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erşembe, Tiirkiyede matem günüdür 

Kraı Alek 
sandrın 6 

•• IUrnurtden sonra alınan yUz kahbı 

Oz hah ··ıd·· asını o uren 
cana var kız! 

uhakerned 
---ll. e annesile karşılaşınca ... 
ıı. ey~eli faciası 
aınhak -
J d erneye d .. 
an ı, şahitle u? baş .. 

Heybeliada r dınlendi 
Yarıaı elli b açıklarında b. 

"lnı . eı kitini ır ıe-
L - ... eaı ve bunla d n denize d·· 
uoi\I) . r an .. o-

azaa rn~, ıle neticele:uz UÇünün 1 
ü t ı akkındaki en deniz 
e;e:.ta;bul birinci ::hakenıeye 

o·· ınk'•e batlanırıı•t •ret llıah • 
un u nı h 3' ır. 

lenrni " u akenıede . 
it· f e liüal\ij k fahıtler b rapor okunnı &J>tanın \'er. 

undan u1tur. 
tap aonra li .. 

~tunu izah et • uınü kaptan 
qiiınü le. rnııtir. 

bıa)Q • Planda 
l tıııt T alit B n •onra birinci 

'luiu 'llt Bey, nı7k~inlenıniıtir. 
lba'-· llu, •lop e- . ı?ede bulun-

ICt~ .... rın1 al 
"akit h .. •lop edip 1 __ ır almaz 

l"luın.. 1_ Yul\Jlrı çıktı ... 
u K&J>lanın il 

(llevarn1 2 .' tayfalara 
ncıdc) 

c~--at-~saray
eşıktaş 

Maç~t h· 
ıı . e ır edildi 

1 u hafta l'k 
;ı~aıı ica; e~ !naçlarında kartı
B eı~aıın hi . e~ Galatasaray ile 
~fıkta1111 ,..~·n~ı taknnlar nıaçı, 
lıraki rnun.':kıye birinciliklerine 

1 
boı heyet• . betile dün a.lqam 

il t 'L ının •erd . .:r.. '--. 
enir ed"I . . •ısı oır karar-
~ h ı ll'lıttır. 

tal-.._• -.afta Yal 
~ "aıı nız, genç ve (B) 

ılatacaktır. 

Hemen hiç heyecan duy-

madığı gö'rülüyordu 

Viyolet nozlenln muhake
mede ahnmıt Uç muhtelif 

pozu 

Babaıını öldüren canavar kız! 

Violet Nozier, bu cinayeti gü
zel bir oğlana para yedirmek için 
itlemiıtir. 

idama mahkUın edildiği birkaç 
gün evel ajanı haberi olarak bildi
rilen Pariıli Violet Nozier'in mah
keme tafsilatı, posta ile geldi. 

<Devamı 5 incide) 

"Suikast serisi bitmedi, bu sene 
daha 1, 2 muvaff akıget kazanacak!,, 

Ankara, 16 (Telefonla) - Yugoslavya Kralı Aleksandr 
Hazretlerinin vefatr münasebetile 18 Teşrinievvel Perşembe gü
nü Türkiyede matem günü ilan edilmiştir. Perşembe günü bütün 
Türkiyede gazino ve kahvelerde saz çalmmıyacak, tiyatro ve si
nemalar kapalı bulunacak radyoda muzik hulunm1yacaktrr. Rad
yoda yalnrz müteveffa Kralın hayatr hakkında konferans veri
lecek gündüz resmi ve hususi daireler matem alameti olarak 
bayraklanm yarıya kadar çekeceklerdir. --------8 ul garlara göre suikasti Yugoslav-

Bulgar itilafını istemiyenler yaptırmış! 
Marailyada vuku bulan feci ıui· 

kast hadisesi hakkında yapılan 
tahkikata dair dün tayanı dikkat 
bir haber vennİf, katilin Makedon 
ya ihtilal komitesi azasından ol· 
duğunu bildiren ilk telgrafı net· 
retmiıtik. Bu nokta etrafında yeni 
telgraflar daha fazla tafsilat veri· 
yorlar. Bu arada dikkate değer 
bir cihet Bulgar Hariciye Nazm· 
nm, ıuikaıbn Bulearlar tarafın
dan tertip edilmit olduiu yolun
daki ıayialan tekzip eden beyana 
trdır. Diğer bir telgraf ise katil 
Kalemenin Bulgar zabıtasınca da 
tanındıiını bildiriyor. T~lıraflar 
eunlardır: 

Bu lgar Hariciye nazır. 
ne diyor? 

Sofya, 15 (Hususi) - Bulgar 
Hariciye nazırı Balstof Marsilya 
suikuh etrafinda bir ecnebi gaze
teciye şu beyanatta bulunmuttur: 

- Kral Aleksandr, kralımızın 
ve bizim hakiki dostumuzdu. Bir 
iki hafta evvel memleketimizde 
iken bütün Bulgarlar kendisini al· 
kıılamııtı. Bir takım haksız mua
hedelerle kollan bağlanan Bulgar 
lara elini uzatan yegane kral da 
kendisidir. 

bunlann cemiyetlerini dağıtmıı -
tır. Bulgaristandan kaçan bir ta· 

kım sergerdeler Bulgar hükfuneti
ni ve milletini nasıl temsil edebi
lirler? 

(Devamı 6 mcıda). 

Katilin cinayetinde kullan· 
dığı tabanca ve Uzerinde 

bulunan bomba 

Bu itibarla son zamanlarda ba· 
zı Avrupa gazetelerinin bu su ikaı· 
tın Bulgarlar tarafından mürettep 
olduğuna dair yazdıkları yazıları 
ıiddetle reddederim. Katil bir Bul 
gar değil, belki Bulgar kıyafetine 
sokulmak iıtenen bir sen.eridir. E
ğer Bulgarlar kendisini öldünnek 
isteselerdi Sofyada iken öldürür• 
lerdi. Bu çok daha kolaydı. 

lngllterenle 4iOk methur re .. amı M. Matanyanın sui
kastın nasd yaplldı§ını gösteren krokisi 

Hem artık Bulgariıtanda komi
teci yoktur. Gorgiyef hükômeti 

M. Puankarenin 
• • cenaze merasımı 

Pariı, 15 (A.A.) - M. Dumerg 
bu ıabah, diğer hükUmet erkim 
ile birlikte Puankarenin cenazesi· 
ni aelimlamıf, dul kalan zevceıi· 
ne, kendi namına ve hükUmet na
mına taziyetlerini bildirmiıtir. 

Zannedildiğine göre hükUmet, 
M. Puankareye milli cenaze me • 
raaimi yapacaktır. Fakat henüz 
M. Puankarenin vaıiyetnameıi a· 
çılmamııtır. 

Pariı, 15 (A.A.) - M. Punaka· 
renin cenazesi, cumartesi günü 
milJi merasim yapılana kadar 
Panteona konacaktır. 

Kuquqa düşüp öldü 
Samatyada saatçı Boğos Ef. düşen 

kovayı çıkarmak istiyordu •• 
Dün ıabah Samatya halkı çok ı •u lazım olmuı, araıDlf, taramıt 

aevdiii, ıenliii ve takraklığı ile bir yerde ıu bulamayınca kuyu· 
maruf ihtiyar saatçiıini bir kaza 
neticesinde kaybetmiıtir. 

Ölümü, o civar halkını çok mü
te11ir eden bu ihtiyar, Boğoı Efen 
di isminde biridir. Kendiıi saatçi· 
lik yapmakla geçinmektedir. 

Boğoı Efendi, dün sabah Sa
matyada Demirci Oıman sokağm· 
daki evinde ıaat tamirile meıgul 
olmağa baılamıı, karısı Hayka· 
DOf ta çocuklarını mektebe götür· 
miiflür. lbtir.ar saatçize bir aralık 

dan çekmeğe karar vermit fakat 

kovayı kuyuya daldmnca ip kop • 
muı ve kova kuyuya diifmüt§ür. 

Kuyunun ağzı genit ve ıuyu az
dır. 

Boğoı Efendi bunu bildiği için 
kovayı kendisi çrkarmak istemif, 

yavq, yavq kuyuya inmeğe bat • 
ladığı bir sırada ayağı kayarak yu 
varlanmııtır. Az sonra eve dönen 

.(o.._ 2 .w.? 
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~ 0 C İ S 1 01 f Kuyuya düşiiP 
öldü , 

unlili~ler (Bq~rab'~ 
cümhu~iyet. bayramında Ankarada toplanacak Balkan :B~::;~~~E:i:J

1 

lagvedılecekler aıağı katta araştırma y• ~ 

Ankara, 15 (Husuıt) - Dahi- H • • N ı kuyu kapaimm açık . 
liye vek&letinin, vali ve kayma - arı cıye azır arı ğunu ıörmüt ve kova ~ 
kamların DlU.f ve dereceleriyle ıardımııı, hemen koı1l bir 
idare Amirlerinin m ·· fettitl den 1 dan biriyle birlikte kuyuya ,le 
ayrılmaaı hakkında ;üyük :met .M. Dumerd Hariciye Nazırları- Veı·ıaht Hz. va aarkrtmıılardrr. Kova.fi~ 
Meclisinin önümiizdeki toplantr.. 15 dan Boğoı Efendi tutunca JA 
nna arzedeceği eıok mühim bir • • • DID toplanmıyaca- • Haykanot kocaıınm ku~d· 
kanım ll:ribaımden bahaolunmak Kabınesını tamamlamak "' d . .. Jzmırde, muhterem aile- ğunu anlıyarak feryadı 'IA., 
tad • 1'.T l gına aır hen Kadının ıeıini ititenJer,. ır. ve genı ıvazır arı seç- UZ feri Bergama harabe- diııİ' • 

H-- J .:-ıı-·.ı bul k mutlana da Boğoı Efen : -" 
1 

auw. pro e na nae unan me le meşguldür b• • t kt l · · d.l 1""'. eee.slara göre kaymakamlann ma• ır ışar e yo ur erını gez l er kanlmuma bir türlü çare~ 
••lardark L-ten ba•lnna-k elli Pariı, l5 (A.A.) - M. Dumerg lzmir, 15 (A.A.) - Şehrimiz· dıklarmdan polise haber '.J ~ 
--. ~ :T ·~-- dünkü gününü, kabinesinin ta • d b ı kta ı J V ı·ah b · et• d k 1 laf' r. .P bet Ye yetmit Uralıklar.a ayrılacak Ayın yirmi yedisinde Ankara· e u unma o an sveç e ı • mec uny ın e a mıı • 'J• 

mamlanmaıma ve adliyeye yeni G" Ad Jf H l · d'· gelmı· •, kuyucu Salı'h 1· 1111111.'ıll• ol merkezde otuz, otuz ~ ve lmk da toplanacak olan Balkan harici· tı uıtav 0 azret erı, un, % ı.n<J bir nazır seçmeğe haaretmiıtir. bulunarak indirilmi• ve!~-" d liralık teflikler ihdas edilecektir. ye nazırlarının bu toplanbsının te- Bergama harabelerine yapacakla· :T JkaP':ı 
Onnmnzdeki Cumhuriyet bayra .. Batvekilin, bu makamı, &.yan min edileceğine dair bazı ıa.yialar rı seyahatten vazgeçmitler ve bu ğos Efendi ölü olarak ç :;;.1 a 
mı mUnuebetiyle betinci ımıf va· mecliıi bütçe encümeni raportörü çıkmııtrr. seyahati refikaları Prenıeı Luiz tır. Zavallı ihtiyar boğul 1' ~ 
liler bunamen dördüncU ımıfa M. Renye'ye teklif etmek lalaV't11- En salahiyettar makamlarda ve kerimeleri Prenaeı lngrit Haz· müt delildir. Havaıızhktall 
nakledilerek J;eıinci amıf valilik.. runda bulunduğu teeyyüt ediyor. yaptığımız tahkikat neticesinde retleri yapmıılardrr. Mütarüni· ]arak ölmü~tür. ,,.,,,,,,, · 

ler 1Ağvo1unacak, idaresi ehem • Ancak, M. Renye henüz istim.. bu "lçtimaın toplanmryacağma leybime hazeratma Vali Ki.zım Heybeli facİ~ zı 
mlyell beı vU&yette ıeksen lira zaç edilemediğinden, yeni adliye dair henüz bir iıaret olmadığım,, •e mihmandar Hüınü Rıza Pap.· <Bat tara.tı ı ~ d· 
maatlr vali mu&"rinlikleri ihdas nazrrmm tayini bugün tahakkuk öğrendik. larla, hariciye veklleti ıeflerin· 1: k 1 ~ d k · &azaya O§ma annı elll ~ ın 
eCltteoek, valilerin 100, 125 ve e ece tır. 15 Tarihli Anadolu ajansı tel • den Şefkati ve Fuat HulOıi Bey· duyduğunu aöylemittir. -
150 liralık maqlan bulunacak, M. Lebrun bugün vazifesine grafında, Havaa lıtanbul muha- lerle, lıtanbul müzeleri umum mi· Beyden aonra ikinci kaptallJ li 
idareden veya doğrudan doğruya nihayet verilen M. Bertuen'in ye- biri §Öyle bir haber veriyor: dürü Aziz Bey refakat etmittir. tafa Bey dinlenmiıtir. fd J l>i 
mülkiye müfettiıliğine imtihanla rine, milli emniyet müdürlüğüne iyi malOmat alan mahafilde Seyahat otomobillerle yapılmıt ve Bey kazanın ne tekilde old le 
geçilebilecektir. Müfettitler tek· münasip birinin intihabı için, ka· Kral Alekaandrm cenaze meraai- l anlatmı•br. J ıeç vakit zmire avdet olunmut· 'I' 

rar idare &mirleri olamıyacakJar- binenin içtima edeceğini bildir· minden ıonra dört Balkan harici· Bundan ıonra diğer ft • tur. J. ..1· 

chr. Müfetti§lere seksen lira. ka. mııtir. ye nazm Belgratta yapılacak gö· dinlenmif, muhakeme liat ti -.: 
car m&af verilecektir. 90 veya Pariı, ıs (A.A.) - M. Marael rütmelerin bilhana Marıilya cina- Kral Karol Fransayı simleri yazılı tahitlerin cel 
100 liralık: bir teftit heyeti reiıi Renye, adliye nazırlığını kabul et· yeti ile hadiı olan vaziyete taallUk batka bir güne bırakılmıttdJ. ıi ziyaret edecek ı 
bulunacaktır. memi§tir. edeceği ve bu görütmelerin esa· Hlllllahmer 1000 llra •.J • 

Parla, 15 (A.A.) - Londra.. HTT hm i 1' 
Umumt mndnr olabtlmelC için "Maten,, gazetesinin Jiaber al- sen tehir edilmiı olan Ankara mü- ı a ıa er umum 

!rbntii mevcut olan ''kaymakamlık difma g<Sre, M. Leon Berard ile li.katmı lüzumsuz bırakacağını dan Jurnal gazetesine bildirili .. Heybeliada önlerinde boğu~ 
ri il im-'- k ld-'- k b·ıd· 1 .... _~· yor: vatanda•ın ailelerine bin liri ıunn f o a.K,, prb a ınıp.ca , M. Rua da ayni teklifi red ile kar- 1 ırme1llCUtr. :r 

merkez teıkilahna 25 Hm maaıla ,rlanutlUdD'. Bu telgraf üzerine Anadolu a• "Bükretten gelen bir habere yardımında bulunmıya kar-' jç' 
_z_, k ff-'..: 1 -ıtL. • d ·ı" ..... ud go .. re, M. Titülesko ile goruıen mittir. Bu para, Yalova "'3'j• 
ır~-ıe muva a.K o an _yl.&Altek Ayan azalanmn 1'a i.tlıald.flan J&namm a ı ave ettıgı not ı ur: 

,.... 1 d Kral Karol, ür aylık matem dev· kamı Şefik Beyin reisliği &. 
meAl;ep mezun nrı umumt mü ür- üzerine, ba•vekiiin, adliye n zır- AJANSIN NOTU: ~ IU~e kadar yükıelebileceklerdir. bima tem;iz bq müddeiumumi• lıtihbaratmiıza nazaran bari- reıi geçtikten ıonra, Fransaya Yalovada Hilaliabmer ~ h 

;yalnız, lfte mezunu olmadan ıı' M. Latterl ı-mek ı'htım• - ıı· ol· mutasavver olan reami ziyaretini azalarından teşekkül edece.~ ,ı1 
Ji

:....
1
.:..._._ had -~ aı ciye nazırlannm içtimaıru tehir e- heyet tarafından taksim edıl 

UAUK fa etnamesini haiz ve d ğun l d b. ka · t"h -~·l . ifaya karar vermittir. u u gazete er yazıyor. en ır rar ıt ı az euı memıt· tir. C& 
dahiliye hizmetinde müktesep hak tir. Bu içtima 27 Teırinievvelde W 
kazanmıılarm terfilerinde aynca Türkiye ile Italya arasında Ankarada yapılacaktır. Gandi niçin çekiliyor? Ankara Hukuk Fakiİ 
liayitler bulunacaktır. • d ·k l · ·h·· ~• ticari nota Bu itibarla, Balkan hariciye na- Varda, 16 (A.A.) - Gandi ıa· sın e ı ma ımtı aP"n 

ismet Paşa Enstitüsünde 
yeni açılan kısım 

Ankara, ıs (Husmt) - ismet 
ı»&§a Kız Enstitüıünün yüksek 
muallim kısmı bugün açıldı. Bu 

kuma 1&yuız müracaat yapılmıt, 
fakat kadronun darlığından istek· 
ler tamamiyle yerine getirileme .. 
miftir • • Ancak 30 leyli para11z ve 
15 kadar ıiindüz talebesi alınmıı
tır. 

EmtitOnün orla liıunmaı 9imdi
Y• kadar alman 120 talebedir Da
lia 30 talebe alınacaktır. Bu 30 
t.aiebe, yapılan bir çok müracaat 
araamdan aeçilecektir. 

.. Yüksek kısmın derslerine ya .. 
nn, yahut Ç&rfamba günü basla· 
nacaktır. • 

2750000 gizli nüfus 
Ankara, 15 (Hususi) - Gizli 

nilfuslarm cezasız ve pulsuz ilmü· 
haberlerle nüfm kütüklerine yaz· 
dmlmur müsaadesi bugün bitti. 
Şimdiye kadar resmen tahakkuk 
eden gizli nüfus mevcudunun mik
tan hakkmda aorduğum suale nü· 
fua müdürü Ali Galip Bey: 

' - Bu mildarın 2 milyon 7 yüz 
elli bini bulduğu ve bunun iyi bir 
netice olduğu cevabım verdi. 

Yeni bir kanun projesi 
ANKARA - lktısat V ek&leti 

yeni bir limanlar kanunu projesi ha • 
zrrlıynrnlı: mütalealanru almak üzere 

~ veJd!etlere aöndermiıtir. 

zırlarının timdiki halde teabit e - zetecilere, kongrenin gelecek top· Ankara, ıs (Huıuat) - , 
Ankara, 15 (Huauıi) - Türki- dilen günde ve Büyük Millet Mec- Jantı devresinden sonra çekilece.. lstanbuldan hareket edecd'. ,au 

ye ile ltalya araımda ticari mahi· 1 L. lisinin de kendileriyle temas ha • ğini ve bu kararı kanunu esasinin Üniversite rektörü Cenıı J_aü 
yette olmak üzere yeni bir nota 
teati edilmiştir. Bu nota ile her 

iki memleket arasmdaki ticari 
münasebetler genitletilmektedir. 

linde bulunabileceği, bir zaman • tadili hakkındaki teklifinin kong· kendi derslerine ait ikmal · ,bo 
da, Ankarada toplanacağına mu• re aza.ar tarafından reddedilmeıi hanlamda bulunmak üzere, CO 

hakkak gözü ile bakılabilir. 'üzerine verdiğini ıöylemittir. kar~!~1;:}a~~t~~I=~· 
Nota gümrükler vekaletine teb· Hakem heyeti T ebrizde 

liğ edilmiıtir. Tebriz, 15 (Huıuai) - lranla 
Buna göre takaa Ciahilin'de ih- Ef ganiıtan araımda hudut ihtilA· 

racat yapılabilecek eıya meyanı• fmda hakemlik yapacak olan Falı
na kuru sebzeler, tütün, pamulC rettin Paıa reisliğindeki heyet bu

Fon Papen Berline gitti 
Viyana, 1 5(A.A.) - M. Von 

Papen tayyare ile Berline gitmit· 
tir. 

ları, ayın on birindenberi ~ 
etmektedir. Ay batında b ~ 
tir. ikinci tetrinin birindi 
lere batlanacaktır. l.iı 

ispanyada vaziyet 
Madrit, ıs (A.A.) - V .J. 

lan ceviz kütüğü huıuat takaı hü- tabiiye dönmüttür. Yalrı~h 
deriler, yulaf ithal edilmiıtir. Bi; r gün buraya geldi. 

Mısır Kralı Hz. nin sıhhati 
kümlerine tabi tutulacaktır. Kahire, 16 (A.A.) - Kral Fu· vayları muhafaza eden d;fite 

mevzuu olabilir. Bu notanın im- imza tarihinden ıonra ihracat adm 11hhati oldukça iyiletmittir. burada bir ihtilal vuku bul ci) 
zası tarihinden evvel ltalyaya dof bedeli, umumi klerin& heaapla • Bu iyilik yavq yavq artmakta - hatırlabnaktadır. /.rı 

buçuk milyon ltalyan lireti mikta
rına kadar afyon hususi takas 

ru Türkiye limanlarından çıkan· _ rına kaydedilecektir. dır. Dün, "El Soıyaliata,, d.ıtffe 

r ] 
da bütün gazeteler çıkınıtl~ ,l••e 

Sahalı nazete 'erı· J.ı·lJor 'ar.? •i d;.~~~:u:;~~::~;.~~ 45 1 tj ne U ~ t~ met, Aıturiyaa'ta ,iddeth ,,, 

~~~~~~~~----------------------------~~·~~~&~~ VAKiT- Mehmet Amn Bey bugün Fran· ctımhur inUhabmı k&steden blr makale yaz· y1n memuriyeti zamanına dllfmllf oldujunu him zayiat olmuftur. 9i}Jı ~ fd ~~e, 
sızca ''Eko cUS Pa.rl., gazetesinde rastladığı Dll§tır. Yuııanlııtanda 1kl fırka arumda ge- ve yapılan hcrturlU ıalahata da Dfmdldcn mu- Ut• e 
p.yam dJkkat bir fikir üzerinde mUtaıea ytı- "en bu•.nk mUnak-aıar maI~dur. silerin pathyan cephane L • 

" J.. -y vatfak olmuı nazarUe bakılabileceftnl anlat- ..,1 
rOtüyor. Fransız gazetesi diyor ki: ''Marsll· Şbndlld Ba§vek1l M. Çalda.rla mahzurlu maktadır. çok telefat veıdirmittir. ~· 
ya ınılltastmda da sllAlı fabrlkaaı i§letcnıerln 
parmağı vardır . ., Bu noktal nazara göre dUn· 11eklllerf.n hepıı1n1 bertaraf edcbflerek nihayet AlAetUn Cemil Bey bu yoldaki bULUn ller· e 
yayı yeniden harbe eevkedecck Amlller orta· uzto.vabllml§Ur. leytoıerı rakamlarla teııbit ederek faydalarını tf ürk Ginekoloğu C '~f 

Ahmet ŞUkrU Bey diyor kl: ''Yunanistan- ve nasıl vücut bulduklarmı tebarUz etUrcrek ı• t ) f~I 
ya koyup ftf1Ah enb§mı artt.Itmak lstem!~ler. ak 1 op an 1 
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Şehzade başındaki kaza 
Bet ay evel Şehzadebatında fe

r.i bir otomobil kaza11 olmuf, Vil· 
yam ve Eli isminde iki seyyah ya• 

ralanarak bunlardan Eli ölmüttü. 

Dün §oför Kegamla vatmanın mu· 
hakemelerine baılanmıftlJ'. Her 

iki suçlu da hatayı biribirlerine 
yükletmitlerdir. Bazı ıahitler de 
dinlendikten sonra muhakeme 
batka bir güne bırakılm19tır. 

Ekmeklerde sahtekarlık 
Buidayı koruma kanunu muci· 

bince undan alınmakta olan vergi 
hakkında bazı ihbarlar Taki ol· 

ınuttur. ihbarlara ıare ekmek 
yapılması lazım gelen un yerine 
verıisi ve cinsi ikinci derecede o
lan ve hatta vergi harici tutulan 

kepekli unların da karıttmlmasiy
le ekmek yapılmaktadır. Bu cihet· 
lfr maliyece tetkik edilmektedir. 

Mühendis mektebinde 
Yüluek mühendis mektebinde 

yeni ilave edilen ıubelerde dahil 

olduğu abide tedrisata baılanmıt· 
tır. Fen fakültesinden ayrılarak 
buraya bailanan elektro mihanik 
kıımına ait makine ve teaiaat ta 
yeni ili.ve edilen pavyona yerleı· 
tirilmittir. Elektro mihanik için 
gelecek sene civarda büyük bir 
bina yaptırılacaktır. 

Ziya Gök Alp günü 
_ 24 T etl'inievel büyük Türk ali· 

mi Ziya Gök Alp Beyin ölümünün 
yıl danümüdür. Bu matemli gün· 
de Talebe BMiği büyük Türkün 
mezarına giderek merasim yapa • 
uktır. 

k!•Li/Tlj 
Olur şey de§lll 

lnebolu vapurundan etya taıı· 
mak için biribirleriyle kavga eden 

Mehmet ve Ahmet isimlerinde iki 
hamal sandaldaki mütterilerin 

denize dütmelerine sebep olmut • 

laraa da düıenler etraftan yetiıi • 

)erek kurtarılmıılardır. Mehmet 
ve Ahmet yakalanmıfbr. 

Altta kaldı 
Arabacı Ahmet isminde birinin 

arabası ani olarak hayvanlar tara· 

f ından çekilmit ve kendisi altında 
kalarak muhtelif yerlemiden ya· 

ralanmıttrr. Ahmet hutahaneye 
kaldırılmıtbr. 
ou,ıu 

Galip iıminde bir çocuk dün 
Sultanahmette tramvaydan atlar • 

ken müvazenesini kaybetmif ve 
düterek ayağından yaralanmıthr. 

s,,ndalyadan dUttU 
Yanık adliye binası önünde 

aandalyada oturmkta oln Süley • 
man efendi iıuıinde biri, aandal • 
yanın kırılmaıiyle yere düşmüt ve 

ağır~ yaralandıiından hutaha • 
neye kaldırılmııtır. 

Çarptl 
Şoför HızITın idaresindeki oto· 

mobil, vali konağı önünden ge • 
çerken Kerime Hanım isminde 
bir kadına çarparak ağırca. yarala· 

mııtır. Kerime Hanım hutaha· 
neye kaldırılmıf, şoför hakkında 

takibata baılanmıtbr. 

lngiliz mektep gemisi 
geliyor 

Gelecek cumartesi günü bir in· 
ıiliz mektep gemisi limanımıza 

ıelerek iki gün kalacaktlJ'. İngiliz 
bahriyelileri Fenerbahçe takımı 
ile bir maç yapacaklal'dır. 

üniversitede 
tedrisat 

Üniversitede dün ikmal imti· 
hanları bitmiıtir. Kayıt ve kabul 
muamelesi de nihayete ermiıtir. 

Bugünden itibaren üniversitenin 
bütün fakültelerinde tedrisata baş 
}anacaktır. Yabancı diller mekte· 
bi de bugünden itibaren açılacak· 
tır. 

Keresteciler hali 
Kerestecilerde yapılmakta o· 

lan büyük mepe ve sebze halinin 
inıaatına devam edilmektedir. Ha 
Jin bütün ana duvarları ve bölme 
aksamı bitmiıtir. Buna rafmen 
daha sekiz aylık it vardır. 

Karacaahmet cinayeti 
Karacaahmet mezarlığında sı· 

ve.cı Hasam öldürmekten suçlu 
Kırbaı Osmanla fınncı 01111an ve 
hamurkirları dün zabıtadan adli· 
yeye teslim edilmi,lerdir. 

Nüfusa yazılma müddeti 
bitti 

Gizli nüfusa cezasız yazılma 

müddeti dün akıam bitmittir. Bun 
dan sonra meydana çıkarılacak 
gizli nüfus için bir liradan on lira· 
ya kadar ceza alınacaktır. Bundan 
zonra doğan ve haber verilen nü· 
fus bundan hariçtir. • 

Şefik bey 
Maliye vekaleti milli emlak 

müdürlüğüne tayin edilen Şefik 
Bey perıembe günü Ankaraya gi· 
decektir. 

Eroincilerin muhakemesi 
Eroin imal etmekten ve bunu 

satmaktan suçlu olan Madam Af· 
ro ile Asaf, Karlo, Y eruimo, Ha
ralambo ve Salamon Eıkinazi e

fendilerin muhakemelerine dün 
dokuzuncu ihtiaaa mahkemesinde 
devam edilmiıtir. 

Müddeiumumi evrakın yeniden 
tetkik edilmesi için muhakemenin 
31 te,rinievvele b1Takrlma11nı iı· 
tediğinden ıuçluların durutma11 
bu ayın son gününe bırakılmı§lll'. 

M. Karahan yolda 
Sovyet Rusyanın yeni Türkiye 

elçisi M. Karahan, ayın on doku· 
zuncu cuma IJÜDÜ tehrimizde bu· 
lunacaktır. V artova ve Bükret 
tarikiyle ekspresle ıebrimize gel· 
mektedi1'. 

M. Karahan buradan doğruca 
Ankaraya gidecektir. 

Sovyet Ruıyanm yeni Türkiye 
elçisine, lıtanbulu evvelce ziya· 
ret etmit olan M. Polokof refakat 
etmektedir, · 

Peking Bas gazereti 1800 senesin
den itibaren yavaı ya\·aı itibardan düt
meğe baılanuıtı. Nihayet 134 ıene can 
çekiıtüdcn sonra ölmüı ve yerini baı· 
ka gazetelere bırakinııbr. 

-<> 
Bu yaz Sovyet Ruıyada bir tume 

yapan Türk futbolculan, güreıçileri, 

atletleri ve denizcileri hakkmda Sov· 
yet gazeteleri çok güzel yazılar yazı. 

yorlar. 
Sovyetlere göre en %İyade muvaffa1( 

olduiumuz spor ıubeıi güreı ve fut• 
boldür. Futbolde bilha11a Avni, Ya· 
fU, Niyazi ve Rqadı çok beğenmiıler
dir. Bunlar için "hakiki futbol arıisti" 
diyorlar. 

Yüzücülük n atletizmde de bir hay. 
li terakki ettiğimizi yazıyorlar. 

Sovyet Rusya beden terbiyeai teı· 
kilatı her sene Türk ve Sovyet sporcu• 
ları ınaıında muntazam temaslar yapı· 
lacağını ve bir Türk taknnmm, her se· 
ne temmuzda Sovyet Ruıyayı ziyaret 
etmelerine mukabil bir Sovyet taknnı • 
nın da birinci teırinde Türkiyeyi ziya. 
ret edeceğini ve bu programın önümüz
deki seneden itibaren tatbik edilıneie 
baılanacağını bildiriyorlar. , J 

• 1 tal ya veliahtinin geçenlerde bir 
çocuğu dünyaya geldi. Bu fınattan is
tifade ile propaganda yapmak is~eyen 
Kahire Faıist teıkıilah Kahirede bir 
"Çocuk yuvası" açmııtır. Bu yuvaya 
prenseıin dofurduiu gün Kahiııede 

doian çocuklar alınmııtır. Kimsesiz 
olan bu çocuklar bu yuvada üç sene 
müddetle kalacaklar, yemeleri, içme
leri, giymeleri, hastalanddrlan talcdir. 
de tedavileri Kahire Faıistleri tarafın. 
dan temin olunacaktır. Yunya alma· 
cak çocuklarda milliyet, din ye mez. 
hep farkı aranmanuıtır. j 

• Amerika gazetelerinin .,. .. elikten 
bir habere göre, doktor Jan Enley İı· 
minde bir operatör, mr yanllrnm bıçak. 
lıuumı kalbini çıkarmıf, diktikten aon• 
ra tekrar yerine koymuıtur. Yaralı .. 
adam iyileımiıtir • 

Kaçak eşya yakalandı 
Limana gelen Romanya bandı

ralı Prens Marya vapuru kamarot• 
lanndan Leonidanın harekatı mu· 
hafaza memurlan tarafmdan fÜp

heli görülerek üzeri aranmıt ve 
yabancı içkiyle bir çakmak bulun• 

1 

muıtur. ı ı 

§ Ayni vapur yolculann'dan Mi· 
hal kızı Polharyanın üzerinde mu• 
haf aza memurları tarafından ya• 
pılan arattırma neticesinde bir 
kilo ipekli kuma§ bulunmuttur. 

§ Tarablus Şamdan gelen Ilgar 
vapuru kamarotlarmdan Osman 
efendinin efyaaı muhafaza me· 
murları tarafmdan aranmıt ve i· 
pekli şehpa örtüleri ve kadın ço-
rapları bulunmuştur. ~ 

Gümrük memurları 
arasında 

lstanbul ıümrükleri memurla· 
rı arasında yapılacak olan birik· 
tirme ve yardım sandığının nizam 
namesi gümrükler ve inhiaal'lar 
vekaleti taraf rndan tasdik edilmit 
tir. Gümrük ba! müdürü tarafın· 
dan busandığın talimatnamesi ha• 
zırlanmaktadrr. 

Avusturya elçisi 
Avuıturyanın Türkiye elçisi M. 

Kari Buhberger, Avuıturyanm 

Tahran elçiliğine tayin edilmiftir. 
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ı·-:;·az·a;:··;a·ii;i(9·i=e;d·r .. ı rto. 18 : .................................. _ ............ : 

"Mister 
lerden 

T omson işlediğiniz cinayet
dolayı sizi takdir ediyorm!,, 

bir hanımefendinin ıalonunda ya
ralanan poliı memurunun da sizin 
tarafınızdan vurulduğu tahakkuk 
etmittir. 

Bu iki mühim hadise Mister 

Bu ıırada bulunduğu odanın 
kap11ı açıldı .. Ve içeriye yerli ter· 
cümanlardan biri girdi. Bu ada
mın ıivesinden bir Ermeni olduğu 
belliydi. Tercüman, Yavuzun ya -
nına aokuldu: T omson cenaplarının nazan dik· 

ter• katini celbetti. - Ben Mister Tomeonun 
cümanıyım, beyefendi! 

Yavuz afallamrıtı. Tercümanın 
kendisine (beyefendi!) diye hitap 
ettiğini duyunca hayretinden gül -
memek için kendini zor zaptetti. 
Tercüman Mığır: 

- Sizinle biraz görütmek isti· 
yorum! 

Diyerek Yavuzun yanına otur· 
tlu. 

Yavuz, '(Tomson) un kim oldu· 
ğunu bilmiyordu. 

- Bu zat asker midir? dedi, 
beni buraya niçin getirdiler? 

Mıgır gülümsedi: 
- Size, Türle zabıtası elinden 

nasıl ve niçin kurtarıldığmızı anla 
tacağnn, Yavuz Bey! 

Yavuz hnyretten hayrete dü§Ü· 
yordu. 

Demek ki kendisini Türk polis· 
lerinden kurtaranlar vardı? 

Yavuzun hatırına ilk gelen ıey, 
Kolonel Maksvel ile Bedianm ra· 
brtası olıınu~tu. Yavuz, karısının 
Maksvele metreslik ettiğini pek a
la biliyordu. 

Mıgrr sözüne devam etti: 
- Mister T omson siyasi bir me· 

selenin takibi için Londradan İs· 
tanbula gelmiş meıhur bir zabıta 
memurudur. Fakat burada hiç kim 
ıeye tanınmak istemediği için, si
ze de görünmekten çekindi. Ben 
kendi namma ıkonu§uyorum. Mis
ter T omson cenaplarının size bir 
teklifi vardır. Fakat bu tekliften 
evvel, size tefekkür etmemi söyle
diler. Bunu söyledikten sonra asıl 
mevzua gelelim: 

Siz mütarekeden bet on gün ev 
ve} Beyoğlunda Suterazi ıokağm
da babıali !ifre ıki.tiplerinden biri· 
ni öldünnütsünüz ! 

Yavuz birdenbire sarardı: 
- Hayır .. Onu ben öldürme-

dim ... 
- Bizim .elimizdeki vesaik, sizi 

mkiT vadisine aaptırmıyacak ka
dar kuvvetidir, Yavuz Bey! Bunu 
siz ve Bedia Hanım .. İkiniz bera· 
Der yaptınız! Bu cinayet mütare
kenin eüratle aletine vesile olmut
tur. İngiltere hük\tmeti bu ıbi.dise 
ile yakından .alakadar olmaktadır. 
Geçenlerde Kolonel Makıvel'in o· 
turduğu apartımanda ikamet eden 

Yavuz renkten renge giriyordu. 
Mığır: 

- Tela§ etmeyiniz, korkacak 
bir fey yok! 

Diyerek bir kaç kelime ile Ya
vuzu teselli ettikten sonra, cebin· 
den bir kağıt çıkardı: 

- Mister T omson ıizi bir haf· 
tadan beri ta.kip ediyormuf. flatta 
yalnız sizi değil, peşinizde giden 
sivil Türk hafiyelerini de. 

Yavuz sabırsızlandı: 
- Her şeyden evvel, beni ne· 

den takip ettiğini ıöyler misiniz?. 
Mığır gene gülümsedi: 

- Acele etmeyiniz, dostum! 
Batınıza devlet kutu konuyor. 
Mister Tomaon Cenapları sizi itle· 
diğiniz cinayetlerden dolayı, çok 
yüksek istidat ve kabiliyet sahibi 
olduğunuzu görerek takdir ediyor 
lar. Harbiye Mektebindeki lngiliz 
Erkanı harbiyesinin ötedenberi si
zin gibi gözü açık ve kulağı delik 
ve bilhassa memleketin tanınmıt 1 

simalarını tanıyan ve ikametai.hla 
rmı bilen bir zata ihtiyacı varmış. 
Miıter T omıon ıizi tavaiye etmiı. 
Bu iti yapmayı deruhte ederseniz, 
hem yapbğmız cinayetlerden do· 
layı hiç bir memur tarafından ta
kip edilmiyeceksiniz .. Hem de ay· 
da üç. yüz lira ay Irk alacaksınız! 

icap ettikçe müteferrik ve zaruri 
masraflarınız da (Entellicens ser
viı) tarafından ödenecek. 

Yavuz 9afkın bir tavırla, ıüphe 
ve tereddüt icinde bocalıyordu. 

Mığır bir sigara uzatarak: 
-İtte azizim, dedi, Mister Tom 

sonun teklifi bundan ibarettir. 
Böyle bir talih kutu iherkeıin ba
fma konmaz. Dütün ki, buna (pe
ki) demekle, ellerinin kanını der
hal yıkamıt ve hürriyetine sahip 
olmut olacaksın! Kimıe sana el 
uzatamıyaca.k. Aksi takdirde bu
radan tekrar Türk polisine teslim 
edileceksin! 

Mığır ayağa kalkb: 
- İki ıaat mühlet veriyorlar. 

iyice düıün. iki saat sonra geldi· 
ğim zaman sizinle uzun konupna
ğa vaktim olmıyacak. B;r kelime 
ile (peki) ve yahut (hayır) de
men kafidir! 

{Devamı var) 

~---ZOMBI-----. 

( Yaşayan ölller ) 
sa, rolde: BELA LUGOSI 

Bu urarengiz filmde iruanlann ma kine gibi kendi kendilerine yÜTÜ· 

düklerini ... Bir cinayeti idare eden ruh auz mevcudatı... Göreceksiniz. 

Franaızca mükilemeli bir fibndir. 1: u peıştmbe akşamıSARAYsinernasında 

İPEK, MELEK, SARAY, SUMER, ELHAMRA 
Sinemalanı 18 Teırinievvel Perıembe gününden itibaren matinelerin 

aaat 2 1/2 - 4 1/ 2 ve 6 1/ 2 olarak 

!erine ilAn ederler. 

tespit edildiğini muhterem müıteri-
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friendly (frendli) doıtane. 
frighten (frayten) korkutur. 
from (from) dan. 
Front (from) cephe • 
froat (froıt) don. 
fruit (frut) meyve. 
fulfil (fulfil) ifa eder. 
full (fUI) dolu. 

fun (fan) eğlence. 
funny (fanni) eğlenceli. 

future (fayutoor) ati - istikbal. 
gaUop (galop) aeğirtir. 

gallop ( galop) seğirtme. 
game (gem) oyun· av 
garden (garden) bahçe. 
gather (gazer) toplar. 
gentleman (centelman) efendi. 
get (get) : -
get home (get hom) eve git 
get in ( get in) içeri gir. 
get on (get on). devam et. 
get out (get ont) dı§arı çık. 
get up (get up) kalk - uyan. 
girl (geri) kız. 
give (giv) yer. 
give up (giv ap) vazgeç. 
glad (glad} memnun - mesrur. 
gla11 ( glaı) cam - kadeh. 
glide (glayid) parlar. 
go (go) gider. 
go away (go avey) çık git, defol. 
go o,; (go on) devam et. 
go out $go avt) dı§an çık. 

ge to piecea (go tupisez) parça par
ça olur. 

go to sleep (go tu dip) uyku uyu • 
mağa gider. 

God (God) Allah. 
gold (gold) altın. 

golden (golden) albn gibi. 
goldmıith (goldamiı} kuyumcu. 
good (gud) iyi, 
good • bye (gud bay) Alllhaıamar

ladık. 

good for - nothing (gud for nuing) 
hiç bir i!e yaramaz. 

good moming (ıud moming) sa • 
bahlar hayır olsun. 

good night (gud nayt) geceler ha· 
yır olsun .. 

grand (grand) büyük. 
grandchild (grandçayld) torun. 
grand daughter (grand dooter) kız 

torun., 
grand father ( grand fazer) büyük 

baba .. 
grand mother (grand mazer) bü -

yiik ana. 

grand papa (grand papa) büyük 
baba .. 

grand ıon (grand aon) erkek to -
run .. 

grau (graa) ot. 
grave (grav) kır. 

great ( gret) büyiik. 
Great Britain (gret Briten) Büyük 

Britanya .. 
green (grin} ye§il. 
grey ( grey} kurşuni. 
grocer ( groaer) bakkal. 
ground (gravn) yer - zemin. 
grow (grov) büyük. 
guard (gard) muhafaza eder. 
gueu (geı) tahmin eder. 
habit (hebit) adet. 
had (hed) malikti. 
hair (heyr) aaç. 
hair - bruıh (heyr braı) saç fırçası 
half (haf) yanm. 
half an howr (haf en aver) yar:un 

saat. 
half - opcn (haf open) yarı açık. 
half ıovereign (haf ıovren) yanm 

altın. 

hammer (hamer) çekiç 
hand (hend) el. 
handkerchief (handkerçif) mendil. 
handıome (handaam) yakı§ıkh. 

bang (heng) asar. 
(Devamı var) 

, ' 
işitilmemiş kahraman-

lıkların destanı 

Düşman elinde 
• 

esır 
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Yazan:! AKDE N 1 Z KORSANI 

::~:: ŞAHİ!v REİS 
1 BUyUk macera, atk ve harp rom~ 

Korsan reisi hiddetli idi; hi~ ~ 
duyulursa şerefi bir paralık ol~ ~ 

Dedi. Hemen odaaına girdi. U· 
fak bir kağıdın üstüne tunları yaz 
dı: 

Sevgili şahinim, 
Selametle gemiye vardığına I 

çok sevindim. Buradan kaçıp sana 
gelmek için çare arıyorum. Bula
cağıma eminim !. .. Bunu getiren 
çocukla gene sana haber yollrya
cağrm. Eğer beni seviyorsan bek
le! Sana ne yapmak Iazrm geldi
ğini bildireceğim. 

Habibe 
Dışarı çıktı. Kağıdı Yusuf a u-

zattı: 

Bunu Şahin Reise götürecek· 
sin .. Göreyim ıeni .. Bunu da bece
rinen sana bet altın daha var .. 
Gözünü aç! ... Kimsenin eline geç· 
mesin. Sonra sen de ben de mah· 
voluruz .. Hele ıeni diri diri ateşde 
yakarlar .... 

Çocuk, kağıdı aldı. Uıtüne ha· 
ıına baktı. Sırasiyle bütün ceple· 
rini yokladı. Fakat tutulur da arar 
larsa diye korktu. Bir türlü saklıya 
cak yer bulamıyordu. 

Habibe küçük Yusufun boy· 
nunda.ki, muska koymağa mahsus 
gümütten küçük ve üç köteli kutu 
yu açtı: 

- Buraya koy!.. Tutulsan da 
burasını aramağı kimse akıl et-
mez! ... 

Öyle yaptılar. 
Habibe teli.t ve merakla sıkı 

aıkı tenbih etti: 
- Kimseye söylemek yok ... Sa

kın tutulmıyasın ha!... Gözünü 
dört aç ... Kağıdı Şahin Reisin ken 
disi okumalı ... Ondan sonra he· 
men bana gelip haber ver! ... 

- Peki, peki! ... Sen hiç merak 
etme! ... 

Küçük Yusuf ortadan kaybol
du. 

Deniz kenanna geldiği zaman 
kalabalığın hali. dağılmadığını ve 
Şahin Reisle Cezayir kumandan
larının gene bir arada konuıtukla· 
rını, reisin lazgınlığmı yabftırmak 
için çalıttıklarını gördü. 

Şahin Reisin hakkı da yok de· 
ğildi. eŞyh Ebü11aidin miıafirine 
karşı gösterdiği iki yüzlülük, kan· 
cıklık, ıonra da onu sarhoıluktan 
sızmış bir adam ıibi tahtırevanla 
gemiye göndermesi, sa._hiden ya· 
man şeylerdi. Doğrusu buna dün
yanın en kalender adamı bile kö· 
pürürdü. 

iJlld t 
-Evet, evet! ... Hep 'ti 

şeyhi zorlayınca herhalde y 
zı olur. g 

Dediler... . ~ b 
Murat Reis ili.ve edı1 ,rd 

-Pek inat ederse zorlW' b 
Şahin Reisin ıırtınt 0 ~ 

- Haydi uzun etnıe •., t 

şimdi doğru teybin kon•i" t 

yoruz. ,ıs y 
Murat Reisle arkadat~ f1' k 

çıktılar. Şahin Reis geso••; y 
daama kadar ilerlemif, 1 

f ğurlamı§lı. 
Sonra geriye döndü. ~ 

tenin ortasındaki direğitı~ t 
çekildi. Oradan şeyhin "rJ 
doğru çatık katlarının al 
lev fııkıran gözlerle bakt'~ 

Tam bu sırada havads 
tı oldu. Küçük bir ta§ tarO; 
nün sol tarafına çarptı. 1 
tü. 

Şahin Reiı: J. 
- Bunu hangi serse~ Jt. 
Diye söylenerek yere bl""1 

tın üstünde bir iplik sarılı 
nu ve iplikle taıın arasınJ 
kağıt parçasının sıkıtl 

gördü. 
Tatın, reisin göğsüne f ç 

m tabansız Ahmetle küç~ z ,,. 
yin de görmüt ve ~el.dil~ ai 
doğru bakarak gemının h 

koımu,lardı. n 
Bu sırada sahildeki u~ 

biri bizim küçük Yusufu 
dan lutmuf, gemiye doit1' 

yürütüyor ve: ti 
- lıte bu attı! .. Bu attıfl 
Diye sesleniyordu. k 

Şahin Reis itin içind~. İtj Y 

ğunu sezmiıti. Tatın üsta'1 d 
ğıdı kimseye sezdirmed~sl ğ 
na aldı. Sonra o da geııı• I> 

daıına yürüyerek: b 

- Getirin bana o yu d 
Demitti ..• 
Yuıuf, Şahin Reiıİ~ 1 

baktığı zaman ondak~ Y ~ 
gınlığı ve bu kızgınlıgı:rı ~ t 

sevinci ıezmitti. Fakat 

yordu. ~ d 
- Eyvah! ... Zavallı d 

k . ~'''·" i ne kadar daya yıyec~ · 

- Yalnız dayakla kal~ I 
değil, geminin direğine 

ğ 
masın da... ,,1 1 

Bunları sahildeki iıı 
nufuyorlardı. / e 

Yusuf gemiye çıktıi• İ c 

Şahin Reiı onun kula!~.; ~ 
- Buraya gel ~ J d 

Hasan ve Ali ağalarla Murat kendi elimle patakla1•'!: f l 
Reis onu iyi tanıdıkları için eğer v-

Hele bundan sonra, hadiıe et· 
rafa duyulacak, herkeıin ağzında 
bin şekle girerek Şahin Reisin ıe· 
refi bir paralı'k olacaktı. 

önüne geçemezlerse Cezayirin alt hin Reise tat atmanı~ di--' J 0 
olduğunu görüraün ,_.. f. 

üıt olacağını biliyorlardı. Sonra ~ J 
Uluç Ali Pata geldiği zaman ne Herkeı, hatta tab ,.,.,-
cevap vereceklerdi. bile bu ıözleri nhi s ,J lii 

Murat Reis ıon çareyi buldu: dı. il' ı lic 
- Şeyh Ebüuaidi mümkün ol· Şahin Reisle Yusuf ~I nı 

duğu kadar sıkıştırırız kızını •ana indiler, reisin kanıar• ~ Zt 

nikahla vemıeğe razı ederiz. Yedi boldular. ~ 
gün yedi gece ıüren bir de düğün , Yalnız kaldıkları jlY ,J'; nt 

!~p~rız. ~~rkeı nihay~t Şahi~ ~e Reis avucundaki lfaııd't 'ı le· 
ııın ıstedıgıne kavuştugunu gorur, arapça yazılmıştı. f~,...; ~ 
artık mesele de kalmaz... (Habibe) imzasını 1° dı-

Diğerleri de hu fikri iyi buldu· liıinden geldiğini aııl• 
lar: / .(Devamı var), _ 
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Hakiki bir lıikaqe 
Babasını zehirliyen ahlaksız kız 

idama mahkum oldu 
Violet 

111 
k CBae t&ratı ı nclde) 

den, dev~nııı:lı~ep~e haylazlık e • 
dır MUd" b" goıteren bir kız-. ur ut" b 
la aileıinıe biid·u? unları, nıektup 

l ırıyor Laki tup arı "al · n, o, mek 
t.M ~ •Yor. Nih 
.,- ten çıkıyor. Bir ~yet, mektep-

bere ile derı alnıa:uddet, muha
yorsa da bu yolunu tutu. 
sürtük nu da bırakıyor D'" gençlerle k . ıger 
bar beninı d 1 o ahve •enin bu 

o atnıa" b ' 
Sonra art k .. ga. aşlıyor. 

bütün d.. ~. ' gun Keçtikçe büı-
ihti Ufuyor. Kendisi 

raslı, §ehvetli b. k ' çok 
ta doktorlar onda b ır ızdır. Hat. 
talık derecesini b 1: ~eylin hu. 
Yorlar. Bunun t u. ~illnu ıöylü. 
k' v· esırıyl ı, ıolet """"t e olacak 

• A ' •&&U enıad' 
Yenı atıklar ar . ıyen, yeni 
lar içinde D ıyb'or. Bılhaasa bun , a ı . , . 
fena hald .. n 11trıinde b' · e gonül . ırıne 

Dabin k verıyor. ·r ' ızın b tı ade ede k u zaafından • re 0 d ıs-
drrınıttır. H~ n an Paralar ıız • 
adanılaı1 tta, Violet iht' 
. a Yatı k l ' ıyar 

çırdig" j .. P a karak ı 
. ucretler· b D ' e e ge. 

nııştir. ı u ahin' e yedir • 

Fak t d 1 a, -ıha d 
o duğunu h' .a Paraya ihtiyac 
b ] •saedınce b 1 

a ar ararnıştır ' aşka nıen-
neaiyle habaaın.d Bu nıenbaı, an. 
lardan muhtelif a hulnıu!lur. On. 
aşırnıı . aeferler 
h f, nıhayet ' Paralar 
.. ~nkada 180.0()()' eheveyııinin 

cürüm ortaklarının .meydana çık • 
maaım istiyorum. 

Sonra, zehirlenme hadisesinin 
na.ad olduğunu anlatmııtır: 

- 21 Ağustosta, yani facia gü
nü, bir tatilimizi geçirmek üzere 
gidecektik. Kızım da, Matmazel 
Deron isminde bir arkadaşile baş· 
ka bir gezme yerine gideceğini 

söylemişti. 

Halbuki, hakikatte, Dabin ile 
birlikte gideceklermiş. Violet, hu 
adamdan, annesine, muhtemel 
bir nitanlı olarak bahsetmiş ve o· 
nu staj görmekte olan bir avukat 
diye tanıtmış. 

- Zehiri nasıl içtiniz? 
- Bardağa kendi elimle mi 

koyduğumu hatırlamıyorum. İçin· 
ce hastalandım. Kocamı da, büfe· 
nin önüne boylu boyunca uzanmış 
gördüm. Bayılmıştı. (Baba! Ba
ba!) diye haykırdım. 

Malum olduğu üzere, Fransada 
olsun, diğer birçok garp memle -
ketlerinde olsun, anneler, çocuk
larının babalarına (Baba) diye 
hitap ederler. 

- Sonra, ben de baygın olarak 
yeTe düşmüşüm. On iki saat o hal
de kalmışım. Beni hastahaneye 
nakletmişler. 

Reis, ustalıkla isticvap ediyor: ogrenrni•ti; franrı oldu~ ..... 
Y 

Y • o...aıU 

eg" ane vari 1( Violetin, bu vaziyette kendi
. sinden geçmiş olan annesinin koy· 

nundan 1000 frıank aşırdığı anla-
Birk k ' endiaid" 1~ aç ere ır. 

Kararak h ' evde Yano 

k , av-agaz .ın çı -
çı bırakarak ı nıusluğunu • 
z h • k ' Yahut k h a. .e ır atarak b b a velere 
•1ni öldü-.. k, . a asını ve ann 

• •11e ıat . e-
er •eferind ernıştir. Lakin 

ile ihtiya.rla:·k başka. bir hariIC~ 
'i angın kurtulrnu!tur. 

ıni, ' onı. d • Yahut yU an farked·ı ku annea· h ı -
sunu sezrn. ı ava. gazı k • 

lezzetinde b. •!, ha hası, kah ? 
lir ır gariplik h' venın 

· tııetnıiş-
Fa.kat y· 

ka '• , ıolet, ci . 
t ı •urette k nayetı isleıne .. 

Yordu )( &l'a.r venn · ~ ge 
d .. · endiıind . ış bulunu
.. ugunu, tedav· e ırıi frengi ol -
gunu idd' ı altında b 1 d 

ıa. etrnj b' u un u • 
Por gösteı-· . ş, ır de ıaht 
b · · .. 11şt1r B e ra· 
. ınce, annesiyle.hu rapor tnuci -
ıcerek kendi] . ahaıının da "l" 
de erıni fec· ı aç 

n korunıa.ları )" ı akıbetler • v· ı 8.zırrı ı· .. ıo et, itte b Re ıyordu. 
soıde dokt , u suretle 1 

. . orun ve d.... ' on ara 
nı1ştır. B .. b .. r ıgı zehir'ı •. ' ... ~ ası olnı.. ıçır-
tugu için ,_rt l uş, annesi ku 

l\U U lllU t ' S• 
Gen k f Ul'. 

d. ç ız, ad l • · Üf .. a etın 
d nıuş, annesi d pençesine 
aya a e onun al h' • Çnııttır B·· .. ey ıne 

~!ik!arı dinle~di~:un !ahitler ve 
"l, •dama tna.hk"' en aonra, Vio -
" }:' ransada J ••• ~nı edilınittir. 
gu i · ' urı us t ·· b 
le ~ın, ekseriya. h·· ~.u ulundu -

r, oa.h ' ulun .. . 
rna.L uıuı kadın k . ınucrım· 

l\.~dır L ... k' atılter kurtul-
efkarı . a ın, Violet N . 
c Unıunıiye ·· • ozıer, 
e nıe f• uzerın 

l 1\ ı bir t . e, son dere-
ay1 "d eıır Ya t .. 

k d' ı a.rrıa nıahk' P ıgından do-

d
a ınlar ar dunı edilen nadir 
ır M aaın a b 1 

ı~k· ah'kenı • u unmakta-
a ayı ca)j :nın safhaları pek a • 

olarak d Ptır. Hakiki h' h'k" erced· ır ı aye 
• , ıyoruz: 

• 
l\fazn ' • • • • ' 

t .. ]] Ulıun 
l~ erine hur··;~nesi, ıiyah matem 
ıce •alo ~ u olarak, adeta · _ 
ını na rırnıi b" gız 

Ştır. Reis f, ır Yere sığın • 
zuru"· ' ııraıı gelinıee h 

·oq, Çağırı . • , onu u 
-Şah P demıtlır ki: 

•en n· · nu:ıu ant ıçın davacı oldu~ .. 
atır..... o-· - k ... ıınıız? 

1 ızınıa le: 
erniyorurn ' ~ ak~fı hiç bir kin bes-

ı..-.._ • --:: • ol.dl ın h 
~ar old , onu u iıte kıı-

Uiunu bildiiiın için, 

şılıyor. 

- "ilacı,, içmenizi tavsiye e-
derken, kızınız size: "Herhalde 
bunun zehir olmadığına eminsiniz 
ya .. ,, demiş ... Bu, doğru mu? 

- Evet .. Kocam da, buna 
karşılık: "Senin bu derece sukut 
edeceğini zannetmiyoruz!,, dedi. 

Kadın, şeriki cürüm mesele
sinde ısrar ediyordu: 

- Doktorun ağzından öyle bir 
sahte mektup yazmak iktidarı on· 
da yoktur.. Herhalde bir şeriki 
cürmü olsa gerek.. Bunu ortaya 
çıkarın! ... Ben, kızımın düştüğü 

bu halinden çok müazzebim .. 
Bu sırada, Violet, kendisinden 

davacı olan annesine: 
- Anne... Anne.. diye haykır

dı. 

ihtiyar kadın da, ona, uzaktan, 
kollarını açtı. Bu sahne, pek acıklı 
oldu. 

Derken, anne çekilmiş, doktor
lar, kimyagerler dinlenmiştir. 
Sonra, sıra, katil kızın aşıkları
na gelmiştir. Fakat asıl, bunların 
içinde, Dabin'in kendini halka 
gösterişi pek alakayı calip olmuş· 
tur. 

Bu iriyarı, yakışıklı bir deli • 
kanlıdır. Şu sıralarda askerlik 
yaptığı için, sırtında üniforma 
vardır. 

Violetle "Evvela dostane, son· 
ra daha samimane münasebetler 

" ~~sis ettiğini söylüyor. 

- Buluştuğumuz zaman, otel 
parasını verir, diğer masrafları 

da görürdü. Günde, bana elli 
franktan yüz franga kadar para 
da hediye ederdi. Zengin bir tey· 
zesi olduğunu söylerdi. 

Reis, bunun üzerine dedi ki: 
- Siz, şuursuzluğun ve ahlak

sızlığın timsali olarak hareket et
tiniz, çok şükür ki, nümuneleri -
niz talebe arasında nadirdir. Bu 
çocuktan para aldınız. Sizin tavır 
ve hareketinizi kanun cezasız bı
rakıror; fakat, bütün efkarı umu· 
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Gazneli Mahmudu analım/ 

ilk hamlede Horasan alındı 
Saman· oğullannın sonuncusu Atalar1n1n devletini 
kurtarmak için çok uğraştı, fakat muvaffak olamadı 
Mahmut, gazeteyi ele ceçirdikten 

sonra Belhe giderek Saman oğlu Nu
ha aayğılannı bildirdi. Saman oflu o
nun zaferini kutluladıktan bqka Belh, 
Herat, Tirmiz, Buıt ve aair yerlerin 
gene ona ait olduğunu, yalnız Hora· 
ıanı (Beytüzün) e (1) verdiğini an -
lattr. Horaıanın bir baıkuma veril • 
meıi Mahmudun canını ırktı, o da Sa
man oğluna bir elçi göndererek onu 
karanndan vazgeçirmek istedi. Fakat 
muvaffak olamadı, Horasanı, ıulh yo
liyJe geri almak mümkün olmadığı an• 
laııhnca Mahmut ta onu lalıncınm 
kuvvetiyle almayı taıarladr ve Niıa -
pur tehirinin üzerine yürüdü. 

Beytüzün, Mabmuda kartı durabi
lecek bir vaziyette değildi. Onun için 
ıehri botaltarak Saman oğlu Nubtan 
yardan diledi ve Saman oğlunun ken
disi aıkerleriyle yola çıkarak Saraha. 
da ordugahmı kurdu. Mahmudun mak· 
ıadı Saman oğlu ile döğüımek, Saman 
oğullannın devletini yıkmak değildi. 

Onun için Niıapuru bıraktı "Mervi
rud" a çekildi. Diğer taraftan Bey Tü· 
zün Niıapura girdikten ıonra Saman 
oğlu ile birleımek üzere Sarahı tarafı
na ilerledi. 

Mahmut ile Saman oğlunun harbe 
tutuımalanma Beytüzün ile Fail? i 
ıüpheye dütünnüı, bunlar Mahmut i· 
le Saman oğlu arasında gizli müna • 
sebet bulunmaıından ürkmüı, hatta 
Saman oğlunun onları Mahmuda te ... 
lim etmesinden korkmut, Saman oğlu 
Nuhu tahtından atmayı kararlaıbr • 
mıttı. 

Bunun neticelİ olarak Saman oflu 
Nubun ava çıkmatından i.ıtifade eden 
Beytüzün onu yakalıyarak esir ettik• 
ten ıonra Abdülmeliki tahta oturt • 
tu. 

Mahmut, Nuhun davuını pclerek, 
ıuikasti tel'tip edenlere karıı hareket 
etti. Beytüzün ile arakadatlan derhal 
Merv'e kaçtılar. Mahmut ta onlan ko
valadıyıa da muharebe olmadan, ıulh 
kararlaştT. Makaat, gene haıd olma .. 
tmf, Mahmut Horaaanr alamamııtL 

Fakat Mahmudun bu ıulhten memnun 
olduğunu, fıkaraya 2000 albn dağıt • 
bğ'lnı görüyoruz. Y almz bu memnuni· 
yetin sebebini anlamağa imkin yok. 
Menbalar, buna dair bir §ey IÖylemi
yorlar. Bununla beraber yapdan sulh 
ta ya,amadı. Çünkü Dara oğlu Kahuı 
namında bir Emir, Mahmudun kar • 
deşi Naır'ın kumandası alttndaki kuv-
vete taarruz etmit ve bu yüzden mu
harebe yenilenmitti. 

(1) TüzUn .• 

Mahmut derhal harekete geçerek 
orduıunu hazırladı. Sağ cenabı karde
!İ Nur'ın kumandasına verdi. Onu 
10.000 ıüravi ve 30 fil ile kuvvetlen • 
clirdi. Sol cenaha da 12.000 ıüravi ile 
40 fil ayırdı. Kendisi 10.000 süvari ve 
70 filden müteıekkil merkeze kuman· 
da etti ve haannlarmı ka!'§damağa çık
h. Saman oğlu Abdülmelik, Fa.ile, Bey
tüzün, Sincur.i, Mahmuda kartı birlet
miılerdi. Mahmut, bunlann hepsini 
yendi. Saman oğlu Abdülmelik, harp 
iahnesinde 2000 ölü, 2500 esir hıra • 
karak Bu haraya .kaçtı. Sincuri, Kuhis
tan'• firar etmİf, Beytüzün Ni§apura 
trğınnuf, hatta burada da tutunam:ıya
rak Curcan'a kadar kaçmııtı. Mahmut, 
Arılan Cazib'i Tuıta bırakıp onu 
Beytüzün'ü takibe memur elmİf, Bey
tüzün, Horaıanı ele geçirmek ümidiy· 
le bir kaç harekette bulunduktan son
ra ümidi keserek Guz çölünden Bu • 
haraya geçmiıti. 

Simcuriye gelince, o da Kuhistan
da kuvvetlenmek için uğraıbyaa da 
muvaffak olamadı. Arılan Cazip onun 
bütün teıebbütlerini kıaalatbrmıft o 
da Tabaı'a kaçmağa mecbur olmuıtu. 

Mahmut muvaffak olmut, Horaıam 

ele geçirmiıti. Buranın kumandanlığı
na kardeti Naır'ı tayin ederek kendi 
Belbe döndü ve Bubarada cereyan e
den hadiseleri takip ile metğul ol -
du. Bağdat halifesi "Kadir Billab" 
Mahmudun kazandığı muvaffakiyet • 
ten o kadar memnun olmu!tu ki, 999 
yılın Teıriniaaniıinde "Devletin ıağ 
kolu, milletin emin desteği" manum • 
da muhteıem unvanlar tevcih etti. 

Ote taraftan Saman oilu Abdül • 
melik Horasanı Mahmudun elinden 
geıi almftk için büyük kuvvetler ha -
zırlıyordu. Fakat Saman oğlunun en 
çok gÜvendiği kum .. ndcm Fe.'ik tam 
bu unlarda öldüiü için ba hazırlık -
lar durğunluğa uğranuı, ıonra birden 
bire hiç umulmıyan bir hadise vuku -
bulmuıtu. Farabanhlardan llak Han, 
999 yılm 23 Tetrinievvel günü, Bu • 
harayı .zaptederek Abdülmelik ile Sa -
man oilunun bütün hanedanım ele ge
çinnif, ve Saman oğullanmn devletine 
nihayet vermiıti. 

Saman oğullarından yalnız biri, Ia
mail Müntaıir, tlak Hanın elinden ka
çarak atalanmn devletini yeniden kur
mak için uğraııp durdu. lımail evvela, 
Karezm tarafına giderek Saman oğul· 
lanna ıadık olan adamlan toplamış, 
Niıapunın üzerine yürüyerek orada 
bulunan Naır'ı gerilemeğe ve Hirat 
yoluna tutmağa mecbur etmitt Mah • 
mut vaziyetten haberdar olarak kar -

............................................................................................ 
miyenin lanetine maruz kalıyor -
sunuz. Şimdi, ordudasınız. Te -
menni l!delim ki, bu muhit deği -
tikliği ahlakınız üzerinde de mü· 
easir olsun. 

Lakin, müddeiumumi, bu atk 
tacirine kartı daha şiddetli davra· 
nıyor; zira, delikanlı müstehzi 
bir tavır takınmıştır. istihfafla ~ 
muz silkmiıtir: 

- Demek ki bu salonda size 
kartı ne nazar beslendiğinin ve 
bizzat benim size ne nazarla bak· 

tığımın farkında değilsiniz? Siz, 
ailenizin ismini lekelediniz. Bu bet 
baht çocuğun felaketine sebebiyet 
verdiniz. Size kanunlar değil, 
halkın laneti ceza veriyor. Bunu 
açıkça söylüyorum. 

Güzel oğlan, azarı ititip uzak· 
laftı. 

Bunun üzerine, diğer bir itık, 
M. Camus ortaya geldi. 

- Hatırımdadır. Hatta kelime
leriyle hafızama naktolunmuttur. 
Violet "Babam, hazan, onun kızı 
olduğumu unutur!,, demiştir. 

Filhakika, katil kız, babıuma 
böyle bir leke sürmek ve kendi 

cürmünü mazur göstermek arzu • 
sun dadır. 

Annesi kocaaını müdafaa edi· 
yor. 

- Anne .. Anne ... 
- Suı ... Baban için öyle şeyler 

söyleme, kızım •.• 
Violet, yalancıktan ağlıyor. 
Bu sırada, bir kız arkadatı 

§unları anlatmaktadır: 

- Cürmün işlendiği gün, bera· 
· berdik. Violeti, birçok seferler, 
Dabin'le beraber gördüm. Çok ne· 
teli görünüyordu. Tuvalet içindey 
di. Danı etti. 

O danı ederken, annesiyle ha• 
basının zehirlenmit vücudü, cina· 
yet mahallinde yatıyordu. 

• 

FranN.da jürinin yumuşaklığı 

ve herkesi affettiği hakkında bü • 
yük bir mücadele açıldığı için, ar
tık, bu kızı kahahataız göstermek 
kimsenin iktidarında olamamış • 
tır. Onu idama mahkUm etmiş· 

' terdir. Yegane ümit, reisicümhu· 
run affındadrr. 

(HadU:e SUrena) 

detine yardım iÇin koflll.Uf, ve İsmail 
de hemen gerilemiıti. . 

Fakat bu ıon Saman oğlu kaderin 
hikmetine boyun eğmek iıtemedi ve 
uğradığı mağlubiyetler yüzünden az -
mi kmlmadı. Onun için bir kaç ay 
sonra Niıapurun üzerine tekrar yürü· 
dü ve Mahmudun kardeti Nasr, bura
ıını tekrar botaltmaia mecbur oldu, 
Mahmut, kumandanlarından olan Al -
tmtaıı ona yardan için gönderdi ve 
Saman oğlu tekrar yenilerek Curcan
a sığındı ise de gene kısa bir zaman 
sonra Sarahı'ın önünde görünerek bu
rasını itğale muvaffak oldu. Nasr, bu
raya yetiıerek Saman oğlunu yendi. 
Onun kumandanlarından olan Simcuri 
ile bir kaç zabiti yakalıyarak Gazneye 
eıir olarak gönderdi. 

Fakat bu darbe de Saman oğlunu 

yıldırmadı. Bu canlı adam, yeni bir 
aaba, yeni bir destek bularak teıeb -
büsünü yenilemek istemid. Onun için 
evveli Maverayi Nehre geçti. Fakat 
orada tutunamıyarak Mevre döndü. 
Fakat Mevrin hakimi de onu ta Guz 
çölünün ucuna sürdü. Saman oğlunun 
vaziyeti, vahimdi. Kendisi buhranlı 
anda, Mahmuttan yardım dilemeğe ka· 
rar verdi ve ona müracaat etti, Mab • 
mut, derhal Herat'ta valisine, Saman 
oğlu ile birleşmek için emir gönderdi. 
Saman oğlu, nedense, bu imdat kuv • 
vetleri yetiımeden evvel Buharanm Ü• 

zerine yürüyerek (1004 Haziranında) 
İlak Hanla döğüıtü, tekrar muvaffa
kiyebizliğe uğrayarak Horasana dön
düve Çöl yolu ile "Puli - Zağul" a(t) 
doğru ilerledi. 

Fakat Saman oğlunun böyle durup 
dinlenmeden her tarafa aaldmnaıı or• 
talıkta bir teşevvüı hasıl ediyor, mem
leket içinde emniyeti sarsıyordu. Bun-
dan ı,,.,ı..,. o"u" hc. ... .a .. -ı- .r .. ..ı 6 .. s·
Horaaan eline karıı da bir takmı ih· 
tiraılar beılediği de anlatılıyordu. ().. 
nun için bu hareketlere bir nihayet 

vermek lazımdı. Mahmut ta Saman oi· 
lunun takibi için emir vereli. Kardeıi 
Nasr, Arılan Cazip, Sanlbs hakimi 
Doğancık Saman oğlunu takibe çıkb
lar. Saman oğlu, bir kere daha Buha
ranın üzerine yürüdükten ve geri ahi· 

dıktan sonra Guz çölüne sığ'lmnak 
mecburiyetinde kaldı ve orada yerle • 
ten Buheyc oğlu namında bir' Arap 

reise iltica etti. Buheyc oğlu, (1004 yı· 
lmın Kinunuevvelinde) bu havalinin 
hakimi olan Abdullah Mahray'in tef • 

viki ile Saman oğlu lımail . Müntasiri 
hainane bir ıurette öldürdü. Ve bu ıu
retle ıon Saman oğlu da, atalannın 

devletini kurtarmak ve yeniden kur • 

mak için her çareye bat vurdukt~ 
bu devleti yaıatmak için elden gelen 
her ıeyi yaptıktan ıonra, birden bire 
söndü. Şüphe yok ki, bu Saman oğlu 
daha çok §erefli, bir akibete layikti. 

Onun iç.İn Mahmut, Onun namer • 
dane bir ıekilde öldürüldüğünü haber 
alınca katilleri olan Mahruy ile Buheyc 
oğlunun idam edilmelerini emretti. Bu 
emir infaz olunmuş, bundan batka 
Guz çölündeki Araplar da ıürülmüt 
ve dağ'ltrlmıılardı. 

ömer Rıza 

(1) Puli - Zagul, Zagul köprüsü 
demektir. Zagul Mcrvirut havalisinde 
bir §ehirdir, 

tLAN 

lıtanbulda, Yenicamide, Rabvancdar 
Sokağında, Yeni Volto Hanında 4/ 5 Nu. 
b odada sakin iken iflas ederek lstanbul· 
dan gaybubet eden tüccardan (Moria 

Faraci) Ef. Laboratoireı H. CASSETTE 
et Co. fabrikamızın (AMPUL ViNTER) 
müstahzaratının umum Türkiye için ve
kil tayin etmiıtik. Bu defa mumaileybi 
mezkUr vekaletten azlederek aynı vazİ• 
fe ile latanbulda, Bahçekapııında, Tat 
Hanında, 10/11 Nu. lı odalarda, Diı ta• 
bibi A. SARY AN Efendiyi vekil tayin 
ebnit olduğumuzu ilin eyleriz efendim. 

,(3253), 



' 
(Bıış tarafı ı ncide) 

eş9um suikast serisi daha bitmemiştir!,,·~ 
!ki adamın ikisi de, ayrı ayrı 1 ~istan. a!eyhine nümayİf yapm~ 1 cürüm ortağ.ı olan ve F ont~nblö 1 bu yazımı ş~~i ~e .. b~!a~il~ 

odalarda birer sandalya üzerinde, ıstemış ıse de zabıta derhal mu· ormanında Jandarmaların elınden Dolfus te olduruld~A. 
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• 

uyku uyutulmadan, polis tarafın· dahale etmit ve buna meydan ver· kaçan SiJveıtr Malni, dün, öğle • eski iddiamı tekit etınıştını '
dan mütemadiyen sorguya çekil- memiştir. den ıon.ra, Melonda tevkif edile· ha devam edecektir, ~~~' 
mekte idi. Nihayet, her ikisi de SUIKASTl TESBIT EDEN FiL· rek emniyeti umumiyeye teslim o• Nitekim ıöyledikleriın buy-

Ben bu suikastın son zaman
larda çok iyi bir devreye giren 
Bulgar - Yugoslav anlaşmasın· 

dan hoılanmıyan bazı zümrelerin 
eseri teşviki olduğuna: eminim. 

KATIL BiR ŞOFÖRDÜR 
Sofya, 15 (A.A.) - Polis mü· 

diriyetinin tebliğine göre, Bel • 
grattan verilen malumata nazaran 
Kral Alekaandrın katili olduğu 
fark edilen Georgief, Vlodo ismi 
ile maruf bir ofördü ve Bulgar 
memurları kendisini aramakta idi. 
Arandığı da, Makedonya tedhiı· 
çilerine kar§ı ittihaz edilmiş olan 
tedbirlerle alakadar olmak üzere 
ve emniyeti umumiyenin müdafa· 
ast kanunu mucibince, resmi ceri· 
de ve sair gazetelerle ilan edil • 
mi§tİ. Kendisinin fotoğrafisi, di
ğer bir taknn Makedonyalı tedhiş· 
çilerin fotoğraflarile birlikte res • 
mi ceridede ve sair Bulgar gaze • 
telerinde neırolunmuştu. 

Vlodo Georgief, 1897 tari .. 
hinde Makedonyada lıtipte doğ • 
muı ve on dört yaşmda babası ile 
beraber cenubi Bulgaristanda ka
in Kamaniça kasabaımda yerleı • 
miıtir. Vlodo Georgiefin bundan 
iki aene evvel, yani 1932 senesi 
!emmuzunda Bulgaristanı terket .. 
mit olduğu anlaşılmı§br. 

Bulgarlstanda tahkikat 
Sofya, 15 (A.A) - Kral Alek· 

sandrm katilinin sol kolunda Ma • 
kedonya ihtilal Komitesinin ilk 
harflerini gösteren döğme İ§aret • 
ler bulunduğunu haberini alır al· 
maz Bulgar zabıtası, hemen, ıkati· 
lin bundan bir kaç ay evvel feshe· 
dilmiş olan Makedonya İhtilal tef 
kilatı mahafiline mensup olup ol· 
madığmı meydana çıkarmak için 
tahkikata giriımiştir. Zabıta tara
fından bu bapta elde edilen malu· 
mat, katilin hüviyetinin tesbit edil 
mesini teshil etmek çin Belgrat ve 
Paris zabrtalarma bildirilmiştir. 

Bulgar zabıtası, bu yolda taharri
yata devam etmektedir. 

Pariste tahkikat 
Bclgrat, 15 (A.A) - Belgratta 

elde edilen malumata göre, Sofya· 

da ya~amı! olan iki Yugoslav va -
tandaşı, kendilerine gösterilen fo. 
toğrafilerde Kral Aleksandnn ka· 
tilini teşhis etmişlerdir. Bu adam, 

Makedonya ihtilal Komitesi aza· 
ımdan Vladimir Gorgiyeftir. Mar 
sil ya ıkatilinin f otoğrafilerile bu a
aamm fotoğrafisi arasında müşa· 
beheti Sofyada da tamamile tes· 
bit edilmiş olduğu söyleniyor. Yu
goslav ve Bulgar memurları bu 
yolda beraberce tahkikatlarına de 
vam etmektedirler. 

KA TILLERIN ELE BAŞ ISI 
Paris, ·15 (A.A.) - Belgrattan 

gelen malumat üzerine, zabıta 
Kral katillerinin ele başısı olması 
pek muhtemel bulunan beşinci 

·§aham hüviyetini tesbit etmiştir. 
Bu adam, 1910 da Belgratta doğ
mu§, talebeden Evgen Kvatcrnik 
tir. Pasaportunda ise, gazeteci 
olduğu ve 1911 de Tımışvarda 
doğduğu yazılıı.dır. Kendisinin, 
Usta§İlerin reisi Laveliçin başlıca 
yardağı olduğu zannediliyor. 

Katilin arkadaşları 

lngilizce News Chonicsle gaze· 
lesi yazıyor: 

Anncmasta yakalanan iki Hır· 
vattan biri 36 saat süren uzun ve 
uykusuz bir zamandan ıonra, 
itirafta bulunmuştur. Bu itiraf ha
kikate uygunsa, suikastın bütün 
planı meydana çıkmış demektir. 

tahammül edemiyecek bir hale MI LONDRADA BiNLERCE lN- lunmuştur. . isab~tle ~ıktı. . . . S4J ,lı 
gelmitlerdir. Aralarında "Pare • SAN SEYRETTi Kral Aleksandır ıle M. Bartu· Şımdı de dıyorum kı: , )fi 1 
vik,, ismini verdikleri gizli bir ih· Paris, (Hususi} - Suikast fil- nun vuruldukları ?~omobil §oförü, kaıt ıerisi daha bitmenııttif'·~ 
tilal komitesinin azası olduklarını mi alındığı bildirilmiıti. Bu film yet ~snas.ında katılı? !~n~nd~ hu· um pro.gr~ ıene ı~nuıs:,~ 
ilk ağızdan söylemişlerdir. bir mesele olmu§tur. Fransız za- tevkıf edılenlerden ıkııının cına • daha bır ıkı ıeametlı aıu /riy 

Dev cüsseli biri olan "Novak,, bıtası, filmin Fransada gösteril- lunduklarını hatırlanuthr. yet kazanacaktır. Avrupassı' ~li.nı 
hakiki isminin Zvonimir Pospi§el mesini menettiği halde Pariı sine- Suikastçıların bu senki hü ve ıitatukosu için ç~lıt" ıö 
olduğunu söylemiıtir. Pospiıel malarmdan birisi bu emri dinle- programlan iki bat daha devrilecektır. 1''-leri 
1904 te Yugoılavyada doğmuıtur. miyerek filmi göstermittir. Film· .'ariste çıkan Eko dö Bu adamlar, Hll'VatJarı ı.ıı ille 

1929 senesinde Zagrepte "No~ de katilin ne kadar kolaylıkla Pari gazetesinde tanınmış ga· lavya aley~ine, Yugosl~ nin 
vosti,, isimli bir yevmi gazetenn halk arasından sıyrılarak Kralı z;eteci Pertinaks Marıilya hadi- talya aleyhıne ne kadar ~ 
baımuharririni, "Sırplarla Hırvat· taşıyan otomobilin basamağına ıesi üzerine fevkalade dikkate de· yorlaraa; ltalyan fa9iıtl 1111 

lann birleşmesini müdafaa ettiği aıçradığı pek belli bir ıurette gö • ğer bir makale yazmıttır. Bu ma· Yugoslavlar aleyhine o kad" 
için, öldürınüttür. Katil, kendisini rülmektedir. kalesinde diyor ki: krrtıyorlar. Yunanistan g 
yakalamak istiyen polisi de öldür· Bilhaasa alınan emniyet terli .. "Avrupada sulh dütmanı mem• ni ne kadar Bulgaırlar a)e 
dükten sonra Avusturyaya kaç.· batının kifayetsizliğine filmi gö " Ieketler, hayır memleketler de. letvik ediyorl:ıraa, Make 
miştır. Sonra Macaristanda yer• renler derhal kanaat getirmekte • ğil, cemiyetler ve ıahsiyetler var· komitecilerini de o kadar 1 
leşmiştir. Kendisi gıyaben idama dirler. dIT. Bunların hiç bir kati züm. nistan aleyhine tetvik edi 
mahkumdur. Mesela zabıta halkın önünde reye kartı düşmanlıkları yoktur. Sı?'f harp olsun ve silah, ce 

Macaristanda Yugoslav liudu· sıkı bir kordon halinde durma • Bunların düımanları aulhu ıeven· satılsın diye. 
duna yakın duran mültecilere ilti· maktadır. Her polis memuru a • }erden ve ıulh meselesinde it ya- Bu feci hakikatin önün' 
hak ederek, hayatını siyasi suikast rasında epeyce açıklık vardır. pabilmek iktidarında olanlardan lebilmesi için yapılacak ye -
lara vakfetmeğe karar vermittir. Bundan ba§ka otomobilin geçece- ibarettir. Gayelerine en kısa ve bütün dünya devletlerinin 

Bu maksatla üzerine vazife al· ği cadde üzerinde ayrılan sahanın lcati yol olan suikast yolundan gi- vererek vaziyeti bir de bu ·JP 
mı! ve ayni gruptan Münihte pek dar olduğu görülmektedir. derler. den tetkik etmesi ve buna•• 
de iki aza ile buluşmuştur. Münih· Seyirciler caddenin yarısını itıal Bu adamların ilk mümeyyiz cephane imal ve ıatıımm 
ten geçen eylulde Zürih'e geçmiş· etmektedir. Bundan başka oto • vasfı, zengin olmaları ve dünyada milel bir inhisar altma atıı' 
lerdir. Ve işte orada, bir adı da mobilin yakininde süvariler gö • kopacak her hangi bir harpten a- gibi cezri bir çare bulması_~~ 
"Suk,, olan katilKalemeni bulmut rülmiyor. Her ne kadar bir kaç zamt surette paraca istifade ede· Bilmem bunu Cemiyeti ,.. .. 
lardır. Müteakiben hepıi birlik- süvari zabiti önden gidiyoraa da cekleridir. Fevkalade kurnaz ve dan bekliyebilir miyiz?,, 
te Ozana gitmiıı.ler ve orada bir bunların bir birisi otomobilin ya- d I b "k 

:r :r esisekar o an u zümre, ıuı ast· 
memuru mahsus kendilerini bula· kininde değildir. lerini katiyen kendi kendine yap-
rak Sahte Çekoslovak pasaportla· Fransız zabıtası da bu filmin maz. Dünyanın her tarafında ca· 
rlnı getl"rmı· ıı.tı"r. harice çıkmaması irin her türlü l Bu 1 1 d 

:r :r sus an vardır. n ar, ora ar a· 
Fransaya (Lozan • Ediyan) tedbire müracaat etmiştir. Son " h 1 1 ki gayri memnun, i ti a ci, anar• 

tarı'kı"yle, vapurla g,,.,.mi•lerdir. ra Nevyork için hazırlanan film k l · 1 d · ,. 
-:r :ı şist, omiteci zümre erıy e aımı 

Kendilerine pasaport sorulma· son dakikada Şerburg limanında ihtilatta bulunurlar. ideal uğrun· 
mlıı.tır. Hepsi de Parise gitmek müsadere olunabilmiıtir. Halbu- 1 'S da suikast yapmak iıtiyen ere yar· 
üzere trene binmis)Pr, fakat kor· ki lngilterede hiç olmazsa lSOO dım ve teıvik ederler. istedikleri 
kularından F ontenblöye gitmişler· sinemada gösterilmi§tir. 

kadar parayı emirlerine amade 
dir. 

Burada iki grupa ayrılmt§lar· 
dır. Her birinin iizerinde 2200 
frank vardı. Elbiseleri yepyeni 
idi. Beşinci sınıf otellerde oturu· 
yorlardı. Klemen ve birisi daha, 
Marsilyaya gitmişlerdir. Posli§el 
ve bir diğeri F ontenblöde talimat 
beklemi§tir. 

S ikast planının muvaff al<ı • 
yelle başarıldığını rapordan öğre· 
nince, vazifelerinin bittiğine ka· 
ni olarak, Evian polu ile lsviçre· 
ye gitmişlerdir. 

Poslişel eğer Kral Aleksandrı 
öldürmek kendisine verilseydi le· 
reddütsüzce bunu yapabileceğini 
söylemiştir. Tehlikeleri tamamen 
göze almış bulunmaktaydı. . 

Fransız polisinde şu kanaat ha· 
sıl olmuştur ki, eğer Kalemen ve 
suç arkadaşı Marsilyada muvaf • 
fak olamasaydı Poslişel ve onunla 
birlikte giden "Benes., e.dlı bir di· 
ğeri 'Kendisini Pariste öldürmeğe 

teşebbüs edeceklerdi. 
"Benes,, in asıl ismi lvan Raj· 

tiçtir. Brezilyada yasamııtır. Fa
kat hayatı orada zor bulunca. Av· 
rupaya gelerek tethitçiler teşkila
tına girmiştir. 

lsuiçrede 
Cenevre, 15 (A.A.) - Kvater· 

nikin efk&line tamamen sahip ola· 
rak görülen meçhul bir §ahıs, bu 
sabah Cenevre kahvesinde görül
müttür. Fakat polisler gelene ka
dnr bu şahıs Lozan istikametinde 
kaçmııtır. Bütün jandarmalara 
haber verilmiştir. 

ZAGREPTE NÜMA YIŞ TE· 
ŞEBBÜSLERI 

Zagrep, 13 (Husus) - Kral 
Aleksandrın naşinin buraya gel • 
mesi üzerine bir :kısım halk sokak
larda toplanarak ltalya ve Bulga· 

11 Y AŞINDAKi KRALIN KUN- bulundururlar. 
DAKTAYKEN ATLATIIGI Bu adamların en korktukları 

MÜTHiŞ TEHLiKE ıey, silah11zlanma ve ailihları bı· 
Yeni Yugoslav Kralı 11 yatın- rakma konferanslarıdır. Bundan 

da.ki Piyer Hazretleri henüz ku-
cakta iken korkunç bir kaza ge
çirmiıtir. Bir gün Kraliçe Haz· 
retleri kendisini sarayın balko· 
nunda hoplatarak oktuyordu. Ço
cuk kraliçe hazretlerinin elinden 
kurtuldu ve botluğa doğru uçmı· 
ya b&Jladı. 

Ölüm muhakkaktı. Çünkü ıa· 
rayın balkonu 1 O metreden fazla 
yüksek bulunuyordu. 

Kraliçe valde o kadar müthiş 
bir çığlık kopardı ki aıağıda sa· 
rayın kapısında nöbet bekliyen 
neferin nazarı dikkatini celbetti. 
Nefer; aşağıya doğru müthiı bir 
süratle dü§mekte olan çocuğu gör• 
müıtü. 

Nöbetçi aakerinsilalimı yere at
masiyle çocuğu kavraması bir ol· 
du. Yugoslavya kralmm ve kra
liçesinin yegane yavruları yere 
düşmemi§, neferin kolları arasın
da ölümden kurtulmuıtu. 

Bu hadise; derhal bayılan kra• 
liçeye ve telatla koıan kral Alek
sandr hazretlerine bildirildi. Sa· 
rayda biran için kopan tela, fırtı· 
nası derhal ıevinç dalgalanna 
döndü. 

Neferi içeriye aldılar. Kaytli· 
hayat ıartile saray zabiti ve veli· 
aht Peterin hususi yaveri tayin et· 
tiler. Ailesine de büyük bir para 
mükafatı verdiler. Veliahtm hu
ıusi yaverliğine ve ıaray zabitli· 
ğine tayin edilen sabık nefer; Pe· 
ter hazretleriyle daima beraber 
bulunuyordu .. 

Jandarmalardan kaçan 
yakalandı 

Paris, (Husuıi) - Kalemenin 

dolayı, bu ve emsali konferansla
rın tarnamiyle akamete uğraması 
için ellerinden her geleni yapar • 
lar. 

Bunlar Musoliniye su:kast yap
tılar. Fransa ile arada bir harp 
çıkarmak için. 

Romen ba§vekilini öldürdüler. 
Anlatmaya başlayan Balkanlarda 
bu İ§i akamete uğratmak için. 

Dolfusu öldürdüler. Alman .. 
ların Avusturyayı ilhak etmek is
temesi ve bu meseleden dolayı İ
talya, Almanya ve Fransa ara -
ımda bir harp çıkarmak için. 

Kral Aleksandrı Fransada öl· 
dürdüler. ltalya, Macaristan ve 
Yugoslavya arasında bir harp çı

karmak ve Yugoslavya ile Fransa 
arasını açamak için. 

Bartuyu öldürdüler. Fransa· 
nm Rusya ile anlaşmasına mani 
olmak ve çok güzel bir sulh siya· 
seti takip eden bu büyük adamın 
mesaisine mani olmak için. 

Bu cinayetlerini yapmak için 
bambaşka ve gayri meıru bir de
magoji kafası güden adamlar kul· 
landılar. Bunların ideallerini 
kendi menfaatleri uğrunda istiı • 
may ederler. 

Ben bunu müteaddit defalar 
iıaret ettim. 

Romen baıvekili öldürülünce 
beynelmilel suikast cemiyeti diye· 
ceğim hu adamların 1934 - 35 
yılı mesaisine ba§ladıklarmı işa .. 
ret etmif ve müstakbel kurbanlar 
meyanında Dolfus ve Aleksandrı 
saymıştım. 

Yazdıklarım çıktı. KoJleksi· 
yonları karıttITan okuyucularım, 

Ankara T eJefonıl tGn 

Ergani istikrazıf ~" 
kazananlar teh 

Ankara, 16 (Telefonla)/ Oc 
gani istikraz tahvilatı piy 
bu sabah Merkez bankaaınd 
ka erkanının önünde sekildİ-

50871 numaralı tahvil o' 
bin lira kazandı. 

41491 den 4150 
36461 den 36471 
177131 den 177140 
68531 den 68541 
33021 den 33030 
38101 den 38110 nuJ.11 
188341numaradan188350 
raya, 137911 den 137920 n-.J 
ya, 24881 den 24890 n~,1 
175511 den 175720 nu-J ~ey 
88131 den 88140 nudl ~ &eıi 
152251den152260 nuııt'~P 
110881 den 110990 nuın~ tan 
dar olan tahviller yüz yirdl ~lı 

k ... nl ra azanmııtır. •fi -. 

177139 numara üç bin ı;l:llur. 
zanmııtır. 41491, 36467, 
numaralar da 909 zar lir• d' 
mıtlardır. Keşide devanı e~ i t 

Haymakamlar ara•• 1" 
tayinler 

13 
Ankara, 16 (Telefonla) /J 

12 
9 

olan Demirköy kayma~! Po~ 
lpsala kaymakamı Nurettı~ Celc 
lihliye Burdur kaymakaıO' "i ~le 
Bodruma Cihanbeyli ka~ 
Abdullah Fehmi, Silvan• ~ 1 

ye kaymakamı Emin, rd~., ~. . 
. ıtır cı a 

Silvan kaymakamı Ah ;~ 
Janlıya Gazran kayın~ r,:lcl 
mal Şakir, Mustafa Ke ~ıllle 
ya Bulanık kaymakam• f' ~.)d, 1 
lanığa Mutlu kaymak•"'' V"lO 

_ 1. oı• n 
Hadime Göle kaym~• lı~~la 
Çineye, Bünvan kaylll• 1' .J 

2 
lusi, Kalikte Haıiç k•,, ıJ • 

4

1\. 
k"Jel v•aınd Celal, Eceabada ve • ,a'. 

1 
nan Hüseyin Cemal, VGJif' l,; 
djz kaymakamı Beıiını. ,..,,, • •c 

ıak kl\ymakamı HüıeY1Şuıl. 
Beşeri kaymakamı At• 

1 
C~ 

~erive, Ahlat kaymak•~ r 
Beylerin naklen tayinler• 



18 birinci t~rln 1884 
HABER - Ak,am Postası 7 

MUSiKi MERAKLILARINA 
MÜJDE 

lzmirzdcn avdet eden kıymetli 
muganniye 

Hamiyet H. 

Türkiye Cümhuriyet 

MERKEZ BANKASI 
Eski LONDRA Yeni TÜRK 

Lokanta ve birabaaeainia aazma 
jştitak etmistir. 

ııııoıt934 vaziyeti 

Be\edlye:ı"I llAnları ı 
TePebatı T' 

iyatroaunun ıyatroıunun sahne perdesi ve dahilinde ve Fransız 
h_ • • Yalnız ıaı..n d 
~ 11• PaıarlıkJ . . n e per esinde yapılacak ilan ve rek-
ıönnek üıer 1 a tahbine verile cektir. Talip olanlar §artnameyi Dahlldokl Muhablrler : 

· Lri \.._ 1 • e evazun ınüdürl .. ~ ·· ~I · s · ~ •- ueaehn 01 7 50 k ugu ne pazarlık iç:n de teklif edecek- tın .... arr l\g ..........• I.?88·024 L. 2.515.004. -
11ı kt 10 

' uru, n' b · r·· ı· -55 .e uplariyle 16 _ 10 
11 etın deki teminat makbuz veya. teklif ur.< ırası •······•················ ···• ,, ·' ·744. -

nıne müracaatları. ,,
6
-; 934 Sa lı günü saat 15 te Daimi Encüme - H•rlçtekl Muhabirler: 

AKTiF 
K•••: 

~~~~~:;~~.~~~~~:.~ ... ~=:~::.~.:~~ ~ ~ :;·!~:~~~· ~ 
Ufaklılı ....................................... ~ ... 670.533. 66 

... 
PASiF 

Lire 

Serm•r• ····-··---·-·······--··-··---······· 
lbtiTat akçesi··· ..... _. ___ .............. --..... .. 

82 J 28 78S.S6 
1 T edawUldeki 8 enknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktlye il.. 158 748.563-
Kanunun o ve 8 inci madde· 

3 280.748 - leriııe tevfikan vaki ıediyaı 9.625.273.-
, 

Deruhte edilen evrakı naktiyr 

Lir• 

l 5.000.000. -
663.91430 

ıuıınııılllıılıı•ı•-..lllfllıtt S,, Altın: Saf! kilogram 3.807· 017 , 5.354.885.48 
hUtuqıuınıuırııııuuıtHllllllluıııııııııııntıııııumlffl 11111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ı\ltına tahvili kabil Serbest dövizi er 3 980.259. 20 9335.144 68 

1 OD iğ Hazine Tahvlllerl: 

ba!uycsi .............. " .................. . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazeJilen .................... ~L. 

l 49.I 23. 290 -

8.688.000.- 157,Sff 290.-

BON ~ l)eruhte edilen evrakı naktiye 
§ <ar~ılığı L.158.748 563.-

-----TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz -··········-·---······ 20.292 512.:i9 

ş ~ Kanunun 6 ' 'e 8 inci mad-
ayanı Tav . Pi"' ki \ delerine tevfikan vaki tediyat .. 9.625.273. - 149123.290. _ 

V d• Siye a ar § Senedat CUzdanı : e ıa R H ~ Hazine bonoları -·········· .. ········ .. ı L. 3.705.54-0 -

Vadeli 

Döviz Mevduat. : 

20.292 512.f 

270025 • ıza anım \ rıcart senetler ············-········ .. ~ •• 4.238.95627 

• ~Uıtın ıırkı. Andık a . j Eaham ve Tahvlllt CUzdann 
tılc tırlu. y il ç ıe~ı ~ esham J Deruhte edilc11 c:vra-

Vadeslı. 
Vadeiı 

7.944..496.27 Muhtelll 
-···············=-== 1 

9.J 83.363 3~ 
.82:i.500 52 ı o 008 863 87 

-·--··········-·······················---·--- 4?.284 237.51 

lf • 1 arca ıenı 5 ve l kı nahiye karşılığı ., 28.192.717 .62 . anııyet Ha ım ~ _ııhvi!At [ İtibart kıymetle] 
ııooıs . H n @ ~Jsbam ve Tahvilat ................... •• 4.474.643.82 39.667.861.44 

uzaı:n ' le e· = • Kürdili arkı. ır çile ipeğimıin i Altın \C döviz üzerine avans 
ıt111111111ıı"11N11111U111ıı..... uı tar 1

• Gel bu akıam da. ~ r ahvil~t üzerine avans 
346.970.82 
. 3.53429 ,35050461 

- """"''"" llU11, F T E 
A· ı · • 487 ...-ııı-... ... dıınııııı~ Hluedarlar ..................................................... . le . ""' 11: 

~· geçırnine Yard muhtelit 
4500000-

1I73048791 
2:; 1.060.818.27 "'

1a.rif Vekil . un 1stanbul 4 üncü icra memurlu-
1 reun1·y . . etı eelileaini11 -.ı.. gu" ndan: 

eııııı ha· .. un. 
UJ<YAN &içle~ NEKTAR K. Tamamına on bin lira kıymet 

teferruat Ve . 1 v~ dikitin bü. takdir edilen Boğaziçinde Sarı • 
l'I Ve •ıne}i olara~ncelıklerini ıı.za yerde Meıar burnu Büyük tur ma-
1.J zarfında öir f e.aıh •urette Ü halleıi Piyaıa caddesinde eıki 1 
tehadetnaıne vee .•r •e llluıadda~ yeni 32 No. lu ırıp voliai ve dalyan 

Beyoğlu Aitrır, j mahalli demekle arif deniz kena· 
le diye) cadd '? -Bakkal Babi rında rıhtım üzerinde ağ çekmek 

esı No: 63 ıartile iki volinin on altıda üç his
aeaini tekrar yirmide on dokuz 
hi.aaesi 2280 No. lu kanuna tevfi • 
kan nıukaddema açık arttırmaya 
\'azedilmit ise de yüzde yetmit 
betini bulmadıiından tarif at ka • 
nuniye dairesinde bet sene müd • 
detle tecil ve be§ müsavi taksitte 
faiz resülmal ödemesi nıetrut 
iken ilk taksit verilmediğinden 

yeniden açık arttırmaya konulup 
S - 11 - 934 tarihinde şartna • 
meıi divanhaneye talik edilerek 
19 - 11 - 934 tarihine müsadif 
Pazartesi günü ıaat dörtten on al
tıya kadar lstanbul dördüncü icra 
dairesinde ıatılacaktır. Arttır • 
maya ittirak için hi11eye isabet 
eden mutehammin kıymetin yüz -
de yedi buçuk teminat akçaıı a • 
lınır. Arttırma bedeli hi11eye i -
ıabet eden muhammen kıymetin 
yüzde yetmit betini bulduğu tak • 
dirde ihalesi yapılır. Akıi halde 
ıon arttrranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on bet gün 
daha temdit edilerek 4 - 12 -
934 tarihine müaadif aalı günü u • 
mumt hükümlere ıöre ayni saat • 
te en çok arttırana ihaleıi yapı • 
lacaktır. 2004 No. lu icra kanu • 
nunun 126 ncı maddeaine tevfi • 
kan ipotek aahibi alacaklılar ile 
diier alakadarların ve irtifak J 

hakkı aahiplerinin dahi aayri 
menkul üzerindeki haklarını ve 
huıuıiyle faiz ve masrafa dair o • 
lan iddialarını evrak müabite ile 
yirmi aün içinde icra dairesine 
bildirmeleri lazımdır. Akıi hal • 
de hakları tapu ıicilleriyle sabit 

1 
olmadıkça ıatıı bedelinin pay -
lqmaıından hariç kalırlar. Ala -
cakhların itbu maddei kanuniye 
ıöre hareket etmeleri ve daha faz
la malumat almak iıtiyenlerin 
9341265 dosya No. lariyle me • 
muriytimize müracaatları ilan 0 • 

lunur efendim . .(3247). 

YekOn YekOn 1251.060.818 2: 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Iskonto h•ddl ,uzde 5 1·2 - Altın Uzerine avans yüzde 4 1·2 

~kiidarda sahhkhane ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Güzel manzaralı, sayet kulla- rl "Tu··rk,, Lokanta ve Bı·rahanesı· ' 

nıtlr, içi dııı boyalı, 650 metre mu 

rabbaı 7 odaı havagazı ve su tesi - Eski "LONDRA,, • Telef on: 40227 
sa~ı, hamam, büyük bahçesinde 
meyva ağaçları, ~içekler ve limon 
luk, kuyu, havuzbr ve Amerikan 
kümesler. Fıs!:k ağacı. Tramvay 
durağı sonunda Y azmacr Şerif ıo
kağı No. 9. içindekilere müraca· 
at. (3008) 

Mugannlye!er: 

HamiyetH. 
Melibat ,, 
Hereli kız " 
DOrdane ,, 
Belkıs ,, 

Saz heyeti: 

Kemani Nubar Bey 
Kemençeci Sotiri ,, 
Piyanist Anjel 

Udi Mııırh lbrabim ., 

Fatma ,, KIArnet Ramazan " 
:::::-..:::::mı Emrazı dahiliye :m::ı::::mm Okuyucular: Ağyaıar efendi, Hafız Yaşar Bey, 
ii ve Hıbıuıhhat müteha11ısı lİ Soliıt Mustafa efendi 

EE Doktor Muallim Uı•·----l!lml----... ----------------:: :z ı• 

.. Şekip Habip il 
Avrupadan dönmüıtür. Haatala- H 

rını Ayaıofya, Yerebatan caddesi il 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apaP. § 
tımanında kabul ediyor. Cumarte • ii 
ıi, Pazartesi, Perıembe günleri Öğ· 51 
leden ıonra.. Telefon: 23035 f: .. 

nr.:=::.-.. :mmm:n= (3577) •n:mn .. 

::::::::::: :::::::::::1::::::::::::::::::::::1::- um 

ft Dünya edebiyabndan ıeçilmiı, f: 
ff özlü kü,.ük hikayeler.. Ü . ~ .. 
1 Yarasa 1 

. . u 
Çevırenı 

ibra hlm Hoyl ~ 
il Yakında çıkıyor !I 
::-.::m::::::::ı:::::::::::nrm:::::::::::::::::::::: 

HABER 
AktŞa.m Postası --- -ISTANBUL AN 

KARA CADDESi ----reıcraı &dreeh tSTANBUL llAHt:.K 
Telefon Yun 11811 ldareı 141'70 

r ' ABONE ŞERAiTi 
1 1 8 u .,.... 

Tllrk1791 UO llO 860 L1GO a,. 
l!'.caeblı 160 '40 8'0 1810 

ıLAn TARiFESi 
J'lcuea Ulıılumm eatın UM 

Keaml UIDJar 10 bıruıtuı. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baadclıtı 7er: (VA.llfr) Matbuaı 

• 

'fll"• Tl::J Q K iVE 

- l I Rtı~T 
BANKA51 

• 



Suikastçılann baş
Jari silah fabrika

.. törleri imiş 

Her parçası ayrı bir beyecaala okunacak macera, 
kıskandık, kunet, aık Ye 1eyabat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 

Ingiltereden Avuıturalyaya yapılacak tayyare yanıı
na tıtirak etmek üzere muhtelif memleketlerden tayyareler 
İnıiltereye gelme ğe bapamqlanbr. 

En yukandaki resimde görWen tayyareler bunlardan 
ikisidir. Küçük tayyare, Avuıturalyalı yirmi yapnda bir 
pilotun idaresindedir ve Avuaturalyadan !ngiltereye ıekiz 
ün, dokuz eaatte gelerek mqhur tayyareci Molliııon'un 

rekorunu - gayri reamt surette - krrnuıtır .• Diier Q,nrue iM _... a)'lll mtl tabakaya girecek olan "Foldıı:er-'CXXYI" 
adlı bir Holand~ tayyare.sidir. Otuz !ki y~ku alan bu tayyrenin 700 beyğir kuvvetinde dört motörii kendisine saatte 
314 kilometre sürat temın etmektedır. Dığer resimlerde bu tayyarenin iç tesisatı görWilyor. 

ESNAF VE iŞÇi l 
Günde on altı 

saat iş! ~eyyar SBllCllBr 
insanca muamele görmek 

ı Propagandanın 
tesiri 

Cuma gerine 
cumartesi tatili 

istiyorlar 
Kumkapıda seyyar satıcı Ham

di efendi ne diyor: 

.. Süt içenler 
azalıyor mu ? 

Fındıklı menaucat fabrikum- Önümüzde ıelen kıtbr. Bun • 
Clan biT grup i!çi matbaamıza ge- dan aoma .obk sokak dolatma • İstiklal Caddesi sütçü ve tatlıcı 
lerek bazı noktalar etrafında f ab- nın ne kadar zor oldu.ğunu elbet İbrahim Efendi: 
rika müdürlüğününü nazan dikka takdir edeniniz. "ltlerimden memnunum. Pek 
tinin celbedilmeaini ve istedikleri- ili geçinip ıidiyoruz. Yalnız bi-Soiuktan kendimizi koruya· nin teminini rica etmitlerdir. zim için en ehemmiyetli nokta her 

cak bir palto bile tedarik edeme • 
Bu itçiler diyorlar ki: sene süt içen ahalinin muntazam 
"Diğer fabrika1arda mesai saa- dik.. bir surette azalmasıdır. iki sene e..-

ti azami 9 saati geçmediii halde, Bizim gibi küçük ve seyyar es· vel süt satıtımız timdikinin iki 
fabrikamız bizi günde 12 saat ça· nafı korumak lizımdır. Fakat ne· misli idi. Bunun sebebi iıe halkın 
httırıyor. Ve ıekiz saatten fazlası deme, korumak değil, aksine fe- ıüt içmekten korkmasıdır. Gazete
için de ayrıca - saati mesai - na muamele ile karıılqıyoruz. ler sütlerin fenalığmclan, pisliğin· 
vermiyor Bizim halimize insan yürekleri den, sıhhate mazarratından o ka-

Zaten biz ne mesai saatin- dayanmaz. Fakat bunu dinlete- dar fasla bahsetti ki bu çok iyi ıı· 
den fazla çalıtmak ne de fazla medik gitti. HükCimet bizi koruma da halkın itibarından yavq yavaı 
saat parası almak ~tiyoruz! .Jı ve memurlara iyi muamele yap- dütmüt ve dütmektedir. Bu iıe 

Sonra İtçilerin dokumacılar tırmalı.,, hem bizim, hem de süt mü.tahsili 
kımıı günde 18 saat çalıfır ... Bu- -· • köylünün aleyhinedir.,, 

Tefrika no. 82 

Beyaz adam, bir taraftan ula
m, yelesi içine ıeçirdiği parmak • 
lariyle oktarken; çıplak ayağı ile 
de vahti Vanduyu dürtüyordu. 

Karta ormamnm bakimi, as· 
lanlı hükümdar bu olacaktı. Dün • 
yanın en vahıi hayvanı aılan, o
nun yanında süt dökmüt bir kedi· 
den farksızdı. 

Aslanlı hükümdar ıarip bir a • 
henlde ulanİnaı seslendi.. Aılan 
onun ne aöyledilini anlaımt sibi 
geriıin ıeriye uzaklattı. V andu· 
nun ayaklarından zincirle baib 
olduiunu farketmiı olacaktı. Eii· 
lip baktı. Soma bu ıiyah adamı o
muzlarından tutarak sarstı. Onun 
ellerinin baib oldujunu ıörünce 
yüzünde dahaı çok hayret allimi 
belirdi. 

Sonra onu iki kollan aruma a• 
larak elli metre bc1ar uzaktaki 1rir 
çimen üzerine uzattı. 

Ellerini çözdü. Ayafmdaki her 
!lir halkası beter milim kalmhim· 
daki zinciri, küçük bir zahmetle 
kopardı. 

V andu bill kendisine ıelme-
mitti. 

Tekrar kucakladı ve ermanm 

içine daldı. 
Aslan da takip ediyordu. 
NbMlea·tatldr .......... 

ya geldiği zaman, Vandu gözleri· 
ni açtı. Kendisini yaban adamı· 
nm kollan arasında ıörünce ona 
lisanınca yalvarmaya ve nereye 
ıötürüldüğünü bilmediği için kur
tulmaya, çrrpmmıya bqlamıttı. 

Beyaz dai adamı, garip seıler
le onu teskine çalııtı. Fakat onun 
bundan bir feY anlamadılmı ı&re 
rek kızdı, fırlatıp yere attı. 

Aslan siyah adamın yere atıl· 
dığını görünce bir ok gibi üzerine 
fırladı. Fakat, dağ adamının ıa • 
rip haykırııı aslanı hareketinden 
alakoymuf, onu bir çivi gibi yerin· 
de mıhlamıfb. 

Dai adamı, ulanmm bu ıiyah 
adamı parçalamasını istemiyordu. 

V andu korkarak ayaia kalktı. 
Yaban adan, ileriye doiru yürü
mesini temin için onu önüne kattı 
ve hızlı hı~ı indi. 

V andu neye uiradıimı f&flr • 
mııtı. Aslanla arkadatlık eden, be 
yazlığından bqka kendisinden 
pek farkı ıörünmiyen bu adamm 
nasıl bir hayTan oldujunu merak 
ediyordu. 

• • • • • • • • • • 
Hakikat halde aılanb hüküm

dar, Niyam Niyamlı dilini bir yam 
yam kadar iyi konutabiliyordu. 

lar, aonra da Cumartesi günleri ta· 
nun için fabrika müdür1üiüne mü· 
teaddit defalar müracaat ettik. Fa til yapıyorlar .• 

Bir jşçinin ihtiyat parası Fakat, bU zavallı ihtiyar yaıh 
Vandu ile aly etmek, onunla ı&-

kat bizi dinlemediler bile.. Gene Ve ıene - fabrika sahipleri 
12-16 saat ç.alqtnmakta devam muae'ri olduiu için - kendi bay
ettiler, ecliyorlu da... ramlarında fabrikayı tatil ederler, 

ikinci bir nokta da: Fabrika fakat bizim bayramlarda tatil yap 
bizden haldı haksız mütemadiyen mazlar, gene bizi çalıtbnrlar. 
para cezaıı alıyor .. Verdikleri pa• 
ranm yarısından çoğu ceza diye 
kesiliyor ... 

Sonra; her yerin kapandıiı Te 
herkesin istirahat ettiii ve resmen 
tatil tünü kabul edilen "Cuma,, 
,mıleri bizi fabrikada çalıttınJor-

Bütün bu noktalar etrafındaki, 
doğrudan doğruya fabrika müdür
lüiüne bizim müracaatlarımız hiç 
bir netice vermedi... Gazetenizin 
bizim hayatımızm tanzimi ve hak
lanmızın gözetilmesi huıusundaki 
tavuautunuzu rica ederiz.,, 

"Süreyyapqa Mensucat Fabri· nü) eilendirmek arzusuna kapd
kaıında dört sene çözgü dairesin- mıftı. 

de çalıttım. Bu müddet zarfında Maiaraya ıeldikleri zaman, o, 
fabrikada 18 lira param birikti ... 1-------------

Bir gün sigara içiyorum diye 
ustam bana bir tokat vurdu. Bu· 
nun üzerine ben de fabrikadan çık 
mak istedim Fakat kabul etmedi
ler. 

- Çıkanan ihtiyat paranı ver
meyiz. dediler. 

Ben fabrikadan aynldım. Fa• 

kat paramı vermediler.,, 
Bu mektubu halen Fmdıldı ku· 

mat fabrikasında çalıfan ç&zgücü 
Galip Efendiden aldık •.. 

ihtiyat paranm faizinden çok
tan vazıeçtiiini, fakat kesetinden 
verdiği paranm iade edilmesini lı· 
tiyor. 

IY•zan: 
................. ! 
İ Rıza 
IŞekid 

bir köteye büzüldü. K 
ra yüzü icleta beyaz 

Neden aoma aılanlı 
ona kendi diliyle hitap 

- Ne yaptın da bör 
ilDI bağladılar? •• dedi. 

V andu bu ıese ideta 
istemiyordu. Ona kendi 
tap eden bu beyaz adaJll 
ıittikçe esrara bürünen 
lini almaia bqlmaııtı. 

Kekeliyerek: 
- Siz, dedi, benim l" 

liyor musunuz? 
- Kalakların oldu 

ceT&p~er ••• 
V andu sebebin kenef 

nu aöyliyemiyordu. 

Nuri töyliyec:ekti. Ya 
aslanım üzerine Jo·.tn..t.rtı 
pardı. 

Aslam, maiaranm 
lu bo}'UDC& tutmuıtu. K 
bir heJ.kel sibi uzamnıt 
du. ıc.ç-ıma da ibt0 

Mataraya gCiz pzdirdle 
olduğu aibi, kendiıinin 
sihi dul'QJ'ordu. Y almz 
li ....ıdardan dördün. 
rinden alınarak matara 
dayanmq bıraloldıimı 

V andu bir taraftan 
kontrol ederken, bir yan 
lanlı hükümdara naııl 
ceiini dütünüyordu. 

Ona yalan söyleme 
çare göremiyor, kurtulat 
ancak bu olacaima · 
du. 

Nihayet: 
- Hiç dedi. Büyük 

bat itlemiıtim. 
- Kabahat itlediiill 

kak •• F abt, bu ormatt 

vardı. 

- Beni idam etmek 
ya kadar ıetinniılerdi. 
ulammzm seıini ititeO 
lanm korkularmdan 
beni onnanda yalnız 

Aslanlı hükümdar: 
- Yalnız aılanl 

den mi korktular, diye 
- Hayır, sizin 

da korktular .• 
Aslanlı hükümdar 

deiifti: 
- Bana, dedi. Seoilt 

yalını haiİıyaralc - ... BJ 

)erinden maksat ne 1 
olduğu ıibi açıkça 

- Sise hakikati 
- Hayır .• Ben aeOİll 

den bu aöyledikleriııİll 
• 

iunu ADiıyorum. Belll 1 
dütürmek iıtiyorduııttf 
lann timdi nerede 1 

- S8yleditim ıibİ 
zi tanımıyorduk ki 
mek aklımızdan ıeÇI 


