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Katil Müslüman 

8••!f•att a cen•ae ...__._nteraahnlnde ordumuzu 
~ •l•n •uhaflz MllDIU 

mı, Yahudi mi? 
Yugoslav Kralı Aleksand rın ailesi 

için "Salı,, uğursuz bir günmüş/ 
·~ ~ 

• 
Bu ree1m, lratllln arkada~ · · 
lar1ndan Nalla lamlnde bl· 
rldlr, yapllan t•hklkatta 

Kalemenle aıkı bir 
_ yakınlıl• görUlmUftllr. 

\ 

Belgratta cenaze 
merasiminde bu
lunacak heyet bu 

sabah geldi 
Ba akşam hıuıısi bir 

trenle hareliet etligorlar 
Pariı, 13 (Huaual) - Katil 

Kalemen'in hakiki hüviyetini te .. 
pit etmek makMdile yapılan fethi 
meyit bütün efkin umumiyqi de
rin bir hayrete düfÜTeeek netice • 
)er vermiftir. 

Muayene neticesinde katilin 
vücudundaki bazı . ifU'etlerden 
kendiıinin Müılüman veyahut Ya 
hudi ohnuı lazım geldiği anlqı!· 
mqbr. 

Suikaata yepyeni biİ- veÇlie ve
rebilecek mahiyette olan ha hadi· 
ae biiyük bir heyecanla ~· 
lllJfbr. 

Gene hir iddiaya ıare Dtll mf 
•hrtayı ptırlmak makaadile ICen· 
'diıine hu ameliyatı yaptnmq ve 

vücuduna Makedonya liomiteciıi 
,.liiiİ. •iiiiiıiiifiiıiııiİiııiliiiiiib~·~•w4~~-· ,....._ 

,ın.ı -•.-a . 

rKralın cen~I vln~l:D•lbrovnlk .;:;.;;ane 9Unlırtıell 
Katiller qakalandı 

Karacaahm et mezarlığında ihtiyarı ke
V .MRO senler zavallının pa 

Beynelmilel Makedonya ihti· 
lil -cemiyeti ıuikaatlan naııl 
tertip eder. F edaller naad ye
min ederler ve naaıl aeçilirler. 
Banlarm harikulade macerala· 
rı. Ölümle dudak dudaia öpü· 
ten adamlar. Sabınızldda bek· 
leyin. Bunları yann 

HABER 
Kralhje Mart; Franaaa ku---t..-

"e•••~••111NDPHe beraber de o ,,~mız. 
- 4 - -1 -

rasına tama etmiş 

Geçen ıalı ~i Oıküdarda 

· KaracaAhmette lnadiye mnarb • 

tmda bir cinayet olmut, H ... 

inninde hir ınacı botumdan ... 

ıilmek ıuretiyle öldürülmü9tü. 01· 
.(ı.atıea ....... ........,, 
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Belediye 
• • 

seçımı 

Dün 55 yerde daha C. H. F 
F. namzetleri kazandı ranSJZ 

Jstanbul, 14 (A.A.) - Dün a· 
Iınan malumata göre daha 55 yer .. 
de belediye ıeçimi bitmi§ ve halk 
reylerini tamamen C: H. Fırkası 
nam~etlerine vermiştir. Şimdiye 
kadar intihabı biten yerlerin ade· 
di 282 yi bulmuştur. 

Dün intihabı bitiren yerlerin İ• 
.simleri §unlardır: 

Akseki, .Alanya, Elmalı, Fint
ke, Kat, korkuteli, Manavgat, 
Serik, lzmit, Adapazarı, Danca, 
Gebze, Geyve, Hendek, Kandıra, 
Karaıu, KaramÜTıel, Sapanca, 
Kavak, Ulubey, Karahalli, Maraı, 
Andıran, Göksün, Elbuıtan, Ala
taJn, Isparta, Atabey, Eğirdir, Ke
çiburlu, Senirkent, Sucüllü, Şarki 
karaağaç, Uluborlu, Yalvaç, Bo
ğulıyan, '.Akdağ, İstanbul, Çatal
ca, Kartal, Maltepe, Pendik, Si
livri, Şile, Yalova, Adalar, Ba
kırköy, Beşiktat, Beykoz, Beyoğ
lu, Eminönü, Fatih, Sanyer, Ka
'drköy, Üsküdar. 

An karada 
An'liara, 13 (Hususi)' - Bele· 

<!iye intihabına İ§tİrak edenlerin 
ıayııı 6000 e vamıııtır. Şimdiye 

kadar verilen reyler 24 bini bul· 
maktadır. 

Dahiliye Vekaletine gelen ra -
porlara göre, ayın 19 unda mem
leketin her tarafmda belediye se
çim işleri bitmiş olacaktır. 

Sarıkamışta Halk Fırkası 
kazandı 

Sarıkamıt (Hususi) -YUktek 
alaka ve hasaasiyetle ızeçen bele
diye intihabında Cünihuriyet 
Halk Fırka.ar kazanmııtır. 

dürülen adamın hüviyeti ancak iki 
gün aonra anlaıdmııtı. 

Tahkikat neticeıinde katiller 
meydana çıkanlmıı ve yakalan
mıştır. Bun)ar ıabıkaldardan Krr
baı Oıman ile Osküdarda iskele 
boyunda fırıncı Hacı Osman, tab 
laklr Ahmet, tezıihtar Mahmut• 
tur. 

Cinayet, Hacı OsmanJa Kırbat 
Osman tarafından, maktul Hua .. 
nm paraıına tama edilerek yapd· 
mııtır. 

Hacı Oıman yanm'da ç.alrtan 

ispanyada son köşeye 
sıkışhrılıyor 

Madrit, 13 (A.A.) -HükUmet 
kuvvetleri Oviedo ıehrini zaptet· 
mitlerdir. Şimdi de, tayyarelerin 
yardımı ile, ıehrin §İmalinde ki • 
in iıtaıyona hücum ediyorlar. 

Buraıı ihtilalcilerin en son t&· 
ha11un noktaııdır. . . .. 

Madrit, 13 (A.A.)' - Aıturi 
aıilerine kartı yaprlmıt olan hare
kete ittirak etmiı bulunan tayya .. 
recilerin rivayetlerine göre çok 
kıymettar aanat eıerlerini ihtiva 
etmekte olan Oviedo kiliıeıi bir 
yangın neticeıinde yanmııtır. 

••• 
Madrit, ~14 (A.A.) - Röyter 

ajanar bildiriyor: 
Kıtaat Aıturideki Gijondaı ICa,. 

raya çıkınıt ve mahallr aailerle 
muharebe baılamııtır. Aıilerden 
20 kiti ölmüt yüzlerce kiti yara • 
lanmıttrr. 500 kiti teTkif edilmit
tir. 

Almanya, Amerika ile 
görüşmek istiyor 

Ra .. 1:.... 1A I A A. \ _ .a.1-... 

hükUmeti, Amerika - :Almanya 
ticaret muahedesinin bazı hüküm
lerini tatil arzuau ile bu muahede
nin 13-10-935 tarihinde müddeti· 
nin hitam bulmaıını Amerika hü
kOmetinden iatemiı ve iki memle
ket arasındaki müıtakbel ticari 
milneaebatın tanzimi için müza
kereye amade bulunduiunb bil • 
dirmiıtir. Eğer bu rücu keyfiye • 
ti bugün yapılmamıı olaaydı mua• 
liede daha iki sene meriyette kala· 
caktt. 

Nevyork stadında 
bir hadise 

Mahmudu Kaıımpqaya yollrya • NeT)'ork, 13 (.AA.): - Ame • 
rak sıvacı Haıanı Oıküdara ça • rikan ve ltalyan at)etlerinin mü .. 

HAB~R 

Pariı, 13 (A.A.) - Dün hiç 
bir yeni •İyaıl hldiıe olmamıttır. 
M. Dumerr, muhtelif kimıelerle 
rörüıerek ıiyaıt vaziyeti tetkik et• 
mittir.. Kbinenin, M. Bartunun 
cenaze· meraıimini müteakip bu • 
ıün toplanma11 mümkündür. 

Nezaretlerde yapılacak defi • 
f ikliklerin mahdut kalacağı ve M. 
Dumerı'ın, burün bile kabinesini 
ikmal edeceii teminen ıöyleni • 
yor. 

Hariciye nezaretine, elin, M. 
Laval, yahut ki, M. FJandenin, da· 
hiliy";Je de radikal ıoıyaliıt me -
buılarmdan birinin ıetirileceii ri• 
Tayeti dönmektedir. 

P.ariı, 13 (A.A.)' - Dün sabah 
M. Tardiyö ve Heriyo ile ıörüt • 
tükten ıonra, M. Dumerg, öf leden 

Roman yanın 
Ankara elçisi 
., __ , __ - - -'..-.!'.!~.!·--

tagin edildi 
Bükreı, 14 (A.A.)' - Reami 

ıazete Ankara orta e~isi M. Ed .. 
mon Ciunt'nun 1-10.934 tarihin -
den itibaren Moıkova elçililine 
tafini hakkmdaki kararı neıret
mektedir. 

Polonyanın yeni Londra 
elçisi 

Vartova, 13 (A.A.) -Polon ~ 
yanın milletler mecliıi daimi mu· 
rabhuı M. Razinaki, ya.km.da, da
ha timdiden vazifeainden ayrıl • 
mıı olan M. Skinnunt yerine Lon· 
dra sefiri tayin edilecektir. 

ğırtmıthr. Maktulün Hacı Os- aabakaya tututtukları stadyoma Hırsız Polis oyunundan 
mana fazla itimadı olduğundan hücum etmek iatiyen 1000 kadar rıkan cinayet 
bu davete hemen icabet etmit ve komUniıtle fafiat, zabıta marif e· T 

Oaküdara geçmiıtir. Hacı tiyle dağıtılmııtır. Faıiıtlerin Jeney City, Amerika, 13 (A. 
Oımanla Kırb ı Oaman yanlarına mitinıini ihlal teıebbüıUnde bu· A.) - Buraya yakın bir kulübede 
Haaanr alarak Karacahmede gö • lunan, f aıizm aleyhtarlarından metruk bir ıandıinı iseriıinde bo
tUrmüıler ve orada bir ev göstere- 577 kiti, f atizm aleyhinde müret- iulmuı olarak meydana çık anlan 

M>nra da M. Lebrun, M. Laval ve 
Berlin aefiri M. Franaua Ponae ile 
Jlonuımuıtur, 

Diler tataftan, M. Sarro da M. 
Tardiyö ve Buıdüron· valiıi ile ıö
riitmüttür. 

M. Lebrun, Belırada ıidip, 
Kral Alekaandrm cenaze meraıi· 
minde hazır bulunmak niyetinde 
idi. Lakin, kı•men kabine buhra
nı baıladıiından, bu niyetinden 
vazıeçmittir. 

Cenazede bulunacak Franıız 
heyetine Mareıal Peten riyaıet e• 
decektir. 

Paria, 13 (A.A.) - Hariciyeye 
M. Laval, dahiliyeye M. Marıan· 
do ve ~üıtemlekata M. Rolen ta
yin edilmiıtir. M. Şeron iatifa et
mittir. 

Roma Büyük 
elçimiz 

namesini verdi 
Roma, 13 (A.A.) - Ba,vekil 

M. Muıolini yeni Türkiye büyük 
elçiıi Hüıeyin Ragıp Beyi kabul 
etmiıtir. Hüıeyin Ragıp Bey iti
matnameıinin bir suretini M. Mu
ıoliniye vermiıitir. 

Ana ve babasını zehir
lemek istiyen kız 

Pariı, 13 (A.A.) - Miraaları• 
na konmak makaadiyle ana ve ba· 
baıını zehirlemek teıebbüıünde 
bulunan 18 yqmda Viyolet Nozi· 
yer. adındaki ıenç kızın, mahke • 
me, idamına hükmetmiıtir. Viyo • 
Jetin babaıı bu te,ebbüı netice.in· 
de ölmüıtür. Cinayetin itlenme 
feraiti, Viyoletin bir takım lale• 
be ile dütüP kalkarak bunlara pa· 
ra yedirmiı olmau, tahkikat 11ra· 
ımda büyük bir ali.ka uyandırmıı· 
tır. 

rek ertesi günU gelip sıva yapma· tep bir lUrkü çajırmağa hazırlan- yedi ya1111-daki çocuk eeıedine ait nu eanaaında, arkadaıları tarafın· 
ımı a6ylemiılerdir. Oç. kiti me • dıkları aırada zabıtanın müdaha • eırar perdeıi kalkmrıtır. dan öldürülmüıtür. 
zarlrk yakınından geçerken yanın- lesiyle dağrlmıılardır. Dörder 'Ye beter Yatmd•ki üç Bunlar, zavallmm boynuna bir 
da gidenlerin ant teca'riiziine ma • Aralarında kadınlar da bulunan çocuiun ikrar ettiklerine ıöre, ce· ip geçimıiıler, sonra sandığın i-

Çaldaris 
hükiimeti 1 

sergi evinde açılacak aanafi 

giıine 120 firma ittirak etJtJt 
dir. Sümer Bank ve it B•-J... 
ııayet ııüzel pavyonlar h'71 
maktadır. Orman çiftltji d• e 
tün faaliyetini ıöıterir bir 'j\r 
tertip etmektedir. Milir iktİ~~ 
taaarruf cemiyetinin hasıt1"'. 
"L d ·· ozan an once ve ıonra ~ la 
ye,, aldı. Eıer çok cazip ve ff'ıad 
h bir eıer olacaktır. '1l 

)pek gazete kapaıı l'ltn 
§ PEKiN - Çin gazetel 

en kıdemliıi Peking Bao k• le 
mııtır. Bu gazete, Çindo iJ)J.L: 
ruf atın kullanrlmaia b•t..-,t=" 
imparator Ting • Kuang 1_..,M 
mamnda intiıara baılanııtt'ı 
ni 1534 sene evvel. I 

Bu aazetenin ilk nüıh,,ı . 
. k .. . b 1 -· ıpe uzerıne ası mı§h. 

ruz kalmış biraz mezarlığa doğ- bir çok yaralananlar olmuıtur. aedin aahibi "hıraız - poliı,, oyu· çeriıine tıkıp, onu boimuılardır. ~•S 

ru çekilerek evvela kamından bı-r iktisat v ekiv~ 
çaklanmı§, sonra boğazı kesil- C" b h 1 • J. l ? l d • tel 
mi,tir. Cinayeti iıliyenlere tez- ,JQ a e1azeteıerı ne uiljOT ar. petro ma en~J.nu 
gahtar Mahmutla tablakir Ahmet 45 1 ı Midyat, 13 (A.A.) - ,.,,.J.r 
de yardım etmi§, gözcülük yap• -----------------------··----~--------------'l.kazaaı dahilinde jeolojik ~ah 
mıtlardır. Hasan öldükten sonra VAKrr - Mehmet Amm Bey buglln lılar- llz buluyor, Ve diyor lti: dla1 gibi dU1ündlllUnU atıyllyerek doıt Yu· d ~l'.p I 

suya hAdüıes! dolayıslle İtalya - Yugoslav• "Siya.il bir ınıtkutm bir harbe m\lncer ol- goılavyadan flmdl ırtyaat bir olgunluk ve du- nazar an petrol tezahür• il 

Üzerindeki odasının anahtarlan ya mllnnaebeUnl ele aımıı ve Kral Alekaandr muı icap etmez. Oyte olaydı dünya harpten nndlfllk göııtermealn1 diliyor. mekte olan ve bu itibarla rz~flı 
katiller tarafından almmııtır. De Mösyö Bartu öldUkten 1011ra, Yug'Qtlav kurtul-.ınudı.,, CtlHHUBtYET - Maliye Vek&leUnce te- ramak üzere ıondaj amelj1P'j ıa 

Dün yakalanarak ikinçi ıube ve İtalya amsı ne olacağını arqtırmakt&· K&ble aahlbl Alımet ŞllkrU Bey, bundan atı edilen tetkik btlrowndan belıaedorek, bu· ",J 
dır. aonra S&raybom& vak'uma geçerek lılarıll· nun uzun umaııdır da yazdıtı gtbl fyt olaca· prlmaıı muvafık görüled '- '.,ıev 

müdürlüğüne getirilen katillerden 1 lılehmot Asım Bey bunun ccvabmm kolay- ya b&dlteıdnln oııa beuemodlttnı yazıyor. tını flert eUrUyor ve diyor ki: "Biz, m&Uye· da en mükemmel ve rno~·-_...~ . 

Kırba§ Osman cürmünü itiraf et. ca verttomlyeceğini l(SytUyar. Fakat gerek ı. Vudılt neUce 1Udur: lkl ziya harbe eebep m~ın 1en mUkemmelyet.haddlnde oldutunu daj hazırlıkları ikmal edıl"'~""' ... ı. 
. . ... l . b. b. l taıya Kralı ve gerekse lılöııyö Muııollnlnln olm1yac&1<tır. Fakat muhakkak ki ııulh ve iddia eden hiç bir devlet adamımıza ruUa- d' 

mı§se de dlger erı ır şey 1 me • Kral Alekaandrın füdUrutmı-sl karşısında al· mllaalemet tçln de birer l<&yıptırlar. nıadık,.. gün iktisat vekili MahOS IJ'_Jtğı 
diklerini ıöylemiılerdir. Maktu.. dtğı sempatik vaziyeti dUıtınerek bu nazikl· ZAMAN - Son h&dlae dotayıaıte, P'ran11z- MILkale aahlbt Yunuı Nadi Bey, böyle oıaa Beyin huzurunda sond•.j• ..ı~•• 
lu"n Oımanh bankasında 1300 )i.. ne tavn, mUsaıt bir haleti ruhiye l§areU ola· ca "Tan,. gazeteıfnln ~eıretUtt bir makale- bile, yani maliyemiz ııon mükemmeliyet had· S d I .JıP en 

k mı§hr. on aj a eti 17 I b 1 d w J Id w 'b. ra sayıyor. den beh90dlyor. Tan gaıetoal demektedir ki: dinde de 0188, "be§crl i§lenn kl.f!esl dalma • ,c e 
rnsı U un ugu an aşı ıgı gı 1 e- MlLT.tnT - Ylrmı sene evvel Hal>sburg "Bu suikast, derin elyns! akm tesirler do - yen! yeni tektmuı adımlan atnıak fbtıyacm- başlanmadan evvel iktı' ~· ,,1 11 

vinde de 251 lira bulunmuştur. Vellahtı Fcrdlnanda kat'fP bir Sırplı taratm- ğurabtllr .. Hu1Ule relecek neUcolerfn 6nUnU da bulundu~ için b6yle bir bllroya ihtiyaç petrol arama idaresi erJ<it'' ~~ il'. 

Tahkikat ehemmiyetle devam edi· ::~~l~a:=~~m~::m~;::::~d:e: ~~m:~~~:::~~~o;,:~~~:rk:::ra:~:=.~ız ;ı~:~~;c~:):ni:;:: ve bürodan edilecek ts- ı vaffakiyet temenni edere1' 
yor. )'1 de ayni §ekUde fzaba kalkı§Dlalarmı yer• Zaman p.zetcst, Tan g"azeteııinlıı de ken- layı keımiıtir. 
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~ . 
ramvay 111ı, pat-
ıcan dolnaası Dil? 
Suikastlar bize li-ey· 

-s ı unuttur-
. Gazeteler hep ondan babıedl· 
r. Huıuıl ınuhaYefeler bile Yu· 
slaua KrallJle F'l'alllız Hv' •• 

Yeni Şehir Meclisine seçilenler 

Numnad • ıcı •11" ••• 

Hani aaeJdea,te bir hutabk 
; yahut kOlllfuda 7Ullll oı:.: 
uklarda bund·- 1_.....___. ' 

k 'f -.& Mln.Qe ede-

Adalarda, Sarı yerde, Kadıköyünde, 
Beykozda kazananların isimleri 

•'YUI elerini Japmulu ... Şeh. 
ızdde de, -tİJUf c1 .. i1codular Beledi1e intihabatmm - atma dar B.ler kazanmr1ardır. Yedek i bag"bbklarmı bir defa daha teyit 

aım a- hım• IMmzer ı.._ 'I '---- . _, ta 
ra çarp mu er na. ~ enelkl aktam hittiiini zalar Yuıuf Ziya, Ş.-.lri Beylerle ve isbat etmektedirler. 
M ı IJor. ve reylerin tasnifine ve liıtelwiıa Şefik Pqa, Cemal ve Awbt Hü- İzmir, - Cgmhuriyet Halk 
• ese i, bir iki •J'dll" lriı-n•- 1...L '--- b K tah rı taJci ·ı ,.""vır 0•unma11ıaa da dün aabtlatan iti• aamettin Beylerdir. Fırkası umumi kiti i Ü ya 

P 
1 

e bpatılan ham haren L.--ıan---~ını .,, • .-•• tJk. Beykozda 5990 reyle Mehınet mebusu R-~ Bey, Fırka reiti • pdan, bir kaç tGncltlr iL... . ftıy ~ --. _.. ~ ... 
•~llleie haılandı. Vatnıa~~~ e • .intihap sandıkları dün taıbah 1 Ali, 53i8 reyle eczacı Ferit, 5217 Avni Dolan Beye aıaiulaki tel· 
ülctar, hunlara aldın ' •on· ~ıde ~ılmıı ve intihap eneü • reyle Retat Ydmaz Beyler kazan· grafr g8ndermittir: 

~, kontrol&r PGliı .,: ~ediii menlerinin önünde reylerin tuni• mıılardD'. • "Fırka namzedi olarak beledi· 
eınuru da ı8riiy • leJrıaefw fine bqlanmııtır. 2861 reyle Tahir, 2377 reyle ye azabfma aeçilen bütün arlca • 
r... or' oralı ohnu • Ad•lar kuatınclaki rey taıni· Salih, 21 reyle Kenan Beyler ye· daılann aldıklan yeni milli vazi· 
H hal fi oil n • b 0 tmi ı· d d k 1 1 d fede muvaffak olmalarını candan er de, hlr lıafta • uzerı ı f, ne ıce e e aza o mut ar ır. 

• , konulup tatbik edi~' ~u ll&Dıaetlerden Avni Beyin 2190 BAKIRKÖY diler!m. Bu münuebetle namzet 
ce devlet ~en 11w..... reyle kazandg"ı anlatılmııtır. Di. olarak aeçildilderi Fırkamızm 

naQJarın..1__ _.... Balmköyündeki rey tasnifi de 
P çıkacak. "4'11 lüıi o • ier naınıet Emin Ali Bey 480 rey prenıiplerile millt blrllli ve inkı· 
H lbuk ile yedek azalıkta kalmıttır. dün bitmiı, Ali Rıza, Galip, Bah· labı tutup koruyucu br zihniyetle 

• i, Liz, lcon .. •-- • ti yar Beyler aıli, Atıf, Hilmi, 
tatbik edU '"tlll nızaıata. Sarıyer kaza1ında ı.mail Hak· çalıtma huıusundaki vazifelerini 

n .• hattt, tu ~-:.t&Jle. dur- in, Am~ Tevfik, Avukat A.siı Naili Beyler yedek uablklara ıe· hatırlatırım. Seçilen azalara bir 
.... 11111... b n 1 çilmiılerdir. b ·ı · · bild" ·ı · · · •llllıelc İtinin .J Ja ının. ek qey er kazaamıılar, AH Bıy, Hü· k ir aevgı erımın ırı meıını n• 

a •olaaını...:~~ fazla bır ni- Hmettin Paıa, Celile Hanım ye• Bakırköyilnde reye ittira e • ca ederim. Kıymetli reiıliiiniz al· 
Dünyannı h t ••ti7oruz. dele aaa olmutlardır. denlerin yüzde yetmit sekizini ka· tmda ıeçim itlerinde ehemmiyetle 
İınaıız bü~r ~ncle-.nıa, KadıldSJünde Yusuf Ziya, Naci dınlar tetkil etmiıtir. çalııan idare heyeti arkadaıları • 
ul •ardır lcl ~hirlerinde-1,ir B. lerle Ruime H., Retat ve ff&ıJ· Beyoğlu, Bakrköy, Üsküdar, mızı tebrik ederim.,, 
L•ı_ • "'-ele d Kadıköy, Fatih ve Eminönü ka • ============ uı., edilıaelic1· e 111utlalca =::;;::::::::ı=:::;ı:=::::=======I == 
od ır. üniversitede de- zalarında alınan neticeler bu •k· Yumurta ihracah 

arhyor 
n bin~=:~!~n arJra.. tamaıkadar ve ya yarın belli ola-

ŞUpbea• L.. -.....e1" vam mecburiyeti caktır. 
pit .cıu::n~_;}»We tle l»ö,ıece intihabata iki ,.US on het bin 
Y&J'lar4a~ l.Ud., eeld•tn Bu Hneden itibaren üniverıite ~tandaııa ittirak eltili anlqıl • 

deaüain -..._.:ı- -. ...._.. fakültelerinde talebenin denlere mıftır. Bunların yisde kırla ka· 
... _ .. '""uı;..__..~ C......_ d 1 bu_. dmdır. 

olınuıtur. ••uuL •1'1"Q uuaa illi· muntazaman evam an mec n 
• ın ııadcleratr • J tutulmuıtur. Son alman maltlmata ıöre 

'E!.n1,, erkelder ·-- d 11 lnıi. - ıoru --m Talebe, tedrisat müddetinin memleketin bir çok yerlerinde 
Ollfdt ~eın11''· an leçlne. üe\te ikiıi~ behenıehal devf.JP et· beled~e ı~imi tamamlanmııtır: 
-..111m ttıa=--~"!'-.._..., •it olaC&Jctır. Bu-milddeti doldur· Dün de 55 yerde intihap tamam -
•a.1~'"::"~'t 6 ..:: 11ııyan atlebe imtihana kabul edil· lanmıtır. Şimdiye kadar intihap 

.. ~· S....-.., ..._: miyecektir. bitirilen reylerin aayıı 282 yi bul· 
url&l'ı da-,_.._ flllltl. Za-. Fakülteler, derıler bqla)'JOC& 11u11tur. 

' bütün ahali, ... ... ... J>.... talebenin devamını kantrol ede· Çatalca intihabı da dün bitmit· 
dan ıeliıi rUael i~ "- celderdir. Ecnebi lisan kısmı da tir. lıtanbul Yillyeti içinde inti· 
a lco,utd11.,e -=· .~ık- faaliyete ıeçmlttir. Burada ted • babı bitirmiyen yer kalmamıtır. 
l1Z hat clofdu ıntj. rlaat, ıeçen seneki gibi olacaktır. Gelen haberlere g8re, her yer• 

HerhaJde .. • inkılap Tarihi Enstitüsünün ne d k d k k h k • • kul 
.Jt.-.ı , .•ıaın de d:L•--..:..:--!• '-' e a m er e er eı reyını • 
Q_,,.S"G ...... ııqqı te.Olcle Tene zaman tedrisata 1tat- 1 kta ..::1. b. ıaı __ 
itel-L ~ ~ ahalı , __ . • 1 anma bü,.,;. ır aaaa. ve iti· 

...._ .a•--• --.e IJ'&cafı hakkında Maarif Velclle- na ıöıtermekte ve C. H. Fırkauna 
a ela Ültün '-"" ........ B. 11• tinden emir 1'e1denmektedir. 

· ~:1- ı...ı... . .::ı-::.: Yer sizler 
~ P etlen ltir '-1.ı• Bu ıene, yurtsuz ve aeneri itil' 
1lar~ ~i ......... ..... ha1cle ıadiklsi siriiJen c ... ı .e 

Yamurta ihnu;atmın deftllll 
dolayui1le tebrimisden mütema• 
diyen mal MYkediı.ktedir. Yu· 
murta fiatları kö7lerde de yüksel· 
mi!, toplama iıtaıyonlarmda yüı 
vumurta vüz otuz kuruta kadar 
~. OilAdiki hahlolais 
bir yerde ıtok kalmamıfbr • 

Fakat iıtek fula olduju için 
tamamen bqıl.mmamaktadır. 
EylQlün aon haftuı içinde limanı· 
mızdan 1351 sandık JWDurt& ih • 
raç olunmu§lur. 

Meclis Reisimiz 
Şelirimiade bulunan Büyük 

Millet Mecliti Reiıi Kizun Pqa· 
nın Y annki trenle Ankaraya dön
meti muhtemeldir. 

Rektör Ankaraya gidiyor 
OniTenite rektörü profaör 

'ile. uae, 1k Vof, 
Bir film kardeli· 
smda neler var? 

Bir film kunlelhında Mler var • 
dır? Merak edilecek ıey değil diye • 
cekJüliz. Bir fillllde beyu ,..dede 
aösterilecek resimler var. HaJWô bia 
onu söylemek delil, bir filn;ı terkibin• 
de ıwler var demek istedik- (Meseli 
, babin) 250 ..... a&müt. 40 kDo Je. 
Jatin, iki buçuk kilo su ve asit nitrik ...... 

Fakat Bütün bunlar kimya neldai 
nazanndan.,. Eier mümeasilleria aan
atlarnu, bhiH79tlerini, filmi wcuda 

.......... lçi11 ~- mesai ... pa -
n71 haaba kabnlık. daha ,.übek rae 
...... .illredülliris. .. 

Franaada i,.Were it 1'91mak için 
hftk6met tanfmclan Wiyük lntaat yap

bnlmaktam. Bmnünuebetle Vaqirard 
da marpadb tra1eft lfia ,,.. ..... .. 
bir pr intaab batl_,br. ı ..... ta hat-
laıachiı pn F.,. .... iı auın Wr natuk 
aöylllaittir. Ba nutukta demittil' ki: 

- lnpatnmzQl bitıaui içiıa 12 mil· 
yon pndelik hesap ettiE. Bundan ma· 
_. 100 hin ton çimento ve kireç, 220 
Wn ton çelik ve danlr, !S Wn ton ı.. 
im ..... 400 ..... tre mlklln tat im).. 

l•11d•a.ldır. 

T alililer kim? 
Tayyare piyanıoıunun bu ıe • 

f erki son ketideıi birkaç kitinin 
daha yüzünU güldUrmüttUr. En 
büyük ikramiye olan iki yüz binli· 
ranm iıabet ettiği 9880 numaralı 
biletin bir parçasma ıahip olan• 
lar anımda Y eniköyde ıekercilitC 
yapan Manol efendi ile Vagonlu
da •• Bolulu Recep efendi ıibi 
talililer de vardır. 

Maaol efendi bileti Eminlnün
de bir kiteden abmt ve fakat ki..
den IODra hiıHtine iaabet eden 
yirmi bin lirayı henüz almaia 
11elmemiıtir. Buna m.PAll. Ma • 
not ef..tlniaı ,,. ... ••• deY.. 
let kutuaclaa heab haberi ~ 

Ahçı Recep efucli 71rmi bisa 
lirayı tamamen alnutbr. Şimdi bu 
zat bu para ile itini büyültecefini 
ve bii7iik bir lokanta 4'Çac:ajmı 
ıö1Jemektedir. ' 

Diler taraftan dördüncü icra 
mübatirlerinden Salahattin Bey • 
oflll Zanbak ıokak (8) numara• 
da Mustafa, Nltant&t Bi
rinci karakol sokak 19 numaralı 
evde lımall Hakkı Beyler 2!.000 
lira iıabet eden biletin sahibidir • 
ler. Bunlar da pan.larmı almq • 
lardır. • - '' 

ır; a,..,_ '9r .,..._ ile Yuauf isminde iki kiti ,..alan• 
lc ~ onı., ela -~ llllf, ikiter ay amme hilm«inde 

zapto raPba ~IWt.ı. .•• ı. 1'ullanıllll&larma karar yeriJmlt -

Ko1119uaunu11 m•rlfetl 

Lanıada Tqçılar caddesinde 
oturan Cemile Hammın ocluın· 
dan Uleli apartmaDIU'lllda ahçı· 
lık yapan Şefika lamindeki kom· 
ıuıu on liralık bir büttln para ile 
bir altın küpesini çalrnıttu. Şefika 
Hanım yakalanmııtrr. 

Cemil &ey Aabra Hukuk Fakül- Amerika tebaasının malları 
teaindeki ikmal ~hanlanm ya~ Umumi harp eanumda mallan 

~ u.ıı •l .... ili •Lltak- tir. 
kendi ,U::ute.eınn zatı-. 
• "•1et -.u.~· 1UIUusıl Jcai. 

Fran11z torpitoları 
19hıiaaiıiıı ... ._. arler. Bu turet-
t,·. .... .. llbal'lı•---

·ı 'irinin daha Öla~'~lar111 .. 1 "-lctir. ....._ kola1ldcla · 

............ . '" .. "•\ ~ ... ,_ Parıı ..ı· . -
• -~lda b-' ırı 
•z s'-t a., "'~ Paria elçi • 

Ji -. ~ l•lmittir. 
lf~li kQ .. , 
lenf~ l. .. h~ .,._ 

1 --~da lllilcltılel 11• 
11tcl.._ rlnclen Nurettft B 
"icat "etlee~llbule ,...:;.~ 

lovacla '-ıt eıunlftir. Yalnız 
............. t. oJaa. ~lerln orad 
lra11ıfarc1.._ ifadeleri Ue rea..: 
apları be]d IOrıdaa IUllllerln 
.Kaıa ıece.~ektedir. 
·~1 EfeJadi lllnt~ kullanan 
1 ' -.Jdn. -.-.-.. .... ıc..taaı 

a b11ı-:1 
oldUhaclan Ya· 

lldiııira 'f'e -.) ...... Salih 
clin&a ifa:~ ..t.ibi hwahiaa 

• ~ ele alınmakta. 

Fruaanı hlktıınetine ait olup 
lhnannnızda hulumukta olan 
Caaaar ve Caepart torpito malt• 
riplerl ..ıı aa1tahı -Berata hareket 
.. eeeklerdir. Dün torpitolan teh· 
rimiz balkı ziyaret etmitlerdir. 

Muhtelit mübadele 
kom;syonu 

Muhtelit mühadele lcolllİtyoqia• 
aqa "'1 hafta ıonunda ~ile • 
c.li naalGmdur. Komiıyon, dün 
öf leden 10nra toplaıımıt ve itlerlıı 
laefiyctai etrafında müzakereler 
J&Pmıftır • 

Belçika heyeti geliyor 
Belsika kralı üçtincü Leopold 

"haıntleriıabı tahta çılcqmı Reiai • 
c:ürnlaur Huretlerine hfldirmek ü· 
•ere Aakara11 aiyaret edecek olan 
heyet tetriai•ainin dlnltilacle 
tehriıaize selecektir. H.,et dol • 
naca Aııkaraya ıideNlc Reiıicüm .. 
J.ur Hazretleri tarafmd.. kabul 
edilecektir. 

Merd lvenden dUttU 
Beyoilunda Kadriler yoku· 

ıunda oturan Fatma Hanım ıece 
karanlıkta merdivenlerden iner • 
ken düterek Beyoflu hastahanesi-
ne kaldmlmııtır. · 

Kayık devrlldl 
llyaa kaptanın lcumaıula.mda· 

Jri Hızırilyaa motöriine lrayrkçı 
llyaa isminde biri ip atmak ıure • 
tiyle yanaımak iıtemi ve bu eı -
nada ka11k devrilmiıtir. llyas 
denize dütmüt iıe de derhal kur • 
tanbn11br. 

Sandalye ile 

Meyvehotta mavıaac:dık yapan 
Muataf a, dün akpm Kutucular 
içinde kahveci lımail efendin in 
dükkanına ıelmit Te bir alacak 
meaeleainclen kavıaya hqlamıt
tır. Neticede Muıtafa lımail efen
diyi aandalya ile batından alırca 
yaraluuı, kendiıi yakalanmııtır. 

mak üzere salı gunu Ankara1a ha t mn--dere edilen Amerika 
kti r~·1 D- Anka zap Te .,.. 

reket edece r. ~1 
..,,.1 • birleıik hülWmetleri te'baaamm 

rada on sün kadar kaldıktan '°~ zarar ve zi:ranlarmı tumln etme-
1'& tehrimise dönec.ktir. Cem~l ıini müzakere etmek üzere tetek • 
Bey Anbrada üıaiverıite~e aıt kül elmİf olan komisyon, itini bi· 
meeeleler hakkında da Maanf Ve- tirmiıtir. Bu komisyon Türkiye 
kileli nezrinde teıebbüste bul~ • namına muhtelit mübadele komla
nacaldır. yomı Teiıi Şevki ve Türk heyetin• 

Inıaat kagir olacak 
Şehirdeki infaatın tam klrıir 

olarak yapıbnaaı için Dahiliye 
Vekaletince midllm bir emir ıan
derilmiıtir. 

Yakalandı 
Niıanhıı Cavide esrar verir

·ken yakalanan Belklı iıminde bir 
heroin kaçakçııı ıllnırllk koridor
larında dolqırkeP kaçmıtbr. Bel· 
ku dün tekrar yakala~ılJU. 

Halkevinde merasim 
Busün aat on ~ide HaHc .. 

Tinde Firdenl için bir merasim 
yapılacaktır. Halkevi relıi Ali 
Rıza JJey meraıimi açacak, üni• 
veraito aabık profaörlcrinden 
Hüseyin Danit B. FirdeTıi ha~ 
da iaahat ve malGmat v~. 

den Eaat Beylerle Amerika namı
na profesör M. WiollOD ve rüfeka
ımdan mürekkepti. Komisyon, A· 
merika tebaaımm taleplerini "°"' 
tane bir tekilde teshit ederek top
tan bir para tediyai ıuntiyle hal· 
letmek n bulacakları hal turetini 
Türkiye ve Amerika birletik hü • 
kAmetlerine teklif etmek malcM • 
dilye teJkil edllmifti. Komİlyo • 
nun hazırladığı teklifname dün 
muhtelit mühadele komisyonunda 
imza edilmlftİI'. Her lkl htik6me
tin vereceği cevap berine lratt 
mukavelename Ankan.da yalan • 
da imza ecHleeektir. 

Amerika ıefiri geleli 
Muunen Pariae ıitmiı olan 

birletik Amerika hükGmetleri ... 
firi M. Skinner tehrimize ıelmit • 
tir. - . . - - ---· . --· . -



--~ı11=ıı--------=--=--------------mıl!!!!~~~~~=="=A= ... ;;=;:,.::_-=-~A~~~ .. ~-:.:...,..::;P~ .. ;;;; ... ;;;;~ 

Hançerli 
•a,Uk Zablta Kad .... ft 

Romanı &a& 

Benli Bedia:· "Yavuzu yakalıyabi~e

ceğjnizden emin misiniz?,, diye sordu 
- Halcknnz •ar, aziaim! Tec

rübesiz zekalar daima aönmeje 
mahkOmdur. Bmm takdir edenler
denim. Sonra, aisin ba hUIUdalri 
tecrübelerinizin ne büyük kıymeti 
olduiunu da bilmez delilim. Hin· 
diatanda ve Çinde yaptıimız in· 
kiliplar, akıllan durduracak ka· 
dar mühim Ye meraldrchr. F abt, 
itiraf edelim ki azizim, harpten 
mailup olarak çıkan milletlerde 
umumi bir i._de zafı vardır. Bu 
müıahede, milletlerin maneviya· 
lmda çabuk Ye eaub tahavvüller 
lnuule setiren' "11 bir haatabim 
mevcudiyetine delllet etmektedir. 

-F elsefeaiz bnetli .• Bu mev· 
:mu bqka bir um.en tekrarlanız. 
'.CMondroa) da aizinle münak•ta 
ettiiimiz ıeceyi hatırlıyor muau• 
~? 

- EYet •• Dimalanda volkanlar 
tubqturan bir seceydi •• latanbala 
topsu tüfebiz peceğiz, demiıti
niz ! Girdik. •• 

- Soma lstanhuJa. i• sirdiii· 
miz seceyi hatırlıyor muunuz? 
· - EYet .• " I~ haHmu bir 
Rile Hrlmda lralp.tz, dimaiaız ya 
J&yan ve lamilchıkça yürüyen bir 
matcine haline ıetiteceiiml,, tle
••klMIL" *iiYOrımı ki bu 
*'-llllA* cJ. olclu. Hintlilerin ıbe 
Peacap'İa (ıihirhu adam) de
..ekte ılaklan fttmlf ... . 

• • • 
(Sihirbaz adam) o ıece Kolo

nel MalcaYelin yanından çıktıktan 
~ dofruc:a pastacı Mulatyeye 
sitmitti. 

Onu lıtanbulda kimse tanımı• 
tordu. (Sihirbaz adam), biraz 
aonra, dükkindan içeriye bir ıenç 
kadınla uzun boylu bir erkelin 
pdiiini ıörclü •• Y anmclaki tercü
man (Mııır) yayqça: 

- itte geldiler.. . 
Diye itant etti Ye yanından u· 

zaklqtı. 
Putacıya sirenler Keramettin 

Beyle (Benli Bedia) dan batka 
küme delildi. 

lıte lnıiliz polİI hafiyesi bun
ları bekliyordu. 

Niçin mi? 
Bunu timdi ıizinle Lirlikte öi· 

reneceiiz ... 

Bedia, Keramettinle y&Yaf ya• 
ftf konUfUyordu: 

- (Yawz)u yablayabileceii· 
nisden emin miıinis? 

- Şüpheaiz. Buna, yalnız ben, 
belki de muYaffak olamam. Fa
kat, hük6met larneti karpamda 
bir teririn ne ehemmiyeti olahilir? 

- Müdüriyet icap eden tedbir
leri aldı elemek, lyle mi? 

- Evet.. Yarın aabah kumarha· 
nelerden Arnavutköyündelri eme 
döndüiü aman, kapııı önünde 
yakalıyaeaiız. 

Bedia çay içiyordu. 
Etrafmdakilere tlJ)e bir söz 

attı.kt.n soma: 
-Serbeıtçe lionutRiliriz, dedi. 

.Arkamızda oturan iri ),oylu bir in· 
pHzden bqlra diilrlr&nda JdmMler ,... 

-Evet, aerbeıtçe konutabiliriz 
Bediacıiım ! Ne anlatıyordum? 
Ha •.• Yavuzdan balıaediyordum. 
Bu herifin çok YUrucu, ıdtaneı bir 
adam oldııiunu aöylüyorlar; bunu 
aen daha iyi bilirsin .• Doiru mu? 

- Doirudur .• Fakat, o tabanca· 
dan ziyade bıçak atmakta mahir
dir. Diyebilirim ki bir bıçakla, 
dört bet eli tabancalıya kartı çıka· 
bilir. Ben dünyada bu kadar ya
man Ye ıüratli bıçak kullanan a• 
dam ne ıördüm, ne de itittim ••• 

Bedia cali bir tebeuümle: 
- Keramettin, dedi, yarın sen 

de orada bulunacakmıam, 
- Şüphe.iz •• Zaten iti ben i· 

dare ediyorum. 
--Çok rica ederim, Keramettin, 

ıen biraz uzakta bulun! Seni te
min ederim ki, (YaYUz) bir kaç 
memurun canını yakmadan ele 
ıeçmiyecektir. 

• • • 
lnsiliz polia baf"ıyeai, yarım ya

malak anladıiı Türkçe ile bu mu• 
hanreyi kafaımda not ettikten 
aonra, putacıdan çıkıp ıitmiıti. 

Poliı hafiyeai, putacıdan ayrı· 
lır ayrılmaz dofnıca Kolonel 
Makavele ıitmifti. 

fn..tli, .-Ga lı.J;,..ı..:- t..;_ 

liz muhafilindeki iımini burada 
öireniyoruz. 

MabYelin kapnmda duran ln
ıiliz nöbetçiai içeriye ıirerek: 

- Miater T omaon ıizi görmek 
iıtiyor, Kolonel ! 

Demifti. 
Tomaon, Kolonel Malcavelin ya• 

nmda bir aaatten fazla durmuttu• 
Kolonel ile Miıter T omaon ara• 

amda neler cereyan ettiiini bilmi· 
yoruz. Fakat, erteai aabah Ama• 
YUtköy tramvay caddeıinde dola· 
tan iri boylu ve pejmürde kiyafet· 
li, aakalb hir dilencinin Yaziyeti 
çok fiipbeliydi •• bu adamm Miı· 
ter TolDIOD olduiuna tereddütaüz 
hüküm Yerİlebilird; 

Ortalık a1aU: 
nylar heniz itlemiyordu. Dilenci· 
nin önünden elli adım ileride do
lqan temiz elbiaeli dört bet kiti 
araımda, uzunca boyu ve çevikli· 
iİy)e Keramettin Bey seçilebiliyor 
du. 

Dilenci, bir aktam enel puta• 
cı Mulatyede gördüiü bu yakıııklı 
delikanlıyı maktan tannnıftı. 

Belliydi ki aiYil zabıta memur• 
lan burada birini bekliyordu. Bir 
baskın vukuu muhakkaktı. 

(1>namJ 'IU') 

Yerli Mallar Pazarlan 
Beyoğlu Şubesi 

Yerli Mallar puarlanmn &e,oilu 
ıubesi INP• aaat dörtte meruimle •· 
placakbr. Yeni ıa• lıtikW caddesin
de 320 numarada eskiden Yani Wra • 
hawi n 10b ,._....,. EclenlMar o-
lan IMaada Yılda apubmanl altmcla 
teaiı edilmit olup &.,.,tlamm en za • 
rif .. p.ı maiuall laalini almqbr. 

Bqialdl ...... ......._ Wr 
p awat da...t edilmiıtir. A"plma me
ruiminde Bü,.ak Millet Mecliıi " 
Tuanaf " llcbaat Cemiyeti reisi Klı
nm Pata Hantleri u ............... .... 

Jılngilizce dersler~I_ 
NUelllfl: ömer Rma 

-49-
Daiı,.: ( cle,.zi) papat,.a.. 
damp: ( demp) rütubetli. 
clanc:.: (dam) rak..der. 
clark (dark) karanlık. 
darliq ( darlinc) MYIİli, uİz. 
date (ct.t) tarih. 
daqlıter ( cloYter): km nlit. 
daqtater • in • law • . (clcmer • in • 

lo) ,.U... 
c1a,. (de,.) sün. 
d•d (deci) 816. 
_, (def) ....... 
dear ( dir) uİL 
Decemher (.......,.} Kanunun • 

..ı .. 
dec:İff ( diaa,.id) karar verir. 
deed ( clid) fiil • hareket.. 
deep (dip derim. 
delicat! (deliket) zarif. 
deliıht ( delaytt) revnak • n...._ 
deliı)\tfal (delaytful) nete verici • 

boı .. 
deaire ( deza,.er) arzu. 
deık (deık) ııra. 
clew: ( di,.u) çiy. 
did'nt ( = did not) • (didi,at) yap-

madı.. .. 
die (day) ölür. 
diffirent ( difirent) ayn .. 
difficult ( difikalt) zor, aiiç. 
diı: (diı) kazar (kazmak). 
dine: (dayia) yemek yer •• 
diniq. room (da7ftin rum) yemek 

ocla11. 
dinnerı (diner). y....ır. 
direction: (dayerekıen) cihet • ia-

tikameL. 
clirt (dert) kir. 
dirty (derli) imli. 
diıtresı ( diatreı) feliket .• 

do (a.) ,..,.... 
doctor (doktor) doktor. 
doı (doe) köpek. 
dollar (dolü) dolar. 
dominant ( dominent) hlkim. 
donkey ( dankey) merkep. 

don't ( = do not) yapma. 
doar (ıior) kapı. 
CIOWft \OOYDJ •t-8' • 

down ltaİn (dan ıterz) 
dojru .. 

dozen (dazen} dizine .. 
draw ( a picture) • ( dro) 

~ .. 
draw (dro) pbr. 
dnmn (drim) rü~ 
clream (cirim) rü1a ıöriir. 
dreaı ( drea) elbiae.. 
dreaı ( clreı) ellti1e ıi1er .. 
drink (drink) içer. 
drin (dra,.iv) ıürükler .. 
drop (drop} dqüriir. 
drop (drop} ..... 
dry ( clray) kura. 
dall (dol) Hnuk. 
dmnlt (dom) dilliz. 
duriq (duyrinz) elDUmda. 
duıt (dost) toz. 
duıter ( dolter) toz alan bez. 
daıty (dosti) tO'lla. 
eac:h (iç) h• Wri. 

.... (ir) kulak 
early (•li) erken. 
eutb (en) an. 
eue (İl) rahat. 
.. t (iıt) pı4r. 

..tem (İltern) ..nı 

.. y (isi) kolay. 
•t (it), ... 
.taltle (iteW) yenelNlir. 
edı• (ede) iç. 
eır (es) yumurta. 
eiıbt ( e,.t) Mlıdz. 
eishteen (e,.tin) on Mim. 
eishtJ (e,.ti) ..... . 
eleler (eleler) ..... hü)'ik 
eldest ( elpt) en büyük. 
eleftll (eleven) on hir. 
eleventh ( elnenı) on hirind. 
.... (ela) hafka,; 
empire (empayer) imparatorluk. 
empty (empti) hot-
end (•d) aon. 
E1111and (insland) lqilten 
Enslialr (iqlİf) lqiliz .. 
enjoy ( enjoy) zevk alır. 
mouıh (eaaf) Wfi. 
ent• (enler) ıirer'· 
ennlope ( envelop) zarf. 
eapecially (eı~ıyeli) hithu ... 
nen (nen) hatta. 

,(Dena ftl'), 

Yazan: AKDENiZ KORSA 
KADiR 
CAn 

no.28 ŞAHI~ REl 
BUyllk macera, atk ve harp romanı 

Genç kız; "Kabul ediyorum b 
dedi, sonra ağlamıya başla 
1 Ealri ıünler ıeçti. Kendi 

mıma bıraktık da; on dokuz ,.tı· 
na ıeldin, hll& evlenmedin t.. Se
nin akranlann timdi çifte ~ifte ço
cuk aahibi ... Zaten aana kalına 
ıene Şahin Reiı ıihi bir eeneri· 
ye ••• 

-Baba, onu tahkir etme!. .. Ba· 
na e6yle, Fakat ona aöyleme! •.• 

- Fazla duracak Yaktim yok ••• 
Cnap Yer! ... Ne diyecekıia? ••. Su 
ıayoraun t ... Delil mi? •.. Demek ki 
kabul etmiyoraun !... Sen bilir-
ıint ••• 

Kapıya doiru dindü, a,.fa 
kalktı, yürüdü. 

Habibe onun arkaımdan kot
tu. Önüne ıeçti, kollarını boynuna 
dolayarak hıçkın. hıçkıra yalvar· 
dı: 

- Benden bunu iıteme baba f ... 
Onu teYİyorum hen ... Vallalai iyi 
adamdır, liahat ... Beni hem dtit
manlann elinden, hem de deniz· 
den kurtardı. O olmuaydı ben 
timdi ne olurdum? Dütünaene l»ir 
kere. •• 

- Onunla eYlenmekteme &ime 
ni tercih ederim. 

Genç kız babaaınm bu kadar 
. aert olduiuna hiç teadüf etmemit 
ti. Demek ki o :ıamana kadar Ha· 
hibeyi Hl'Hat b-lan·ktllld ... 
L-- - 1 - . 

değilmit··· Henüz Ebu Selime'nin 
oflu sibi bir damat tuarladıiı İ· 
çinmiı! ••• 

Habibe hayretle seri çekildi. 
Babuı kapmm tolanafmı tut• 

tu • .Açmaia hazır yaziyette durdu. 
LflllJ ıeri çnirerek kızma aon 
defa aordu: 

- Nuıl?.. Daha dütiiaecek 
milin? Şahin Reiain lmrtalıaauı 
için batka fır1&t bulamazsın ıon• 
ra ••• Şimdi gidiyorum ve biraz ıon 
ra onan keailmit kafaımı ıöre
ceklin ! ... 
Kapıdan çıkmak için davraadı. 
Genç kız: 
- 'Baba! .• 
Diye haykırarak ileri atıldı: 

- Kabul ediyorum. Fakat yal· 
ruz biriıioi •• Artık onun adını an• 
mıyacaiım. Lakin beni Ebü Seli· 
menin oiluna yermekten •az ıeç 
baha! .• Gene burada Ye yanmda 
kalaJDD! •• 

Şeyh kaha lrir aeale haykırdı: 
- Ya hepaini kabul edenia, 

yahut! .. 
Kapıyı açtı. Koridora çıktı. Ka 

pıda bekliyen iki bekçi ona yerle
re kadar eiilerek aelimladılar. 

Genç kız olduiu yerde dona 
kaldı. Gözlerinin önüne MYpi· 
ıinin keaik batı ıeldi. Binlerce 
ıizli ıeı onun kulaima daram 
darım fiyle aöylüyorlardı: 

- Onu aen öldürdün! •• lateaer
di11 bir aözünle kurtarabilirdin! ... 

- Oda bpuma doinı atıldı. 
Babumm yan karanlıktaki ha· 
y.,li henüz kaybolmamıftı. Set bo 
ğaz.nda düjGmlendi. Fakat biraz 
zoria"1De& ıunlan IÖyli:rHildi: 

--Kabul. .• Ediyorum ... Batta! •• 
H•paini kabul ediyorum •• 

Sonra olduiu yere, yan hayım 
bir hal~e çömeldi. Hıçkıra hıçkı • 
ra atlamaia bqladı. 

Babuı rolünde mu 
bir aktör ıibi, pleç bir 
kotlu. Sütnine ile berahlrı 
dılar. Hizmetçiler de 
Yüzüne ıu aerptiler. 

Ge:nç kız ıözlerini 
bakb. Babumı ıörünce, • 
bi yalvardı: 

- KQrtulacak, deiil 
na. bir teY yapmıva.caa'9111-
Ye l&flam olarak ıemiJ• 

k .' Öyl . ., rece ıın ... e mı ..•. 
- Evet, evet! .. Öyle 

.Artık ürilme !. 
Kızını hizmetçilerin e ' 

karak odadan çıktı. 
O 11rada ıök yüzünün 

bir beyazlık vurmuttur. 
mak üzere olan sünetin i 
n idi. 

Babuı ıittikten aonra 
yerinden doiruldu. S ·· 
dedi ki: 

- Şahin Reisin ıemiıi 
aailam olarak sittilini •· 
yün. Y oba rahat edemeaı 

-Bunu baban ıelip h& 
- Ona artık 111° llUllllMillllo4'! 

bir defa aldattı. Eier bu 
akiiıule durmaza& it bata 

- Ne yapmah? ••• 
lkiıi de bir dakika düt 

Bir.u aonraı aj,itnine, pnç 

-Buldum! ••• 
- Ne buldun? .. 
--oır-·-in p.res" 

YUIUf Şahin Reia~ ı~ 
aitmedijiiri, komld.an ..ı 
çıkmadıitm ··••tm ı ... 

- Sallil- Cin sibi ·~~ 
iti IMıcerir. Çok esmer ol 
pceleyin kolay kolaJ' sld 
riinmez ••• 

Çabucak Yuaufu buld 
Bu henüz dokuz o-. Yat 
afacandı. Sütninenin 
otiaydu. KüÇik olduiU 
men hemen INtüa bayatı 
ıeçer ye Habibe ile aiit:Dlll 

rafmdan çok MTilirdi. 
Küçük YaRfa ne 

znn ıeldiibıi anlattılar. 
ıüDmeden cnap verdi: 

- Bu iti yaparım ••• H 
etmeyiniz ... 

- Gareyim aeni! .• M 
dulu kadar çok haber 
hin Reiıin ıemiye aall 
olarak ıirdiiini, Y&f&d 

le ı&rmeliaiıı! ... 

Yuauf bütün konakta 
•e ulu bir çocuk olarak 
tı. Vaktin pelE erken o 
men kolunda sembiU• 
mumda.p hiç kimM 1 
mezdi. -....ıa -...bet 
,_,.._.bile ••• 
iW .abetçinin araamd 
Celayirin ~ 
fald.r anneainln eYin• 
çaktı. Hele zemhildeki 
çalamu prilnce aalıicl 
ıittiiini aandılar ••• 

ip, Şe,llin allAI!....., 

ıı Şalım Reili ıemiJ'8 
ri zaman ilk aokalJll 
onları ıözetliyen par 
küçük Yuufun ,ösl.ıl 



Kara koyun 
Ferit CeW Beyin bundan altı yıl 

&nce-....... ld ıı... • 
A "---. 0 u•06 bu hikaye cenup 
nadoluıunun bir ehaneaini anlat _ 

n:ıa~dır. Bu ıilzel memleket hikl -
•ını okuyuculanmız ye 
bir h 

~ a venneti yerinde 
are11;et sayıyoruz.: 

BiLAN yayluaun '---• . 
.. 1...__ l senç ÇOuuuan 
-..... 

0 unca •iiriileri • ""'·--- l d' m ....--.ımanna 
•urer er ı. SuJU aoiak, sölieai serin 
ha P•naıt.tı &cieta onların 
dinlenme :reriJdj. A-L•--. t~lamp, 
t , _ _.. ~ hir .... ,. 
Gpaanar, aile OJllqa, kurtJu..ı .. _ 

lardan hQ.-..1 __ , • -u, kut-
ların :--ı..ta. Ba senç çoban. 

en zıyade andilderi feY "ka'Yal 
7antı" yapmaktı, 

ko:runlamu, davarlarnn ıuladı'
tan sonra 1Hr balca çe • • • -
ıoluldarnu ~ ~er, bütün 
~al üflert..m. nobet nöbet ka. 

Bu zaman, YGl'iuıı •iirüler 
te gölielikl.-inde · L! ~ ıne-

11fııun ka nl 
, Yere Mrerelt tembel t '-- n. •nnı 

~..!_, __ _.. eınue) ıevıı unrwnu. ge-
di. 

Ay .. öyle yapmıf- Dailann, rüz
sarlarm, her teJİn aıc:aktan yorulup 
ıaıtafil bir yaz sec:eainde 9"-nm u

yumıyan kavalına doinı yüriimü1ı ne 
uçuı:ıun, ne karanlık onu korkutma -
mı1ı çobanı önü Akdenize açık bir dai 
fepeainde bulmuı. 

Sevi19nler için saatler, lfÜD}er bir 
lnrla~ç kuıu gibi çabucak uçup gi· 
der. 

Tan yıldızı parlamaia baılamııb. 
Ay19 çaclmna dönmüı, çoban yalnız 
lcalnuıb. 

Çoban ıürüıinü aralfı. Sürü or • 
tada yok... Anladı ki, büyülü seçen 
bu •ık aaatlerinde ıürüyü Uirular 
Amile ovasına ıürüp götürmüılerdi .. 

ÇOban ürperdi. O biliyordu ki, •Ü· 

riiaünü kaptıranın baıı gider. Kavalı
nı eline aldı .. Bu yüksek dai tepetin
den yayla enginlerine doğru öttürme
ie bqladı. Sesini yalnız Ayteye iıit • 
tirmek iıtiyordu. 

" - Aywe, can Ay19!.. Biz sevgi 
uylcuıunda rüya görürken, ıürüyil ui· 
rular Amık ovuma ıürmüıler .. Tek 
baınna onlann ardına gidiyorum... Ya 
dönerim, ya dönmem. 

Sürüyil biz Mvgi uykusunda rüya 
ıörürken Uirular Amik ovasına ıür· 
müıler ••• " 

Ayte de ürperdi.. içine l>ir mı 
çöktü. Fakat duracak zaman delildi. 
Aıiret atb1annı uyandırdı. Hepıi si • 
W. kuf&Jldılar. Babaıma batırdı: 

- Baba!! Göçbelindeki ıürüyil ut· 
nılar Amilıı: ovaama ıürdüler-
. Aıiret Beyi hayret etti, kızı Göçbe
lindeki ıürünün ujnılar tarafından A· 
nuk ovaaına ıürüldüfünü nereden an· 
lamııtı- Ona torda: 

- Kimden ...... aWm?. 
- Çoban kavaliyle aöyledl-
Bu inanılacak feY deiilcli. Kaval 

nud iaaan gibi koauıur! .. 
Atblar dai yollanndan Amık ova

aına doiru alana baıladılar ... Aypnin 
babalı bir daha sordu: 

- Kaval konutur mu? 

Ayıe: = 9. JOllyp kavalı benimle konu
ıur, haha. •• 

Beyin zihnine bu kaval meselesi 
dokundu .•• O diyordu lci, "banda t.ir 
gönül iti ....... Gönülden aönile yol 
gittiii aibi, pnüldea pnüle ,.. de 

sicJer-" 
Ei• Ayte çobanı aniyona, vay 

hali•- O, lamu bir bey oilana ve • 
nc:ekti. Bir çobana bir hey kızı .. Ne • 
tine o çobanın... Şanına yazık delil 
mi?. Ay19yi hu hale çol>an auıl koy· 
muıtu ... 

Atblar ıüriiyii uirulum ellerin • 
dn alıaqlardı. Bey, çohmaı pdınna 
Ç9indı. Sorsa, ıuale çekti; söyletmek 
için oma zorladı. Çoban gözünün önü· 
ne 1-iayor, atzqtdan bir çift lif bile 
~alUiHJotchı- 'Bili,..a ki, çoltaııJa 

Ane ar .. tnda 11ir ıey ......... 
Bey, hir defa da Ay..,-i zom.iL 

Ane aalrlmwlr, çobur endiiini söy
ledi. O.un kanlmclan, :riiitliiindea 
kurttan, kutbm hiç korlanadıiıBclan 
'-haetti... 

Atim Beyi hile dtitindG .. 
ÇGM•: 
- Ey toy çohanl Bey km sevmek 

nedir IMlir misin?. Sana bir tartım ....... 
Eter onu J"llParMQ lamn heW olawı. 
Yok .. Yapmnazaan ltqm benim ol • 
aan .. 

Çohan, Beyin f8l'lnu aordu. 

- Şarta ıadar, dedi. Koyunlara 
iç sün ...... akpm tuz yalattıracak
... _ Oç sün aece sündüz otlatacak -
un. 8a üç sün bir damla ıa ....,m,. .. 
celcain .. Oç aüaden aoan, aiirü:tii ka
val ... iyle Çampmarma indirecek, 111 

içirmeden kavalınla seri aötürecek • 
sin. 

Çoban Beyin tartnu kabul etti. 

• • • • 
I 4 • • & 

Günet her ..,,.nlrinden daha zi • 
yade dal tepelerini yalayordu.. Otlar 
arbk kanmuı1t katdapn•ıtı.. Çohaa 
bansi otlaia llq vunluyaa, aula, taze 
ot yoktu. .. Tuz; ıiiriaünii ıuauzluktaa 
kawnna., Jiiriimeaine mecal bu aluaa
llllfb- Koyunlar 1-tlanm aöie kal • 
dırarak açık aialariJfe aık ıdc ne • 
feı alıyor, meleti:rorlardr ... 

Ferit CelAI 
.(Sonu ,arm). 

Kadın ve Moda 

Miıiı Eli Kulberlıon, Lonchanm en tık ılylnen tiaC:!ın1annC!an birldir. ite ndiıl ve Jcocaar, ayni zamanda ''Br%" ı .. 
nllen oyunda ilimlerini verdikleri meı hur bir ıiıtem ortaya koymakla tanınmı §lardır. Bu kan, koca, bir hafta ene1 
Viyanaya geİmitJerdir. Şimdi orada bulunuyorlar. İndikleri ••Rinntraıenhotel' ' in avluıu, moda merakhu bir çok Jııa. 
dınla dolmuf, Miıiı Eli Kulbertaonun çe1it çeşit koıtUmlcrini görmek için, bu kadınlar, sabah, öğle, akfam, cece, sa
atlerce onun yolunu beklemiılerdir. Re ıimdeld altı modelde, Miıisin sabah, öğ le, akpm, cece ciyiniperinc ait altı mo-

del bulunuyor, ..- ~ ..-r 

Elae moc1umda IOll :ımmanJarCla 

SÖZ• çarpan etki -- modelJerine 
dönüı temayülü, elbiaeclen sonra ,.... 
kada kendini pt.nti. Baadan aoara 
da aıra saçlara pldi. Ba üç hedefli 
moda cseyuuncian, enelce bahset • 
mittik. Bu hafta hu mevzata, yeni saç 
C"melderini sös önünde tutarak, daha 
etraflıca meıial oluyoruz. 

Saç modaımda eskiye dönüı, önce 
saçlarm tekNr uzatılmau teldi• 
hqladı. Uzayan ~ muhtelif ~ 
relerdeki tan:IU"dan ~ söre 
tanzim etmek IUmı aelcliii huıaaua
cla, kıaa hir miiddet tereddüt sösteril
di. Once saçlar, batlarda birer Jıim 
tetkil edecek tarzda kabartıldı. LiJdn, 
hu tatmadı. Bundan nq~ldi " bir 
intikal tarzı da denilebilecek mutedil 
bir tan aranclL En uyiun oJaralr, 
Fraauzlarm "Direktu...,n atili bulan• 
du. O devirde yaııyan kadınlarm hat 
tuvaletlerine uyiun aaç modelleri °"" 
taya konuldu. 

Bu da Wr tecriihe, kaclmlann te • 
mayilllerini araıtırma mahiyetinde o
larak yapddı. Eter hot aörüJmene, 
ltatb devirlerden ilham almak yola 
tutulac:aldı. Likin, ....._ cleaileWle • 
cek kadar çabuk olmü üzere alib 
ayaaclı, bu alib, anamn barizlefti. 
Moda mütehaıaıılan, ortaya atbldan 
aaç moda11nm tuttufa neticeye vardı· 

..... Ştm.li, -- tiimalleDlizwk ip 

propqwlumı ,.....,...... Gerçi hu· 
na pek te hacet yok p,i, görünüyor, 
her memlekette saçlar "Direktavar" 
örneklerine sön yapıhyor, ..... moda 
m&IM1111llan, ilati,.ti tedbirleri hiç 
elden IMnlanular. Daima, "Ne olar, 
ne olmaz" enditetiyle lıarelcet eder • 
ı .. , uyanık dururlar. Bilirler ki, mo • 
da deailm ..,.c1e, muma sön "Kapris,, 
rol oynar! 

Koyduiumaz resimde, Jeaİ uç ... 
cluuu aöa~ dört örnek prüyor • 
ıanaz. Banlarclaa t ......-ah örnek, 
alın ve ..... a..incle lawıanlı uç ta-
.aletidir. Moda miteheaaalan, alın " 
..... iizerindeki ... )mnmlann, kadı • 
mn yilsüD9 aWm ve tesir ayanclma 
bir ifade .,...Ujine kani buhınduklan
m aöyliyorlar. 2 numaralı örnekte, 
aaçm arb tarafı yulcanya dojra kal· 
lak Wçimdedir. Aba, kahank ve düz 
taranmq kihldillerle çepeçene kapa • 
bdar. Ba tan, aimce hath n t.aama 
almk kaclmJ.. için, muvafık aörülü • 
yor. 3 • .......ıı örnek, "KIUik" deni
- bir hat üzerinde, hatlan da böyle 
olan bir çehr.,i manalandıncı olarak 
blııal olunmaftar. Derinden derine 
....,..Jamlana olank. ... U'fıplcı bpla • 
.... Kliaik ........ sili" deniliyor. ç.. 
lak alın yabnaınclan, .... yapıpk o
larak inen saçlar, enseden 161e Jile 
aarkıyor. 4 numaralı ömeie aelince, ..................... 

Resimde aördütüıriia pata Iİyala 

ipekli lramqtan yapılmqbr. Orta,_. 
de ayni lramqtan hir bpU altma top

lanarak çekilen lıtmmt, Win•..U Wr tar.. 

da alzelletiyor. Çantama .......... 

paıuıcak ,..U.deld san renkte •••m 
kmm telanilliyor. Madeni iman, dante-

le teklinde ince ince itJemniıtir. Ba, 
sonı.harda lnailtereye orta,. a... 
modellerden biridir. 

Aile lıagatında •• 
Aile hayatında ... elet ptirici ..,.... 

rin hep fnkalide te:rl• om.dıimı, 
bir kadın lliJmelidir. Buan .. Utll .... 
ha ziyade alelide teYI•, mea'at oı-t
mü..a.Jliptir. Bunlarla metsal olmak, 
en çok kadına düfel'. Çünkü, koa, ._ 
tanclaki iı, pçle o kadar bunalır, ki .. 

içerisine dütilremez. Saadet cctirici ale-

w. 191ler nelerdir?.. Bunlar, aofn:ra 
hir demet çiçek koymaktan lııqlarl 

Çamaşırlar nasıl? 
iç ÇUDatD'lanncla, uman _. 

aadeliie doiru bir cenyaa ... SÖI • 
terir. Zaman zaman da ıiialipiali o
lanlar tercilı edilir ı 

Yeni cereyan, ıiiae tema:ril _.. 
ediyor. Bol ipekten, ifl-neli :rüat 
daateleli çamaıD'lar- I~ çenwprla • 
nada tercih edilen renlder- ...,_, pen-

kaviı pklinde ft üıti eJn nlr Wr ta
rakla, saçlarm ikiye aynlnwa, Ôll 

lnmun ,.. -- lasmm bllak ol • 
muıdar. Balolar için " JMIMıaa _.. 
... kadmlum ... tuvaleti ......... 

aürilen tarz-

Bitin ---. .... '" ....,. 
yalapa .-- .................. ör-
............... in .............. 
lttifade ohmdaia bdar, hattl .... ... 
,... lradmm bndiainin ... ..... 
yetine sahip olmaanun Ü d,.ei 
balandalanu, ubnnnden ... - • 

~·· 



e HABER = Akfam Poatuı 

Katil Müslüman mı, 
• <~ taratı .~ ~~de> ı, gününde öldürülmüttür. Kral A· ı Kral Fransa seyahatinde 

haddı zatı~da .~tıl ne .mu~luman, leksandrın büyük babası da ıalı öldUrUlece§lnl evelden 
ne de komıtecıdır. Halıs hır Hır - günü öldürülmüttür. tahmin etmif 
vat ihtilalcisidir. Müteveffa kral Alekıandrın ıa- Paris, (Huıuti} - Pariı ma. 

KrallCje Marl ölen kocasının lı gününe tayanı dikkat bir huıu • hafilinde söylendiğine göre, Kral 
yanına nasıl girdi? ıiyet atfettiği söyleniyor. Alekaandr Fransa ıeyahatine çık· 

Marıilya, 13 (Huıusi) - Kra- Deyli Herald gazetesi diyor madan evvel Belgratta ailesi efra· 
liçe Mari yanında Möıyö Heryo· ki: "Salı günü hiç bir tetebbüae dına ve bazı doıtlarma, duçar ola· 
nun zevcesi olduğu halde saat giritmez, bir emirname imzala • caiı feci akibeti tahmin ettiğini 
4,55 de Marsilyaya viııl olmuı- maz, kati bir karar almazdı. Ve ıöıteren bazı ıözler ıöylemittir. 
tur. lstaıyonda fevkallcle mubafa garip bir tesadüfle salı ıünü ken- Kraliçe Mari, Yunaniıtan 
za tedbirleri almmq ve Kraliçe- di hayatını nihayetlendirmekle Prenıeıi Mariya ve hemtireıi Ol· 
nin arzusu üzerine fotoğraf ve ıi· neticelendiren hailevi vaka hu- ıanın huzurunda yeğeni Prenı 
nema çekilmesi menediWıi,ti. ıule ıelmipir.,, Pol ile konturken, ona bazı tali· 

Halk muazzam bir kütle halin· Merasimde bulunacak mat vermit ve §&yet batına bir fe· 
de istasyona toplanmıfh. Hariciye heyetimiz liket gelecek olursa, niyabet it· 
Vekili Möıyö Yevtiç, Yugoılavya• lerini nasıl üzerine alacağını an· 
nın Paris sefiri M. Spaloykoviç, Be1grat 18 Birinci tetrindey yapı latmıttır. 

Jacak olan cenaze meraıimine Tür Hariciye müıtetarı M. Markoviç, Bu seyahatte tehlike olmasına 
Franıız diplomatları ve askeri ü • kiye ve Reisicümhur Hazretleri rağmen Kral Alekıandr, Pariı ıe
mera kendisini karıılamıtlardı. namına iıtirak etmek üzere Hari • yahatinden vaz geçmiyeceğini 

Kraliçe tamamen siyahlar ıi • ciye Vekili Tevfik Rüttü, ordu ıöylemittir. Çünkü Yugoılav dip
yinmişti ve fevkalade mütee11ir müf ettiti izzettin Pata, Riyaseti • lomatlan, bu seyahatin be heme· 
görünüyordu. cümlaur bat yaveri Celal, Refik hal yapılmaıı lazım geleceğini ve 

Trenden iner inmez doğrucaı Amir Beyler bu sabah An karadan ittifak münasebetlerinin seyahati 
Kralın yatmakta olduğu belediye ıehrimize gelmitlerdir. icap ettirdiğini ıöylemtlerdir. 
dairesinin "altm salon,, una girdi- Hareketten evel Vekiller Heye- M. Barto da suikasta u§r1· 

h ti toplanarak Tevfik Rüftü Beye 
ği zaman emen natın üstüne atıl· yaca§ını hlasedlyormut 

b k b talimat vermiıtir. 
mıı ve üyü ir tee11ür içinde Belırat, 13 (Huıuıt) - Ro • 
h Kral Alekıandrın cenaze mera• üngür hüngür ağlamııtır. Bu ıah manya hariciye nazırı M. Titüleı· 

k d siminde hazır bulunacak 130 kiti· ne o a ar müeaair olmuştur ki ko, M. Bertunun ölümü münase· 
k tik muhafız bölüğü de Ankaradan 
endiıiyle birJ:kte gelenler de bu betiyle §u hatralarını yadetmit • 

yürekler acısı sahneye tahammül hareket etmiı ve bugün öile üzeri tir: 
edememitler ve onlar da ağlamıt· lstanbula gelmiıtir. "- Bartu ile son k'onutmamız· 
lardır. Nihayet Madam Heryo ken Muhafız bölüğü Belgrada Yu • da bana bir kaç defa: "Pek yakın·. 

naniıtan tarikiyle gidecek ve Ro • 
disini güç halle cetedin üstünden da feci hir auikaıtla öleceğimi 
kaldırmıt ve adeta ıürüklerceıine manya tarikiyle dönecektir. hi11ediyorum.,, demitti. Ben ken· 

Tevfik Rüttü Bey ve arkadatla· 
dışarı çılCarmıttır. diıinin bu sözüne ,Uldüm ve a· 

Tam kapının önüne geldikleri rı bu aktam ıaat on altıda hususi lay ettim. Fakat Bartu: "Beni 
zaman Kraliçe birden •re dur· bir trenle Belgarada hareket ede- hiılerim aldatmaz, oörecekıin ıöy-

ceklerdir. • 
mut ve niıbeten sakin bir aeıle ya- lediğim olacaktır.,, diye 11rar et· 
nmdakilere·. Şehrimizde ve Ankarada 1 8 .. 

- Alckaandrın Uzerlnden bU· 
yük üniformayı çıkann ve harpte 
aiydiği asker elbiıeıini giydirin .. 
diye emretmıitir. 

Katilin Pariste geCjlrdl§I 
son gUnler 

Paris, 13 (Huıuıi) - Pariıte 
Sent Denis bulvarında bir otel ıa· 
bibi gazetelerde çıkan reıimler· 
den katili ve Beneş'i lanımıttır. 

Zabıta oteli aramıf, filhakika 
&izli tutulan bir takım çok ehem • 
miyetli siyasi mektuplar ve yazı· 
lar bulmuıtur. 

Otelci vak'ayı şöyle anlatmıı -
tır: 

- Resimlerinden katil olduğu • 
nu anladığım adam 30 Eyltilde o -
telime gelmiıtir. Elinde yalnız bir 
tek bavul vardı. Günde 35 franıa 
bir eda tuttu ve ismini deftere Şuk 
diye yazdırdı. 

O gece başka bir adam gelerek 
Şuk isminde bir yolcunun gelip 
gelmediğini sordu. Geldi cevabını 
verdiiim zaman o da bir oda tut -
tu ve ismini Ladislav Benet diye 
yazdırdı. Şuk ile Beneı gece gün
düz, her zaman beraber bulunu
yorlardı. 5 birinci .teırine kadar o
telimde kaldılar. Etrafa çok kibar 
hiı vermitlerdi. Muntazaman saat 
ıabah 11 de çıkarlar ve gece yarı· 
ımdan sonra avdet ederlerdi. Bu 
müddet zarfında yalnız bir tek a -
dam kabul etmitlerdir. Bu adam 
1,80 boyunda elinde sarı metin 
bir çanta ta,ıyan ve çok iyi F ran
arzca konutan biri idi. Ben kendi
lerini tüccar zannediyordum. 

Sah gününün şeameti 
Salı aününün Yugoılav kral ai

lesi için meıum bir gün olduğuna 
bir İngiliz gazetes+nde itaret edil
nıektedir. 

Bu bakıma ıöre1 kral Alek • 
sandrın menıup olduğu haneda
nın reisi, Karayorgiyef bir salı 

yapalacak meraalm mitti. Zaval ı artu, mqer ne 
kadar <loğru söylemi§.,, 

Şehrimizdeki Yugoslavya sefa-
reti erkanı ve Yugoslav kolonisi, SulkaatCjının arkadatı 
müteveffa kral Aleksandr için Annema11e, 13 (A.A.) - Poliı 
perıembe günü dini meraıim ya· bu ıabah Rajtiıi tekrar ıorguya 
pacaklardır. çekmittir. Rajtif, ıuç ortağı Poı· 

Merasim, htanbulun en büyük titilin dünkü itiraflarını teyit et • 

Ortodoks kiliseıi olan Takıimde- mittir. 
ki (Aya Tridi) kiliıeainde yapıla· Rajtit Yugoılavyadan 1928 de 
caktır. aynlmı§, Macariıtana ıeçmittir. 

Ayni ıünde Ankarada sefaret Rajtif, Paseliçin tethit tetkilitına 
binaıında pek büyük bir merasim menıuptur. 
yapılacaktır. Bu sebeple tehri· Rajtif, dört ıuç ortaklarını Lo· 
mizde bulunan Yugoslavya elçiıi zanda bekleyip Pariıe getiren eı· 
Ankaraya ıidecektir. rarengiz tahıın Möıyö Doktor iı· 

ilk taziyeler miyle tanıdıklarını aöylemi9, elbi· 
selerinin, kıımen Lozanda, kıı· 

Belırat, 14 (Huıuıi) - Yugos· men de Paritte bu adam tarafın· 
lavya kraliçeıi Mariya ilk taziyet· 

dan alındığını hildirmittir. 
telgrafını İngiltere kral, ikinci ta• 

Poatitil ile Rajtif, Sen Julyen ziyet telgrafını Türkiye Reiıicüm-
yahut Anneıi adliyeıine tevdi edi· 

huru Gazi Muıtafa Kemal Pqa • 
lecektir. 

dan almıttır. fof6rUn a6zleri 
Pariste Hırvat evlerine Marıilya, (Huıuat> - Kral >..-

baskın lekaandnn hindili otomohili idare 

Buıün ıelen lnıiliz ıazeteleri, eden ıoför, ifadesinde tunları ita· 
cinayetin olduiu gün Manilyada ret etmektedir: 
ve Pari«e huaule gelen kargqa • "Otomobili Borsa meydanına 
hkları itaret etmektedirler. çevirdiğim anda halk. arasından 

kaviyülbünye bir adam çıkarak 
otomobilin hasamaiına sıçradı ve 
krala bet el ıilih atb. Ben derhal 
caniyi yakaıından yakaladım. 
Kralın yakininde bulunan bir mi· 
ralay da kılıcını katilin kafasına 
indirdi.,, 

Cinayet haberi yaydır yayılmaz 
halk, merkezdeki yabancı unıur • 
lara kartı bir kıyam hareketi göı· 
termit ve polis daireleriyle gazete 
idareleri önünde toplanmııtır. 

Şokaklara, "intikam,. yazılı 
duvar ilanları aıılmıttır. Matbuat 
atağı yukarı, ayni fikri müdafaa 
et.mittir. 

Poliı, halkı tazyik etmek üzere 
bir çok Hırvatların evlerine bas • 
kın yapmıt bir kısmı nezaret altı· 
na alınmııtır. 

Bassın yaptığı evler arasında 

eski Yugoılav dahiliye nazırı Pri· 
biçeviç, ve öldürülen me!fıur Hı!• 
vat nazırı Dariçin oğlununki de 
vardır. 

Oç Yuıoalav tebaaıı nesaret al· 
tına alınmııtır. 

ltalya - Yugoslav hudutla· 
r1nda ihtiyat tedblrlerl 
Belırat, 13 (A.A.) - İtalya -

Yugoslavya hududunun her iki 
tarafında ve Triyeıte ile Liyubla· 
na civarında, aradaki münaıe • 
betleri ihlal edecek mahiyette nü· 
mayit ve hadiıelere meydan ver
miyecek, ihtiyat tedbirleri ahn
mııtır. 

Macarlatanın cln•yetle 
allkaaı JOklur 

Budapefte, 13 (A..A) - Macar 
Ajansı bildiriyor: 

Yahudi mi? 
1 

Bütün Macar matbuatı Maca • 
riıtanla Marailya ıuikaıtı araım • 
da münatebet teıiı etmek iıtiyen 
tahrikamiz haberleri nefret ve in· 
fialle reddetmektedirler. 

Lazear gazetesi "iftira ve ya
lan,, batlıklı makaleıinde her hey· 
nelmilel hidiıe veıileıiyle Maca • 
riıtana en imki.n11z iftiralarda bu 
lunmağa çalıtan matbuatın bu bet 
bahane müctıdeleıini protesto ede 
rek diyor ki: 

"Macariıtamn Marailya suikaı
tiyle hiç bir alikaıı yoktur. Mülte·. 
ciler Macariıtanda batka memle • 
ketlerde olduğu gibi yaıamakta· 

dırlr. Fakat meıela Pariste katle • 
dilen Hırvat tefi Radiç'in oğlu ve 
kral Aleksandr aleyh'.nde, her ıatı 
rı Krala kartı tiddetli kinle dolu 
bir kitabı Fransızca olarak bir 
Franıız tabii vaııtasiyle netreden 
Hırvat tefi Pribiçeviç gibi nice 
Hırvat muhaciri yatamaktadır. 

U j Nemzedek gazetesi: "Müf
terilerin yüzlerinden maskeyi İn· 
dirmek için daha fırsatlar elimize 
geçecektir.,, diyor. 

Londra, 13 (A.A.) - Röyter 
ajansından: 

Macariıtan Maslahatgüzarı, 
Marıilya cinayetinde Macarista .. 
mn herhanıi bir tekilde methal
dar olduğuna dair ıayiaları kati • 
yen tekzip etmittir. 

Maslahatgüzar, bu cinayette 
Yugoılavyadan batka bir milleti 
methaldar göıtermenin Avrupa 
ıulhu için tehlikeli olduğunu ili· 
ve etmittir. 
Kral Plyer Hz. Belgratta 

Belırat, 13 (A.A.)..- .Jtrel Pi, 
yer, Yugoslavya ve Romanya 
kraliçeleri, M. Y evtiç gelmitler, 
yüz bin kit iden fazla bir halk küt· 
leıi tarafından alktlanmıılardır. 

Belgrat, 13 (A.A.) - Röyter 
muhabirinden: Kanunu eıuinin 
kırkıncı maddesi mucibince Kra· 
lın memleketinde kalmaaı lazım • 
dır. Bu maddenin çıkardığı müt· 
külita raimen, Genç kralın in • 
giltereye giderek tahs;line devam 
etmesi için bir çare aranmaktadır. 
MUalUmanlar Sarayboana 

camllnde toplanddar 

Belırat, 13 (Huıuıi) - Büyük 
Kralımız Birinci Alekaandrm öl • 
meıi bütün memlekette olduğu ıi • 
bi Saray Boınada da büyük bir te
e11ür uyandırmıtır. 

Katil haberi burada aktam üı
tü duyulmut ve derhal bütün mek· 
tepler, dükkinlar ve fabrikalar 
meıailerini tatil etmitlerdir. Hırıı· 
tiyanlar kiliselere gittikleri gibi 
müılümanlar da "Rüstembey,, ca• 
miinde toplanmıtlardır. Ayan 
mecliıinden Salih efendi Müftiç 
Alekaandrın meziyetlerinden bah· 
ıetmit ve ruhunun iıtirahati için 
bir dua okumuttu. Bundan ıonra 
yeni kral ikinci Piyerin selameti 
hayatı için de dua edilmittir. 

Bundan ıonra ebediyen Yugoı· 
lavyaya ıadık kalacaklarına ve 
mukaddes birliği bozinıyacakla· 
rına dair yeni naip hükumetine bir 
telgraf çekmitlerdir. 

M. Bartu'nun cenaze 
meraalml 

Paris, 13 (A.A) - Bartunun 
cenaze merasimi buıün hüzünlü 
bir hava ve büyük bir kalabalık 

içinde cereyan etmittir. 
Tabutun konulduiu Hariciye 

Nezaretinin saatli salonu ıiyah ku 
matla ve bir çok çelenklerle ör
tülmütlü. Kral, Kraliçe ve hüku
metlerin muazzam ve sayııız çe
lenkleri araıında ezcümle Y u1ıoı • 

lav, Türk, Japon ve ıair b , 
lerin çelenkleri nazarı dikk~ 
bediyordu. Keza halkın bi...,-
nı gösteren mütevazi buketler 
yiz edilmekte idi. 

Tabut kaldırıldıktan aoııtl 
naze alayı teıekkül etti. Re' • 
hur M. Alber Löbrön, devle& 
lerinin gönderdiği f evkalid• 
me11mer, ıefirler heyeti, 
aan ve ayan mecHıleri reiı 
zırlar, ecnebi hükumetler J11 

ıilleri, milletler cemiyeti ın 
silHeri ve müteaddit heyetler 
ze alayı içinde göze çarpmakt' 
alay Envalite gelerek tabut 
leri hamil ve siyahlarla 
dört muazzam ıütun üzerine 
zırlanan mahalle konulmuttuı'• 

Alayı tetkil eden zevat ta 
etrafında tanzim edilen bil~ 
rabba ıeklindeki tribünlercl• 
alarak M. Dumerg'in derin 
canını gizlemeie çalıtan bir 
irat ettiği müheyyiç nutku d' 
mitlerdir. Bundan sonra M. I 
merg mesai arkadatının cesedi 
nünde hürmetle eğilmittir. 

Bir saatten fazla devam -..Jf 
büyük bir asker geçidinden ~ 
tabut aynı meraıimle EnvaJP·~ 

Sen Lüi kiliıesine nakledi1111İf 
orada dini merasim yapılmı.-

Belgrat mer••lmtncl• 
Fransa 

Vedön, 13 (A.A.) - K,.l 
leksandrın cenaze meraıi 

Franıa ordusunu 150 inci pi 
alayı temıil edecektir. 

KUCjUk ltlllf naz1rl•'1,, 
Belgrat, 13 (A.A.) - A.., ı 

. janeı bildiriyor: 
1 istihbaratımıza nazaran bf 

yın 19 unda, Kral Alekıandrıtl 
naze meraıiminden ıonra, Jeli 
ratta küçük itilaf hariciye n.S 
rının konferanıı toplanacaktsf• 

Bir ziyaret 

Varıova, 13 (A.A.) -R 
bildirildiğine göre Macariıtall 
vekili M. Göbböt kral Aleks 
ın cenaze merasiminin ertesi 
yani 19 tetrinievvelde reınıell 
ıovayı ziyaret edecektir. 

Bir ihtilaf 
Ankara, 14 (Telefonla) -" 

tak f&yak f abrikaıı hissedar 
raımda çıkan bir ihtilaf 
heyeti umumiye fevkalade bit 
lantıya çaiırılmııtır. idare 
azalarından bir kıımı bir ... 
evvel iıtifa etmitti. Toplantı 
ketin mali vaziyeti tetkik 
cektir. 
Balkan Hariciye nazır 

nın Ankara toplall 
Ankara, 14 (Telefonla)....., fi 

kan Hariciye Nazırlarının 'J,1 ~ 
rinievvelde Ankarada top~j 
yacaklarına dair olan 
dojru değildir. içtima 
tarihte yapılacaktır. . t 

Bir taıln ~ 
• Ankara, 14 (Telefonla) 

Vi.onı muha.eb•t sele izinci ~ 
lerinden Nusret i:sey Di ~-"" 
defterdar!.~na tav~\l cdilıllr..1 
Kay•erl·lllukıfla yol AA 

yeni k6prUlel' / ') 
Ankara. 14 (Tt!lefonla) "~ 

ıeri - Ulukıt la hattınd• ~ 
köprülerin yerine konmatl ~ 
ıebetiyle 20 T etrinievv•~ ~ ı 
de Kayıeri - Adana iı~ 
de trene yolcu kabul edilıll 
tir. 
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YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 
. BütUn tıklar hep orada ıiyi· 

nırler. Her lcaeye ve her arzu· 
ya uyıun elbiaenizi ancak ora• 
da yaptırabllirıiniz. 

lıtuabul Y enipoıtahane kar· 
ıısrnda Letafet Han. 

P.
" Çevirenı ii 

!I . ibra hlm Hoyl :: 

İ Yakında çıkıyor ~ 
Uı::n:::m:::::::::::::::::::::m:::::ı::::ı:mııı::::: 

KAYIP - İstanbul Iran Ceneral 
kouoloıluğundan verilmit olan ve A· 

li Aıaar oilu lımail namına ait olan 
564 umumi ve 1397 huıuıi numaralı 
ve 23 ıehiryar ve 129& ve 25 Aiu•toı 
tarihli pasaport kaybolmuıtur. Yeni· 
ıini alacağımdan eıkiıinin hükmü 
ykotur. 

lıtanbul Dördüncü lcra Memur· 
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilımeaine karar verilen 

11000 lira kıymetinde bulunan 
gayri mübadil bonoları 17-10-
34 tarihine müıadif Çartamba gü· 
nü saat onda Dördüncü Vakıf ha· 
nında borsada ikinci .arttırma ıu • 
retile satılacağından taliplerin 

mezkur gün mahallinde hazır hu· 
lunacak memuruna 934 - 3233 
No. ile müracaatları ilin olu· 
nur. (295) 

lstanbul İkinci icra Memurlu • 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer ev efyaıı 18- 10 - 934 
taTihine müıadif Per§embe günü 

ıaat 9,30 da ikinci açık arttırma 
ıuretile satılacağından taliplerin 
muayyen gün ve saatte Beyoğlun· 
da Kalyoncu kulluğunda Narçil 
aokafında Ali Ihsan Pata apartı· 

manında hazır bulunacak memu· 
runa müracaatları ilan olunur. 294 
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, 
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10 Büyük ve Ciddi Eser 

236 Krş. 

(DÜN ve YARIN) 
Neşriyatına 

ABONE OLUNUZ 

"V AKIT,, Kütilphane•i "Dün ve Yarm,, tercüme eaerleTinin 
bugün onuncusunu neıretti. Avrupaca taıunmıf ve eıerleri çok 
okunmu§ ve beğenilmit olan muharrirlerin 100 e yakın kitabı 
lisanımıza tercüme ~dilerek her on be§ günde muntazaman bir ~ 

cilt neırolunmaktadır. 
On cilt için VAKiT Kütüphanesi abone kaydetmektedir. 

Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara tenzilat yapılarak 
tediyatta kolaylık dahi göıterilmeğe baılanmııtır. 
PEŞiN verilecek 236 lnıruttan ıonra AYDA 100 kurut ile bu 

eaerlerin birinci aeriıine ıabip olacakıınız. 

10 SERiYi teıkil eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi eıerler· 
le dolu bir kütüphane meydana getirebilirsiniz. Tatradan yapı· 
lacak siparitler için posta parası alınmaz. 

Müracaat Mahalli: 
VAKiT Yurdu. Ankara caddeıi: lıtanbul Telefon 24370. 24379. 

Tl::J Q K iVE 

l 1 Q.6AT 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-bO~Q 

-Günün Fotogralları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerioe ait fo · 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
ketlerine ait fotograflar yaloız lıtanbulda V AKIT 
kütOpbanesinde satılmaktadır. 

• 




