemiş ol· 
duğunu söylemiştir. Şu hale göre 
katil Marsilyada veya civarında 
hiç olmazıa iki hafta kalmış de • 
mektir. 

Annemesse, 12 (A.A.) - Ka· 
lemenin şeriki cürümleri oldukla • 
rı zannolunan iki kişi bildirilen 
eşkale göre Lozana gitmek üzere 
vapur beklemekte oldukları bir 
sırada bir lokanta veya kahvede 
tevkif edilmiılerdir. 

Bunların Yugoslavya haricinde 
şubeleri olan geniş bir te~kilata 
mensup oldukları zannedilmekte
dir. Bunlar, kral ile M. Bartu • 
nun Marsilyaya gitmek için takip 
etmiş oldukları yolu takip etmİ§ 

olduklarınİ itiraf etmişlerdir. 

KALEMENIN PASAPORTU 
SAHTEDiR 

MarıilY.a, 12 .(A.A.). - Çe~os· 

lovakya konsolosunun tahkikatı, 
Kalemenin pasaportunun sahte ol 
duğunu göstermiftir. 

Bu pasaportun forması ile ter· 
tibi hakiki bir pasaportunkilerin· 
den baıkadır. 

Mühür taklittir ve bir imli. 
yanhtı vardır. 

Zagrep konsolosunun imzası 

elle taklit edilmit değildir ve bi
lografiyle nakledilmite benze· 
mektedir. 

Pragla Kalemenin nüfuı kay· 
dına dair hiç bir §ey bulunama • 
dığı teyit edilmektedir. Eaasen 
bu isim bir Çek iımi değildir. 

Suikastta yaralananlardan bir 
kadın hastahanede ölmüştür. 

Bir tehadete göre Klemen Mar· 
silyaya 29/ 9 da gelmiştir. izi a· 
ranmaktadır. 

KATİLiN SUÇ ORTAKLARI 
SORGUYA ÇEKiLDi 

Annemasae, 12 (A.A.) - No· 
vak ile Benes uzun sorguya çekil· 
mitler, ellerindeki Çekoslovak 
paaaportlarınm ıahte olduklarını 
itiraf etmi~lerdir. 

Benes, asıl isminin lvan Rajliş 
olduğunu, Yugoslavyada Kolo • 
dinette doğduğunu itiraf etmiftir. 

Novak hüviyeti hakkında ma· 
Himat vermekten istinkaf etmit· 
tir. 

mÜ§tÜr. rafında, ve Tiryeste ile LıY'1 
Brüksel, 12 (A.A) - "Nasyon na civarında, aradaki ınüııa" 

Belj,, gazetesi, Klemenin Liej mm betleri ihlil edecek mabiyett• 
takaaında bulunduğunu, Liejde mayi! ve hadiselere meyd.O 
kömür itlerinde çalıtan bir Hır • miyecek, ihtiyat tedbirleri 
vat olduğunu, buradan 28/ 5 ta • trr. 
rihinde ayrıldığını temin etmek • Belgrat, 12 (A.A.) -
tedir. Bir Yugoslav heyeti Liej içinde bulunan halk, Sa.raY 
Yugoslav konsolosluğuna gitmif, nada ve Asiekde nümayişlet' 1C 
heyet azasından ikisi katili tanı • mrşlar. Birincisinde Nepreds. 
dıklarını söylemiştir. mindedeki Hırvat-cemiyeti b 

Pariı, 12 (A.A.) - Pariste ika· sı ile ltalyan konsoloshBJl tJ 
met etmit olduğu otelde Benese taşlamışlar, ikincisinde de 
refakat eden ve Nalis olduğu zan· vatski List ismindeki Hırvat , 
nolunan şahsın Kramer ismi altın• tesi binasını yağma etmişlerdit· 
da bu otelde oturmu§ olduğu mey· F k b. • de 

ransız a ınesın 
dana çıkmıştır. Malum olduğu 
veçhile bu tnhıs Aix otelinde de buhran 
bu ismi vermiı idi. Zabıta şüphe
H Yugoslavların ikametgahların • 
da taharriyat yapmakta ve elde 
edilen vesaik, mütahassıslar tara • 
fından tercüme edilmektedir. Üç 
Yugoslav tevkif edilmiıtir. 

Annemesae, 12 (A.A.) - Ka· 
lemenin iki suç ortağının pasaport 
)arının tamamen sahte olduğu te· 
yit olunuyor. Bunlar 1931 den 
evelki modellerdir. 

·cenaze merasimi 
Belgrat, 12 (A.A.) - Avala 

ajansı bildiriyor: 
Dubrovnik kruvazörü, Kral 

Aleksandrm cenazesini hamil ve 

Paris, 12 (A.A.) Hava• 
undan: 

Buhran batlamıtlır. 
merg'in tekrar M. Dumerı'i. f 
daf edecejine §üphe yokt~· ; 
kat kabine tebeddülitı hafıf ~ 
derin mi olacaktır? Gazetelet I 
mm oldukça genit olacağın• ıl 
nediyorlar. Hariciye için M. f 
dın, dahiliye için de, M. M~ 
nin isimleri ıık ıık ıöyleniy~~· J~ 
Dumergin dün M. Markeyı 1""' . 
ctmit olması kaydediliyor. 

Bazı gazeteler M. Şerona d• 

Pariı, 12 (A.A.) - Klemen bütün Yugoslav harp gemileri Te· 
ile füpheli Yugoslavların fotoğ • fakatinde olduğu halde 14 teırini· 

halef aramaktadırlar. •• 
Pariı, 12 (A.A.) - Da.hı 

nazırı M. Sarru, istfia etmittif 
Emniyeti umumiye müdüriİ 

Barthou ile Bouches ourb' 
rafları bütün Avrupa polisine evvel ıaat 6 da Splite vasıl ola· 
gönderilmiştir. caktır. 

Tahkikata memur komiser, Kruvazör limana girdiği anda 
Klemenin üzerinde Valter maT • top atılmak suretiyle aeli.mlana 
hah raltı ı)Uı "' unu u,. - caK ır. Ayni dal<ikaaa .Belgratta 
mi,tir. ve bütün vilayet merkezlerinde 

ŞÜPHELi YUGOSLAVLARIN toplar atılacaktır. 
BULUŞTUKLARI YERLER Kruvazörün Splite muvasala • 

Paris, 12 (A.A.) - Sen Döni· 
de alelekser f Üpheli Yugoslavla· 
rın buluttukları lokanta ve yer• 
lerde araştırmalar yapılmııtır. 

Tevkif edilen üç fÜpheli §ahıs 
sorguya çekilmek üzere Parise 
getirilmiştir. 

M. Sarro, M. Löbrön ve sonra 

Kral Aleksandr'ın 9 
ay önce yazdrğı 

vasiyetname 
"Bu vasiyetnameyi tamamile 

sıhhatte ve serbest bir halde ken· 
di arzum ve irademle yazıyorum. 
ilk arzum sevgili zevcem Yugos• 
Javya Kraliçesinin mes'ut ve rahat 
bir surette yaıamaıını temin ebnek· 
tir. Oğlum Pierre ıinni rüıte vasıl 
oluncaya kadar hükumeti idare et-

mek ve naip olmak Üzere a§aiı
da isimlerini yazdığnn kiımeleri ta-
yin ediyorum: 

Ewela: Naip olmak üzere ye
ğenim Paul Karayorgiyeviç, ikin· 
ci: Goıpodin Radenko Stankiyeviç, 
üçüncü: Goıpodin lve Peroviç. 

Diğer kısma gelince bunlardan 
ceneral Voyiılav Tomisa'yı Paul'e; 
doktor Y ov Banyanin'yi Radenko 
Stankiye,-iç' e ve Gospodin Zetsa'· 
yı da Peroviç'e yaver ve yardımcı 
olmak üzere tayin ediyorum. 

Bu vasiyetnameyi kendi arzum 
ve ihtiyarım ile :iki nüıha olarak 
yazdım. Bunlardan birini zevcem 
Yugoslavya Kraliçesi, diğerini ad
liye vekaleti muhafaza edecektir. 

Her iki vasiyetname tarafımdan 
kapatılmıı ve mühürlenmiıtir. 

Alekaandr Karayorgiyeviç 
Yugoslavya Kralı 

Bu vasiyetname t kanunusani 
1934 tarihinde Bledu'da yazılmıı· 

hr." 

tinde hükumet erkant He ayan ve 
mebusan meclisleri mümessil1eri, 
mülki ve askeri memurin hazır bu· 
lunacaktır. Yapılacak bir ayini 
müteakip halk tabutun önünden 
geçecektir. 

Saat 10 da tren, Sp\!tten hare• 
ket edecektir. Teme, hükumet 
ekam ile ayan reisi, mebusan ikin· 
ci reisi bineceklerdir. 

Tren Zagrebe saat 21,40 ta 
muvasalat edecektir. Zağrep is· 
taayonunda bütün mahalli resmi 
memurlar ile mülki ve askeri er • 
kan ve cemiyetler mi.i.messilleri ha 
zır bulunacaktır. 

15 te§rin:evvel saat 5 te tren 
Zağrepten hareket edecek ve sa· 
at 13,40 ta Belgrada vasıl ola· 
caktır. 

Belgrat istasyonunda niyabet 
saltanat meclisi a'Zası ile hükU.met 
erkanı, ayan ve mebusan meclis· 
leri mümessilleri, askeri ve mülki 
erkan, milli kültür cemiyetleri 
hazır bulunacaklardır. 

Sonra, Kralın nafi istasyondan 
eski sarayına nakledilecek ve ora· 
da kısa b:r ayin yapılacaktır. 

16 - 17 tetrinievvel tarihlerin
de saat 6 dan 12 ye kadar h~k 
cenazenin önünden geçecektir. 
Gece yarısı Kralın cesedi Bdgra· 
dın büyük kilises:ne naklolnacak 
ve orada 18 teşrinievvel sabahı, 

ruhunun istirahati iç;n büyük bir 
ruhani ayin yapılacaktır. 

Bundan sonra Kralın na§i Op· 
lenatz kilises:ne götürülerek ora· 
da askei merasimle defnolunacak
tır. 

Nümayişler 

Pref esi azled ilmiılerdir. 
Pariı, 12 (A.A.) - Dün 

~ am, eclla lco ·~annda.. 

buslar, Alekaandr, M D\lıner 
kabinenin, bilhaaaa şimdi ıi 
muvazenesini muhafazaya ç• 
cağını söyliyorlardı. ·J 

Mebuslar, hariciye nezareti~ 
M. Flandın' e, dahiliyenin iıe, , 
ikisi radikal sosyalist olan / 
Köy'e veya M. Lamurö'ye "e 
ceğini tahmin etmektedirle~· I 

Her halde kabinede genıf 
hiyette bir değişiklik olacaktı'' 

Cenaze meras1mind' 
ordumuzu bir böliİ~ 

temsil edecek 
Ankara, 12 (Hususi) - ~ 

sandr Hazretlerinin Belgratı-~ 
pılacak cenaze merasimine it dl 
etmek üzere muhafız alaY111V, 
bir müfreze, alayın kuınaıı , 
İsmail Hakkı Beyin kumand~, 
tında yarın aktam hareket 

cektir. • . "" 
Söylend;ğine göre, Reııı /. 

hur Hazretleri namına bat ~~fi 
leri Celal Bey de merasime ıt 
için Belgrada gidecektir. • ft 

Suikastin siyasi netıcj 
Hanovra, 13 (A.A.) - ~~ 

ya s~ikasbnm Avru~~nın.•t~f 
üzerınde hasıl edecegı te~ır 1~ bundan doğacak netıc.e ;;/, 
bahseden Hannovenher /Ulı, 1 

. M B . ,ets ,..i 
'tazetcsı . artunun aıya ,ff. • 
vam edildiği takdirde bunıst' :l, 
si ve iktısadi bakımlardan d':/ 
neticeler tevlit edeceğini ~ 
ta ve Fransız hariciye ~ tt 1" 
d . . . F 111iit' "" eğışmesının ransaya ;ıtl" 

f ırıat ve belki de kuvvete 1;1'.J 
eden haıinane ve zalinıa11~ ;tı""· 
set yerine 'bir itidal ıiya•~~ 
etmek vesilesini bahte ti' 
la ve eylemekte ve bu siya•e tll 
hayet Avrupada milletler d' t J' 
da hakiki sulhu tesise ıne ' 

Belgrat, 13 (A.A.) - İtalya· cağını yazmaktadır. 
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Faik Sabri beyin Coğrafya Atlas, 
Defter ve kitaplan 

ORTA MEKTEPLER VE LiSELER 1Ç1N 

ORTA ATLAS 
Maarif V ek&Ieti tarafından 

t.epler 1'llDt kitap ~~plere kabul ve ortakem
ce .. veline derce~ 

Lollclrada l.ii,uk bir d • 
:nıihca llluf...ı bir bulenka~t Ye itina ile tabeclilen bu atlu 
e ,. ~Ya eılemektedir 1 Ye İttatiatiJc mal6mat cetvellerini 

l&gİf • 
ıraf•k cotrafnn ait ilcl• 1 lere de aynca J•r Yeri.: '!-ritalarma, hey't harita ve 

Fiab indeksi) ittir. 
e beraber 150 kunı tu 

M "f 1 r. 
aan VeklJeti t&raEınd 

•e re111aı L!~-
1
• an Ortamekteplere kabul 

aı~p ıatel · C " enne dercedilen 

ografga defterleri 
Defter n\U'anıa • Y E N 1 
Defter nuın · 1 
Defter nuın: : 2 
Defter nu · 3 
Defter nU::: : 4 
Defter n : 6 
Defter rı~ : 6 

SERi 
BOTONDONYA 
BEŞ KIT'A 
AVRUPA 
ASYA 

ff """ara : 7 
er deftenll flatı 

AFRiKA 
AMERiKA 
TORKIYE 

lO, takım halinde 70 kuruıtur. 

Orta 1. ec;tri,.OCRAfy A KiTAPLARI g;: il. ~ 81 kurut 
L. lll. TiirkiJe ... 1t3 

" J: 1. u .. ._. C:Ofrafyaıı 72 
111. TUılq OOirafya 185 " 

h C:Oirafyu. 221 " ,, 
11.k M"kT t "' EPLERE MAHSUS 

llkAuaal: . . ~TLAS 
~ zaınanda ~ta Vazifesi ııörmekle kalmaz, muhtevi· 

ı.,..,.~ \fe ~ ayat .bilgisi derslerine de temas edecek 
raf~ ~ ediJmiıtir. 
e~ kabı! o~b~ meydana gelişi büyük mas-

ı!i'~· 

Plati 80 kurutbar. 

Ôz Türkçe ilk roman 

Savaştan Banşa 
Yazanlar: (Vl·rtO) ile 

ÇUrUk•ulu Meziyet. 
Yeni çıktı 
Flyıa : SO kuruş 

Ankarada A K B A kitap 
eYinin birinci tubeai modern 
bir ıekilde Maarif Veklleti 

karıuında açıl9'1fllr. A KB A 
kitap eyleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap •ermektedirler. Gerek 
kitaplarsnııı gerek kırtaaiye· 
nizi en ucuz olarak A K B A 
kitap eYlerinden tedarik ede
bilirsiniz. Devlet Matbaaiıı 
kitaplan ve V AKIT' ın nepi· 
yatının Ankarada aabf yeri 
AK 8 A kitap evleridir. 
AKBA Merkezi Telefon 3137 
Birinci Şube .. 1761 
licnlŞube . Samın fuar .. . 
Beyoğlu altıncı :pot.erliğine: 
Efendim, 
Beyoğlu altıncı noterli • 

tinden muaaddek 4 temmuz 
letname ile Beyoğlunda Tar
labqmda Macar caddeıinde 
Yotwthane apartmanının 10 No. 
lu dairesinde mukim kuyumcu Ke
nan oilu Tahain efendiyi Galata· 
da Serçe ıokafında lelin 19 No. lu 
mutuanıfı bulundutmn apartma• 
nımı idare ve ;careye ve konturat-
luım tanzim ve teatiye ve müste
cirlerden kira kartılıklarını gerek 
sulhan ve gerekse hükmen tahsile 
ve bu bapta 1-nunt muamelatı ifa· 
ya vekil tayin etmiıtim. Bu kere 
gördüfüm lüzumu mübrem üzeri· 
ne mumaileyh Tahıin efendiyi 
ve'kiletten azil etmit olduiumdan 

1 s tan b lJ 
1 13 

keyfiyetin malum olma11 ve ona 
~--1: ..... ;:: __ :;:;~~-=~e~ı-;edl)f 1 llA ı göre hareket etmek üzere üç nüı· 

ı., _,;;lUpnıar Yatı Mekte7:'~e_• ___ "_a_r_• ___ _. hadan ibaret bu azilnamelerden 

lo cHcÇe)iJc 0 ~rr.t lcöaeJesi 2So ~i İçin lümmu olan 550 kilo köıe· bir nüıhaımm mumaileyhe tepli -
170 •det 'lC~6_-!._e, 148() a k lc~lo tlııban utarhiı köaeleai, 120 ki· ğini ve bir nüıhaımm dairei ili -
Pazar~-;~ ~eıiı:ve 11~ Yiclala, 225 ayak aiyah ıliaa, yenizde hıfzı ile Gçüncü nüslıaıı • 
zını MGdt.IA~· Talip ~ 22 bl!"" kundura malzeımeıi nın musaddakan tarafıma iadeıi· 
111~ ,.:.:........._ Pazarı-•- . . ~ ter&iti ılrmek üzere Leva· ni rica ederim efendim. 
L_d -ı• ._..._~ .. ıa ıçın '"' t• '--L ı· l lc • t ta b 1 B il S it 1 I" "- &r Dai1nt E---..oaıe ıs_ 

10 
_ 

934 
~-- ~ar ı temınat ı n u eyo u u an ı am 

----e 
111

.. 
1 

Puart .. ı ıünü aut IS e Bey aıı.Jlesinde Oç Şehitler so-

SUl911n • 
ura«at an. (6640) kafmda 42 No. lu hanede mukim 

St lira &lllJede \Jll sn • Ali otlu Mehmet. 
kaPalı "·-- edretetınde •lb adet oda Teminatı , .. ____ .... _____ __ 

ıaatı 2 lira. ~da Taldcec· Tıp Paldllteai Doçentlerinden 
Calalot derde Yirmi ilci No. lı dükkan Temi· Dahill Haıtalıklar Müteha11111 

da. Teaaiıaatı huıCla ffadnn P ' D A S •• h ) 
Atilc 41 2.1 Hr" •ta mectre...inde altı No. b O• r. • u ey 

No. 11 M.t'&ıı i Pata -.halle . • Her gün aut 14 ten itibara, huta. 
18 Jira. loz düldcinile .. 11~ Mahmut «ddeainde l, S 7 lanm, Divan Yolunda N. 169, eski 

uzerınd k' 6 d ' Şark Mahfelinde muayene 
Cafalothua e 1 o alı hane. Teminatı etmektedir. 

"-fçı düJdcin T da Hac:lnn ff Muayenehane Telefon: 21422 
• k~~ ~İnatı 8 lira. &lan medreaeıi altmdaki fotoi· Ev • : C5072C5 

lf ş...~--..-Hoea H . l";iliiiiim===-==~I 12 hra. lflrl.e od•...:ı •Yl'ettın ~ailesinde bir No lı Ka· l ..ıı 
-.. e Yalllndak' L-. .. Juk • 

~111rarıda 1 ~ mafıaJ. Teminatı 
~.--.. -... ~ lllahaller pa 1 k . 
~....._. .. ıs ~-- h. 2ar ı ıuretıle kiraya •erilece-
011 dlttt. ~O - 934 tar:~ann.~a ı.öaterilen teminat mak

._ 19la.eı . ·~ muaadıf f•2arteai lfÜnU saat 
Dl ------· en ılin olunur. (8295) 

Üb 3 l>okToau -:-~;_~-_-;D~olr~t-or_:·:O;p:e~r.-ta-,-;.-;_-;_-; 
Fatıı. ıc:_~ Sa it Ah .L.._~ met Asım 

~=-ı~~;:--:N~o;·;:~raa.,.-•ay_.ıı Dotum •• kacLn haltahldan mltebı•ıı 
G~ ------

Dr. SGJZ lf eJciıni Doktor - Operatar 

e.ı,,.,, Ank!'::n. Ş(ug.ij iffet Naim H. 
'I'cJer esı No. 60 C .......... ~"'~"·~2'=S66~~:..J errabl hutabklan mlltebaa111 

i 
Muayene saatları: 10-12 Ortak~y Şifa 
urduTelı:~ıs Beyo&lu lstiklll cad ıg 

11ı1on 422tl ve 46901 

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

rea,....ı &drellı ISTANllOJ. 11ABma 
Telefon Taaı 11111 ldareı imi 

ABOnE ŞERAiTi 
1 1 • il .. 

ftftllldı'eahılı.._. U1 .. .. 1111 .... 
...... 111 ...... 1111 

ıLAn TARiFESi 
ticaret UAalarmm eatln U,11 

...... IJADlu 10 buutlar. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürüz 
HASAN RASiM 

a.ııctıtı yerı ( VAKiT) llaU... 

7 

• 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
Beyoilu Şubesi 

Yarın açılıyor 

reni mağaza istiklal 
caddesinde, Tiinele doğ
ru giderken sağda, 320 
numarada, l'ıldız apart
manı altındadır 

10 Büyük ve Ciddi Eser 

286 Krş. 

(DÜN ve YARIN) 
Neşriyatına 

ABONE OLUNUZ 
/ 

"V AKIT,, Kiltilphaneai "Dün •• Y arm,, terctlme eaerlerinln 
buıün onuncuaunu neıretti. Avrupaca tanmmJt •e eserleri çok 
okunmut ve beienilmit olan muharrirlerin 100 e yalan kitabı 
liaanımıza tercüme edilerek her on bet ıünde munta:ıaman bir 
cilt neırolunmaktadır. 

On cilt için V AKIT Kütüphanesi abone bydetmektedir. 
Kitaplarm fiyab üzerinden abone olacaklara temilit yapılarak 
tediyatta kolaylık dahi ıöıterilmele hqlanmııtır. 
PEŞiN verilecek 236 kanıttan sonra AYDA 100 kurut ile bu 

eserlerin birinci serisine aabip olac:abmız. 

10 SERiYi t91kil eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi eserler
le dolu bir lditüpbane meydana ıetirebilininiz. Tqradan yapı· 
lacak ıiparitler için po9ta para11 almmu:. 

MOracaat Mahal il: 
V AKIT Yurdu. Ankara caddeıi: latanbul Telefon 24370. 24379. 

a ............................... • 

Komogene 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve saçları betliye
rek dökülmeıine mini olur. Depo• 
au: Kamuk ecuneaidir. Belli bat· 
lı ıtnyat maiazalarında ve her ec· 
zanede bulunur. 

ihtar: Kanzuk saç loıyonu 
mümaıilleri ıibi yağlı deiildir. Tesiri kat'f ve rayıhaıı litif 

bir loıyondur. 

F T 356 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor Ye 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi liıım gelen 
yeni ıekiller hakkındaki yazaları muntazaman takip etmek iste· 

yeıaler mllnbuıran S P O R PO S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Heryerde fiah S karuıtur. 24 Onca sayıyı mutlak okuyunuz. 



Suikastı Beynelmi
lel b~r tedhiş cemi

yeti yaptırmış 

Yeni kral Plyerln Yuğôa. 
lavyaya hareket etmeal 
l~ln Londrada okudu§u 
mektebe haber getiren 

ilk polla mektep kapıaında 

SARAY (EskiGlorga) 
Sinemasında 

Raşit Rıza Tiyatrosu 1 
B. tqrio 16 Salı 17 Çarıamba 

Kendisinin Gölgesi 
Nakleden : Y usaf SUruri Bey 
Dekorlar : ( d ) grupa 

15 8. Teırin Pazartesi aktamı 
saat 8,30 da 

Kadıkay HALE Sinemaaanda 

Hedef siz Buseler 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
BabtAli. Ankara caddesi No. 60 

Telefon. 22566 

- - -
Feci cinayetin kurbanı Kral Alekaandr otomobilde 

kurtunlartn ıat1rablle kendlalnden g~mlt bir hald• 

Cinayete kurban giden Kral Alekaandr 

Hanedanı kralf ile beraber 
Yugoalavyanın 11 ya91ndak1 A§tr yarahlardan 

yeni kralı ikinci Plyer Bertelo 

lstanbulun en çabuk en qeni 
lıaber veren qazetesi? 

Hiç şüphe yok ki HABER' dir değil mi? Bunu 
üç gün içinde yeniden görüp anladınız 

• 

son 

l
1

_M_ar_s_ı-·lg_a_d_a_k_i_s_u_ik_a_s_t_a_a_ı_.t_e_n_g ... e_n_i-~-;ber/ı,-er_i_s_a_b_a_h_v_e_a-kş_a_m_g_a_z_e---ı 

l
ı telerinden bir gün efJ'f1el veren HABER, bugün de bu hadisenin i 

resimlerini her gazeteden önce veriyor lj 

-------------------------------------------------~------

HABER sizin, lıalkın qazetesidir 
Alır ıarahlardan I 

.lorJ 


