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Katilin maksadı ne idi? 
.. 

·····················-·-·····-·-·· 
Yeni Yugoslavya 
Krah Piyer Hz. 

iki kardetinln 
ortaaında 

MUteveffa Kral 
son Bulgaristan 

seyahatinde -----·-·· .. ---·· 

!alya ve Macarıstan aleyhıne numayışler yapıldı 

Fransız F 9•ınlleri ve filo kumandanı 

ransız torpitoları bu 
Gernile~'!~a/ı ~eldi/er 

t· ınıanımızda üç gün kalacak 
Ctif • ~anıınıza ıelece:-;-:;;-. -:.~":':. - • ...,_...._.....!,~ 
Ge lllıız dost Fransız gı: ~ıldır- ı mittir. Her iki torpito doğruca 
ı-»d~r \'e Kasar bu b hrpıtol~n Galata nhtımına gümrük daireıi -

ır T · sa a ıelmı• · ·· .. 1 · orpıtolar d .. 'S'. nın onune yanaımıtbr. 81e ııı un Çanakka • . 
1116.a .. _!'"asala.t ettikle · · Mubnpler ayın 14 üne kadar 

--- .. 1 rı zaman ı· lllıal -aarak Seddülb h' ımanımızda kalacaklar ve on • 
~ t.r "e a ıre çık· d R d · len F orada umuıni h . .. an sonra a oı ve Beruta gıde· 

lenic ~ızların nıe ~te 0 • ceklerdir. -o,_ I zarına hır çe-
T. Uf ardır. Kasar ismindeki torpito 1933 

de ı·orı.itolar hu sab h • aeneainde dezine indir!lmit ve 44 

Cinayeti Makedonyalı
ların y~ptırdığı zannı var 

r 

Belgrat,11 ( A.A)-(Haoas Mıılıabirinden) 
Memleketin hertarafı teessür içindedir .. Bazı 
yerlerde ezcümle Zağrep ve Liyııbligan'da 

taşkınlıklar olmuş, ahali ltalytl"Ve Macaristan 
aleyhine hasmane nümayişlerde bulunmuştu1 

Saraybosnada, ltalyanlarla, Hıroatlara 
karşı nümayişler vukubulmuştur. 

Belgrat, 11 (A.A.) - Kralın j çirileıı bütün evrak hakimler ma· I 
katilinin hüviyeti ile, takip ettiği rifetiyle tetkik edildikten ıonra 
maksat henüz vuzuhla anılaıılmı§ mühürlenmittir. 
değildir. Bu cinayetin Makedon• 
yalılar tarafından irtikap olundu· 
ğu zehabı en çok tekrar eden bir 
rivayet halindedir. 

Marıilya suikastının safahatı· 

Pariı, 11 (A.A.)' - Dahiliye 

nazın Marailya faciaımın ıureti 

vUkuu hakkında bugün milli em· 
niyet müdüriyetinin ifadeıini din· 

Krall~e Marl Hz. 
liyecektir. Lazmı gelen tedbirler 
derhal alınacaktır. 

Prag, 11 (A.A.). - Çekoılo

vakya tebaası Antonn Vaurinanm 
(Devamı 6 ncr sayfada), 

m gösteren bazı filmler hudutta ------------------------

~!~';'.'"'ve bunlara vaziyet... / sveçli misafirlerimiz 
Pariı, 11 (A.A.) - Şüpheli 1 •ı 

Yugoılav tebaasının evlerinde a· zmire diftı er 
rqtmnalar yapılmıttır. Ele ge • "':j 1 

Karacaahmette kesilen ihtiyar kimmiş Veliaht Hz. oradan 
Halebe, sonra 

Irana gidecekler 
Şehrimizde miıafireten bulun· 

makta olan İıveç veliahtı Güatav 
Adolf Hazretleri dün aktam hu• 
ıuıi gemilerine binmitler ve gemi 
de bu aabah erkenden limammız· 
dan aynlmı§tır. 

lll:ı~ a saat aekız· m'l b"I b" . . S ~ t IJ:a vaıd 1 ı yapa ı en ır murıptır. ürat 
'llU!~ ·~ liın ° unca 21 P&· itibariyle dünyada birinci adde- MaktUI ihtiyar ve cinayet mahallinde tetkikat yapll1rken 
ka'bi7r, Seli11ıiye ı::;~7~ seli~la - dilmektedir. Evvelki gece Oekiidar Karaca dunun muhtelif yerlerinden keıil· 

Dün aktam hareketinden yarım 
saat evel bir mubarririmizi kabul 
eden veliaht hazretleri ibıasabnı 
ıu tekilde anlatmıttır: 

- Ankara ve lıtanbulda bana 
kartı gösterilen hüsnü kabulden 
fevkalade mütehasıinüıı. Yeni 

(Devamı 6 mcıda.) (Devamı 6 mcıda) 

• 
ncı sayıfada 
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Bugün kazanan piyanko 
numaraları 

15000 lir& kazanan 40 lira kazananlar 

9111 
10000 lira kazanan 

2854 
20179 
20586 
21715 
9924 

19220 
17700 21820 

5000 lira kazanan 
1269 

18249 
16438 
21887 
21866 
18910 

5563 
1500 L. kazananlar 9373 

6493 
6807 15271 

19839 
1000 L. kazananlar 

13772 
21281 
14015 

1746 
9448 

18164 
8135 

22694 
23932 

146 14726 
3865 

20294 22030 

200 lira kazananlar 

23318 
6666 
8881 
8135 
5906 
6205 

1821 
11263 

976 
3250 

14223 
133::.4 
6792 

11569 
24096 
12749 
19094 
13371 
23441 
22280 

23915 
11283 
3514 

21690 
23756 
23204 
24909 

11659 

9915 

16352 
14540 

22160 

24890 
6061 

18321 
9773 

21481 
7429 

70 lira kazananlar 7067 
7604 

12508 12596 19210 12693 20843 
10826 
23117 
7658 

10308 
21274 
6065 

7906 
3306 

ll669 
4579 
~980 

11971 
11865 
21267 

648 

15904 

5537 
lSBOô 
16193 
~oso 

G47 
13301 
15005 

16256 
14250 
23249 
11673 
19768 

14709 
1384 

13860 
11284 
17129 
15043 
13866 
3977 

11947 

15116 
15414 
19763 
22352 
23335 

19837 16379 

3155 9329 
265 276 

22602 21588 
22650 
12439 
8229 
5725 

21413 

642 

7021 
8574 

7889 
10732 
23524 
10507 
8958 
4769 
4288 

50 lira kazananlar 

16323 
4633 

13755 
16646 
3392 
5294 
6732 5291 

l0594 
6581 

1 5743 
i:J0759 
r 12489 . 
~ ~512 
~2549 
·24071 

1 3412 
, 5033 
:I9510 

10353 
4122 

22003 
18109 
12800 

604 
3037 

10116 
23123 

8481 
9606 
2426 

23553 
7432 

17829 
24776 
20579 
15937 

16307 
17341 
8589 

18816 
4295 16556 

23811 3461 
9056 16904 

15753 15215 
6959 726 

21418 
8144 

13078 

9545 
18132 
23080 

13157 
1879 

24519 
14401 
4594 

24160 
4211 

10753 14997 
5640 12181 
877 

16128 
9201 

519 
7744 
4045 

13896 
22525 
23523 
18881 
19403 

5048 
16707 
22843 

7617 
4966 
5233 
3472 

10680 
398 

15411 
14288 

897 
20619 
22268 
3572 
3965 

15210 
8999 

13884 
12677 
1494 
8727 

17527 
733 

2756 
1577 

361 
10465 

9731 
15280 
7135 

18845 
14573 
8627 
6602 
6587 
4639 
6904 
9137 
4289 
9960 

18693 
298 

5383 
12061 
10700 
12211 

999 
8354 

19743 
18382 
1367 
424 

10856 
12722 

7636 
2080 
2524 
5665 

700 
8851 

19998 
11994 
9261 
4476. 

10230 
14880 
14803 
15776 
16714 
11945 
8881 
6205 

18664 
4932 

11801 
402 

11781 
7717 
1746 

11801 
23397 
3316 

16168 
15325 
12031 
4120 
4079 

23431 
15157 
3401 

17922. . 
lot9 

11388 
12436 

6086 
20381 

8238 
23487 
10737 

3985 
6466 
6498 
1237 
3538 

22162 
11777 
24738 

7397 
614 

8134 
23567 
16232 
17673 
20475 

6104 
497 

7360 
1503 

12713 

3463 
4734 

21715 
9649 
4197 
8880 
12~ 
7325 

240 
6908 

21730 

22579 
8419 

14485 
1806 

24584 
3922 
9922 

24657 
13344 
20619 
3965 

11992 
5509 
9922 

15411 
6062 

17140 
18347 
24848 
21525 

5713 
7496 

10138 
13348 

8836 
2311 
2732 

14791 
10809 
8143 
5853 

12866 
13595 
18676 

2422 
12160 
18120 
24324 
14313 
2367 

18412 
23038 
24675 
2217 

22163 
15378 
1951 

12995 
23369 

16409 
36 

10668 
12841 
21613 

'1768 
~2423 

1 5000 

7887 
20209 
23466 
15787 11723 

3223 
1527 

21982 =========== 
9162 
5512 

1861 
9857 

B. M. M. toplanıyor 

HABER - Aktam Postası 1t birinci teşrin~ 

• 

Yeminederek verdi 
Son zamanlarda istifa eden 

Romen kabinesi, meşhur harici -
ye nazın M. Titüleskoyu hariçte 
bırakarak yeniden, eski ba§veki -
lin riyaseti altında kurulnıuıtu. 
Fakat bu vaziyet çok sürmedi. 

Balkan anla§masmda ve dola -
yrsiyle dünya ıulhunda kıymetli 
amillerden ve tahaan ıevilmit bir 
ıahsiyet olan M. Titüleskoyu, ken· 
di haline ve mesai ıebekeıinden 
ayn olarak bırakmadılar • 

Son gelen telgraflarda vazıhan 
gösteriyordu ki, kendisinin tekrar 
kabineye girmesi için azami yar· 
dım ıarfediliyor ve tetebbüslerde 
bulunuluyordu. Baıvekil mütead· 
dit defalar, kendisini ziyaret et· 
ti. Ve ondan sonra Romanya laa
lını gördü. Eslti hariciye nazırı· 
nı bizzat kral kabul etti. Ve i§te 
bugün aldığımız bir telgraf, ıon 
görüşmelerin iyi bir tesir bıraktı· 
ğım gösteriyor. M. Titülesko, ka· 
bineye iştiraki noktasından müsa· 
it bir cevap verıniıtir. Bu suretle, 

bir eksiklik lamamlanmıt olu· 
yor denebilir. 

M. Titülesk'onun müsait ceva· 
bmı bildiren telgraf: 

M. TitUI eskonun mUsait 
cevabını blldlren telgraf 
Bükreş, 10 .(A.A.); - Sinaiada 

dün akıam saat 23,30 da aıağıda· 
ki tebliğ neşredilmiştir: 

Başvekil M. Tatareıko ile M. 
Titülesko arasında anlatma hasıl 
olmuştur. Esasen evvelki günkü 
konuşmalardan sonra M. Titüles· 
ko, kati cevabını bugün vereceği· 
ni ıöylemişti. Son hadiseler dola· 
yısile M. Titülesko hemen müsait 
bir cevap vermiş ve hariciye nazm 
sıfatiyle de yemin etmittir. 

Yakup Kadri bey Tiran 
elçisi oluyor 

Ankara, (Huaust) - Tiran El
çisi Ruten Eşref Beyin Atina El· 
çiliğine nakli ve Tiran Elçiliğine 

Mardin Meb'uau Y akup Kadri Be
yin tayini kararlqmıftrr. Harici
ye Vekaleti alakadar hük<mıetler· 
Clen istimzaçta bulmmıu§tur. 

Viyana maalahatgüzan Cevat 
Beyin elçiliie terfii karar ıaltma a
lrnım,tır. 

Eski 
Başvekil 

ispanyada tevkif edildi. 
Karışıklık hala devam 

ediyor 
Aıağıda okuyacağınız telgraf 

ispanyada Mösyö Azana'nın tev • 
kif edildiğini yazıyor. Mösyö Aza· 
na eski ispanya Ba§vekilidir. Şim· 
di de, merkezi Madritte değil, 
Banelonada olmak üzere, yeni 
bir cümhuriyet kurmak istiyordu. 
Bittabi Cümhurreisi, kendisi ol
mak emelindeydi. 

Telgraf dün ak§am gelmiıtir: 
Madrit, 10 (.AA.) - Federal 

Cumhuriyet reisliğine namzet o -

lan sabık batvekil M. Azana, Bar· 
selonda tevkif edilmittir. 

Aıker kuvvetleri, Oviedo üze· 
rine yürümektedir. Bu ıehir su • 
kut ettiği takdirde Aıturiyaıta 
ihtilal hareketinin inhizama uğrı· 
yacalısannolttrıuyoY. 

J\staryada)'apıla"tl 1ıaiek'&.tıfi bit 
tedip değil, hakiki bir harp ha • 
rekatı olduiu timdi enla,ılıyor. 
Topçu ve tayyare ile takviye edil
mit 6000 ki§İden mürekkep üç 
kol bir ihata hareketi yapmakta· 
dır. 

Bu ilç Kolun maden ocaklan 
merkezinde birleımeleri muhte -
meldir. 

Almanya ile döviz mua.:. 
melahmızın yeni safhası 

• 
Ankara, 10 (A.A.) - Alman 

sefaretinden tebliğ edilmittir: 
Almanya sefareti konseyesi bu 

gün alakadar Türk makamiyle 
Almanyada ahiren ilin edilerek 
24 eylCil 934 tarihindenberi tatbi· 
kine ba§lanmrı döviz muamelatı· 

Önümüzdeki mevsimde 
muhakkak bir değişikli~ 

olacak 
lngiltere kabinesinde de buhr.0 

enikonu sezilmeğ ebatladı. 
Bir tedavi seyahatinde bu10' 

nan başvekil M. Mak Donald ıe ' 
yahatinden döndükten sonra, 1'•' 
binesinde bir değişiklik yaprıı'~ 
zaruretini hissediyor. Kabined• 
istenilmiyen, teveccühü kaybet d 
mit unsurlar bulunduğu kanşl 

hasıl olmustur. 
Bilhaas~ bunlar araıında sıhhİ' 

ye nazırı en göze çarpanlardsrı ' 
dır. Binaenaleyh, parlamento' 
nun toplanmasından evel, kabİ ,' 
ne ark sık içtima edecek, ve ksbl' 
nenin yeniden tanzimi dütünüle' 
cektir. 

Diğer taraftan bütçe tanzinı t 
dilecektir. Bunu da konufJJJ' 
zaruretindedirler. 

İngiliz kabinesinde Cleei~i· 
ğin önümüzdeki ıon baharda ol'' 
caiı İngiliz matbuatınca muhak 
kak aanl!YOT, 

Fakat en evel çıkacağı an\3~ı-
1an ııhhiye nazın Sir Hilt011 

Yang'ın bundan hiç haberi yc1'' 
mut gibi, tatbikini beklediği Y~ 
ni ve uzun bir sıhaht progro.mı h~ 
zırladığım da gene İngiliz gaze ' 

telerinde okuyoruz. 

iktisat Vekili 
Diyaribekirde 

Diyartbekir, 10 (A.A.)' - U,tı· 
aat Vekili Celal Beyefendi ber•
berlerinde birinci umumi müf et ' 
tiı Hilmi Bey ile İzmir mebu•"
Hamdi, Zonguldak mebuau Jt• 
gıp Beylerle diğer maiyet erki~ 
olduğu halde bugün buraıa.. ıel 
miştir. *'!filmlW~ 

na dair yeni tedbirler hakkında Yeni şeker fabrikasıl11 
uzun bir mülakatta bulunmuıtur. Başvekil Paşa açaca1' 

Ba,Iangıçta çıkan geçici güç• 
lükler münhasıran Almanya itha- Ankara, 10 (Hususi) - 'fut' 
lat sisteminde vücude getirilmiŞ hal §eker fabrikasınm açılma ~:
umumt değişikliğin mecbur ettiği rasimi bu ayın on dokuzunda bı 
ittibak zaruretlerinden 'doğmuş- zat Bqvekil Paıa tarafından Y~ 
tur. Her iki taraf lCalahilecek pılacaktır. 

müşkülatm da tamamen en kısa ============~=
bir zamanda izalesi çarelerine te- ıimdiden Berlinde alakadar ne~: 
vessülde mutabıktırlar. retlerle temasa gelmif bulunJJJ 

J\lman sefareti bu maliaatla tadır. ..A 
·tm!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9046 
24059 
~76 

23561 

6350 
163 

19992 
23292 

4110 
11422 
20325 
11545 

24111 
16990 
12510 
10097 

Ankara, 10 ·(Huıust) - B. M. 
Meclisinin, birinci tetrinin 24 iin·ı r 
de açılacaiı bir davetname ile C"ab h el. t 1 r . e dı· orlar? mebuılara bildirilmiıtir. Haber A-.J~ Q 45 aze ete l n .,, • 
aldığıma göre, Meclisin erken top• .._----------------·-----·--------------~. _ 

~1196 
21351 

18341 
~3288 

17229 
5650 

12182 
7755 
~2998 

l 6329 

14753 
17589 
22283 
4423 

23380 
17657 
18086 
11378 
20693 
2@86 

6164 
17780 
18286 
8405 

14605 
5964 

23560 
23511 

7373 21232 
24157 8776 
24193 5844 
9109 8557 

11739 - 18313 

lanmasmın sebebi, bazı ticaret an· VAKiT - Mehmet Amıı Bey Harallyada 

1 

mille-tin ma.t.eoııne letfı'ak yollu yazdrp ma- bllAhare çıknn lht114fı bUtiln !!lddctne ~ 
Jaımalannın tasdikidir. ~dtlrtllen Yogoslavyn Kralı Bazretıerlnln zı. kalede Tunus Nadi Bo7, lıu lld milleti& mu. Uyor ve tam bu arada yetften KralAlc "'"' 

;yaı tlzerlne yazıyor ve sulh 7olnac1alıı1 meta- naaebcUmlzdokl ııamlmlyeU aulatJ7or, l'e bu drm cesaret ve kablllyetbıden b&lı8'l411~ 

Maarl•f Vekili lzmirde fstnı anıatnrnk, son rnmantarda Bulgnrtstanı tld ;yllkHk atyaeet rWaıüııUn ça1ıpna tarihi- Hn.nmaflh Kral Aieksandrın ötıncsll" 11' 
ela B:ılkan anlasmalarmA yaklaştırdıft için nl açıp inceleyerek, Tiirk atysseUnde bir de- mefkt\renln y113ıyacağma blç &Uphe oııı>' 

tetkikat yapıyor ba mClfl&1nln çok bayırlı blr tıeld1 alc1ığmı ff8Udlk obmyacağnu, etmdlye kadar besle- ''IJlı ruıve etmekt:edir. ff' 
izah ediyor. 4111 nokt61 naıara bAl& eamtyetıe l5ttnat e • ZA IAN _ EbUzzlya 7..adc Bey onıuıı1";1 

lzmir, 10 ·(A'.14..)' - Şelirimiz· 
de bulunmakta olan Maarif Veki· 
li Abidin Bey, İzmir maarif işleri 
ile •e mekteplerin teftiıile met • 
gul olmaktadır. - . -

Fnknt 'Yugoslavynnm dalma. Kralmm. izin. dllcblleceğlnl yazıyor. ttlb:ırllc slynst 61Illmstlardan bnhscdt'.rf'~· 
4o yUrUycccğlnl yazdıktan l!IOnra, Türk dost- l\IİLLİYET - Ahmet Şllkrll Bey "Yugos- sullms'tlnrın clu;erlyetle tnldp cdllm ıt! ,rJ' 

~ft \1' Iutrunnn da e.Jdsı gtbl ba.kt kalacar. ... ı ve Javya,, adh bir m:ıkalede bugünkll YogOl'l:n-· dın nksl bir nt'tlee vt'r,UJlnl anlatıyor ~ 
tlmdlye ltndal' lıer Od tnrafm aldığı intiba- yanm tarlhlnl anlatıyor. İlk temt'1 atıldtlt 15moklerlnl mUtaJea. ederek, YugoslaV)._ ~ 
lıınb zorrcce 4elfllkllkler olmtyacağmr bfl • gtlnU Te hıırpten 11onrald mlhal•cre!erde bu ima ynpıfan !iull;astm TUrkiyedo uranctı ~ 
diriyor. • y~nı Jrurumun gUrdUğll yardun Te mllzahe- derin tcessUrU ~aı.ıyor n bo fcWcctt0• ~ 

COMllURn'Er - Son feci hMJııelcr do· rotlcrl :ılkrettfktcn aonra, ba k1ltleyt f.e3kU Yugoslavya t~ln "başka gallı'Jcre ıııcbC 
la1.ısUe geı:ek XogoelaVJ:Sı :ve ıe~ Fransa ~ao. SıfP.ları Hırvntlar Slovcnl~ ıarıı,amdA ;vermemesınt.. samJmlY.etlo dlllJ:oı:.. / 
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~ 11 birinci te,rln 1934 

13eni1-tı aMii~ ·· • ...... - ~~lllft. 
Celal Muhtar be;bı 

50,000 lirası 

Şirketlerle müzakereye iki hafta 
Franaada bir Postör müea . 

va d B"t·· b •eaeıı 

8 
r ır. u un e§eriyef . t'f d . . . k ın ıs ı a-
esı ~ç~n ~fiyatla ve ıair tıbbi 

mesaı ıle uğra§ır .. 

Ankarada başlanıyor sonra Nitekim bu m.. . 
d . 1 d' ueaaeaenın yar-
ımıy e, aha bu hafta . . d 

yazdığımız 'b' ıçın e 
1 • l gı ı, ııcak memleket-
erın sa gın b · h 1 .. h ır asta ıgı olan san 
um~anın kati &§111 bulundu. 
. Gozlerini kaybetmek tehl'k • 

sıne maru k la ı e 
k d z a n, fak at bu tehli • 

Telefon Şirketinin hesaplarını tetkik eden komisyon 
yakında işini bitirerek raporunu verecektir 

e. en Pastör enıtitüıü müntes• Şirketler itinde bazı yenilikler Netice umumi bir raporla, Na-
lerı y d · l ıp- o" 

ar ımıy e kurtulan Cel"l .oze Çarpmaktadır. fia Vekaletine bildirilecektir. 
Muhtar B b F a Anka d . ey, u ranaız müea ra a §İrketler hakkında Elektrik tarifesi için komisyon, 
s.esıne kendi servetinden 50 ~ baılıyacak müzakereler, iki haf· önümüzdeki haftaya toplanacak • 
hra vermit. Havadisi Fran · ta sonra arılacaktır. t 
Zet 1 • ıız ga- :r ır. 

e erı yazınca, b"ız'ırn Telef · k · · k ı ah 
1ar al 1 d' arkadaı • on §lr etının mu ave e • Burada fiatlerin indirilmesi ve 

ev en ı: kamını ve hesaplarını tetkikle me• h ı 
B. · "S ayat §artlarına uygun tutu maaı 

- ızım memlekette b ıul olan ko • f l' t' · b' 
muhtaç, bunca. h unca h ft mııyon, aa ıye ını ır meselesi timdiki halde bugün· 
• asta varken • a aya kadar bitirecektir. ı k'' f :.1 .. • d 1 cak 

çın Celal Muhta B , nı· o:z:::===========,,;;·==- • u ormu uzerın en yapı a , 
o)O' parasını ecnebil:r ey ~tuyor da ıonra Ankaradaki müzakerelerde 

ı "' ·11· e Verıyor? E o··ıen çocug"" un . . b' . d'l' b'' 
1e ' ve a mı ıyetçilik, so . · V• • yenı ır esas tespıt e ı ınce, u• 
ki' yet; evvela c nra ınsani • h •• tün komisyon toplantılarına bu 

yorlar. an, sonra canan .. di- uviyeti yeni esas üzerinden ücretler tes-

Arkada l Üç akıam evel Sara~ı.ane ba- pit edilecektir. h ,_,_ ! arırnızın bir h k 'rl' 
et ' al\.JQ Vardır z· a ıma tında vuku bulan feci tramvay 
.J evleriınizd ı' h ıra, bizim doğum kazası neticesinde bacag"'ı kopa • 

ı e o uıala · · 
unrnuyor d ·k· L r ıçın Yer bu- rak ölen çocuğun hüviyeti dün an-

ht.:. Yatıyor B a ı ı naata pir yatakta 1 1 
P' .. u tnenıl k . &fı mııtır. Bu çocuğun Kumka-

dan fazla e etın, Fransa- pıda Şehsuvar Bey mahallesinde 
(J tnuavenet 'h . 
ır.. Bahu p e 1 tıyacı var- Hisardibi aokag"'ında sekiz numa-. ıus, oır· .. 

ııne Rokf eller'ler R 
0~ 1!1ueaıeae- ralı evde oturan elbiseci Mustafa 

dını etmekted' ' oçılt ler yar· Nuri efendinin oilu dokuz yaıın
Celal Muhta 

1

~ _ ?nun Yanında da Nuri olduiu anlaıdmı•tır. 
b. J r oeyın ve d'"'' "S 
ın İranın l" f r ıgı 50 Mustafa efendi bir hafta evel ti-

b k• a ı mı olurm ' H l u ı, burada bö l :ı,· U! ·.. a - caret için gittiii Çatalcadan dö-
li ehenınıiyetlid~te ır YekUn hay- nünce dün faciayı öğrenmittir. 

Şüphesiz, bizinı z . 
ralarını ıniJli ha ~gınler, P~· 
ne Yabrm l ~ır ınueaaeıeleri. 
Muhtar Bey~ ı~r. Zaten Celal 
tocuıu olınad~ aç. kere vadetti. 
bizinı nıüea ,. ıçin, servetini 
Riva.yete ksebsel ere '9'ereceknıit a ı ır .... 
Yonermiı.. Deveıa, kendisi mil-
Jinden 50 OOo ı· de kulak kabi-
d. . . ırasnıı 1ı • 
ıyelım. Kulaka d il.tice verdi 

gelsin bakalıın ~zkt.eve de bize 
la ilan ettird'": a lYle matbuat. 
bekleriz. ıgı vadini tutınaıını 

Bu vadi y • • 
de, <>nu b· efrıne getırdiği takdir

ır arzı k'f 
Yaca.g"' ız. H' b' ı aye yaptı sa-• ıç. ır T" k 
•ahada bir Y d ur beynelmilel 
d ar nn 
eneıniyeceğ' • . Yapmıyacak 

ı ıçın b . . 
naınına bu .. 1 , onu, epımız 
di •dded ~~ze hareketi göster-
b. . ecegız. F·- k'f 
ırınin y • ._ «-1 ı aye de 

kıt l aprnaııyle diğer· d 
o acaktı B. ın en sa· 

lar ihulund r~ hır memlekette aç-
t be ugu alde h" · h 
e Ynelrrıilel .. , ını acet-

Ecnebi mekteplerdeki 
muallimler 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rinde muallim olup ta hariçte bat· 
ka iJle metgul olan muallimlerin 

çıkanlacaklarına dair bazt gaze
telerde intiıar eden haberler asıl
sızdır. Vekaletin, dün maarif i

daresine gelen tamimine göre ha· 
len muallim olup ta müf ettif ra· 
porlariyle ehliyetsizliği sabit o-

lanlarla mekteplere devam etmi • 
Jen muallimler çıkarılacaktır. 

Profesör Malş 

ıiyafet ve 'l' ınunaaebetler için 
lal Muhta;ı ;, _havyar yenir .. Ce
neviden leyın hareketi de, bu 
~·ı sayı ır ve h' . k" ur ' "' dir T ekr ıç çır ın de • 
JJı l . ar ediyoru • s· . 'h 

Üniversite Hlahatım idare eden 
ve bir müddet burada kaldıktan 
•

0 nra memleketine müteveccihen 
hareket eden profesör M. Malt, 
on beı güne kadar tekrar tehrimi· 
ze gelerek üniversitenin ıalahat· 
tan sonra aldığı vaziyeti tetkik e· 
decek ve yeniden bir rapor yapıp 
hükümetimize verecektir. Rapor
dan sonra da profesör bir müd • 
det burada kalacaktır. 

ıııfl a etrneın k . ın. ızı ı . 
e tartıyle '· 

bi.-
.,~ - ıvı."o> 

Pitonun h 
nıu akemesi 

c haşladı 
· eçenlerde ç b 

cınayet . l en erlitatta b' 
b' lf enın· ır 
ır tl'.rtıen· •t ve Pito isıninde 

Arna" 1
• rekabet y" ·· d ut ka .1. uzun en 

dürrnu·· .. mı ı tabanca ·1 "l ttu. p· ı e o -
n:ıeıine dü .. ıtonun nıuhake-
ıınde baıI n agır ceza nıahkeme

Pito d .~llnıııtır. 
tul Ki~i]~n \'erdiği ifade de mak-

i ırı ke d' • . 
va adıiını n ısını bıçakla ko-
t ...... -.e ka ,_ 
ugunu b çarKen Yere düı 
• . , u ••rad t b • 

11nı nıüdaf a a ancaanu nef-
" aa ltıak d' 1 gını ıöylerrıi t' ıa ıy e botalttı· 
ler Pitonun ~fır, Dinlenen §ahit. 
d'I 1 ade . .b. ·f ı er. Muh k ıı gı ı ı ade ver· 
linde keşif a eme hadise nıahal • 
dı. Pito b YdaPrnak üzere bırakıl-

' un an 1 d ~ilk •ene h . eve e bir bu • 
apıı )'atmıt imif. 

Fuat Bey geldi 
Tayyare cemiyeti umum re ısı 

Rize mebusu Fuat Bey birkaç 
gündenberi ıehrimizde bulun· 
maktadır. Reis Bey burada bu
lunduğu müdetçe tayyare piyango 
müdüriyeti ve tayyare cemiyeti it· 
leriyle me§gul olmaktadır. 

Halkevi kütüphanesi 
lstanbul Halkevi kütüphane

sinde son üç ay zarf mda 9681 kiti 
gelmiı, 2460 kitap okumutlardır. 
Okunan eıerlerin bir kısmını ga
zete ve mecmualar teıkil etmekte
dir. 

Kazım Paşa gidiyor 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Meclia Reisi Kazım Pata Hazret
leri önümüzdeki pazartesi günü 
Ankaraya ıidecektir. 

Ankaraya giden rıhtım tirketi 
müdürü gelmiştir. Mukavele M. 
Meclisinin bu açılı§ında müzake
re edildikten sonra tasdik edile
cektir. 

Şirketin satın alınma bedelinin, 
senede iki buçuk milyon frank Ü• 

zerinden verilmek üzere 40 sene
de ödeneceği malumdur. 

Şirkette aluiyon1arı olanlar da 
·---------·-·----•-a--n••.._ ____________ _ 

(jii~eLi.ITlj 
Aya§ı karıldı 

Fatihte Baba Hasan Alemi ma· 
hallesinde oturan arabacı Simon 
bu ıabah Akbıyıktan geçmekte 

iken dokuz yaımda Kemal ismin· 
de bir çocuğa çarpmıı ve çocuğun 

ayağını kırmııtır. Simon yakalan· 
mıı, çocuk Etfal hastahanesine 
kaldırılmıttır. 

Tabancasını kar1şllrırken 

Kadıköyünde Bahçe sokağında 
oturan Kazım dün gece tabanca· 
11nı karıttınrken birdenbire ta· 
banca ateı almıt hem kendisi ve 
hem de ayni odada yatan Behlülü 
yaralamı§tır. Tabanca müsadere 

edilmif, yaralılar hastahaneye 
kaldırılmııtır. 

Garip başhk 
Eyüpaultanda oturan arabacı 

Muıtafanın batında garip bir 
batldc görülmüf ve §apka: kanu· 

nuna muhalif hareketinden dolayı 
hakkında takibata baılanmııtır. 

Tramvaydan dUftU 
Dün Şehremininde Tat meli· 

tepte oturan Ferdane Hanım 
tramvaydan atlamak istemit, yere 

düıerek sağ eli bileğinden çıkmıt· 
trr. Hastahaneye kaldmlmııtır. 

iktisadi vaziyet 
Bir haftalık iktısadi vaziyeti

miz hakkında hazırlanan bir ista
tistiğe göre, bu hafta içindeki 
buğday ihracatı İstanbul piyasa • 
aında mühim bir yekQna baliğ ol
muıtur. Arpa ihracab da ikinci 
dereceyi bulmuttur. Piyasanın en 
canlı malları tiftik ve yapağıdır. 

Dükkanların kapanması 
Mağaza ve dükkanların kapan· 

ma saatleri için yeniden bir kıt ta· 
rifeai yapılacaktır. Haber alındı· 
ğına göre belediye, şimdilik ıon 

karaı deiiiştirmeğe lüzum görme
miıtir 

yakında bir içtima yapacak ve 
bunların ödenmesi meselesi konu
ıulacaktır. 

Maçka tramvayının kıtla önü· 
ne kadar uzatılması meselesinin 
konutması devam etmektedir. 

Yeni Harbiye - Aksaray, Me
cidiyeköy - Sirkeci hattı çok 
rağbet görmektedir. 

Tramvay amelesi
nin şikayeti 

lıtanbul tramvay ıirketi vat· 
man ve biletçileri, belediye tir • 
ketler komiserliğine verilmek üze· 

re bazı tikayetleri havi bir maz· 
bata hazırlamıılardır. 

Bu mazbataya göre vatmanlar 
ıirketin kendilerini fazla çalııtır-

dığını, günde dokuz ıaat çalııma 
müddeti tesbit edildiği halde on, 

on bet ıaat çalıştırıldıklarını ileri 
ailrmütlerdir. Vatmanlar demit· 
lerdir ki: 

Şirkete verilen emir üzerine 
ıehirlerdeki bütün hatlarda tram· 

vay seferleri çoğalmııtır. Şirket, 
bu fazla arabalara yeniden bilet· 

çi ve vatman almamııtır. Eldeki 
vatman ve biletçilere bütün bu it· 
1er yükletilmiıtir. Eğer kabul et• 

mezsek bizi derhal çıkanyorlar. 

Fazla çalıtbğımız her aaat için on 
üç kurut veriyorlar •.• 

Bize yüz on üç kuru§ ta vene
ler istemiyoruz. Fazla çe.lqarak 
ayakta durmaktan çok yoruluyo • 
ruz. Belediyenin bu mütkül va • 
ziyeti halledeceğinden ve bizim 
sıhhatimizi dütüneceğinden emin 
bulunuyoruz. 

Tarkos tesisatı kuvvetlend 
Beyoğlu mıntakaaı terkoı tesi· 

satı tamamen ikmal edilmit ve üç 
gündenberi bütün evlere ve diğer 
yerlere su gelmeğe batlamııtır. 

Pire yolcuları 
Pire ve lskenderiye yolcuları 

eıyaaınm vapurda muayeneci hu· 
ıuıunda alınacak tedbirler bu 
günlerde gümrüklere bildirilecek· 
tir. Maamafih, söylendiğine göre 
ilk zaman için yapılacak muame
leler bir tecrübe mahiyetinde ola
cak ve bu tecrübenin veTeceği ne
ticeye göre kararlar verilecektir. 
Gümrük baımüdürü Seyfi Bey 

dün bu münasebetle Turing klübe 
giderek alikadarlarla görüşmüt· 

tür. 

Maliye kursu bitti 
İstanbul Halkevindeki maliye 

kursuna nihayet verilmit ve imti • 

hanlara bqlanmıtbr. Dün sabah 
saat dolandan itibaren usul• def· 
teri imtihanlan yapdmııtır. imti
hana, yirmi kadar tahakkuk me

muru ittirak etmiştir. Memurini 
muhakemat, tahsili emval, icra 
ve iflas imtihanları pazartesi gü· 
nü >:&pılacaktır. 

, s 

· SİYASET . . 

Almanya hükumeti Avus
turyaya karşı yeni taktik 

takip edecektir. 
"İl Giomale d' İtalia'' gazetesin • 

den: 
Son günlerde Von Papen mühim 

bir vazife ile Macariatana gitmlttir. 
Almanyanm Viyana aefiri bu seyaha
tinin neticesinden HitJeri haberdar et· 
mek üzere, dün tayyare ile Berline av• 
det etmittir. 

Aldığrmu: haberlere göre Von P .. 
pen bu hafta içinde Viyanaya döne • 
cektir. Avusturya pzeteleri Von Pa· 
penin avdeti münasebetiyle bir takun 
neıriyatta bulunmaktadırlar. 

Halihazırda Von Papenin ilk aö • 
receği vazife, ilci memleket ara.tında 

cereyan eden münakaıalann izalesi • 
ne çalıımak olacaktır, 

M. Goebbels, Awıturya efkin u• 
mumiyeaini tatmin ebnek için bütün 
Alınan ıazetelerinin Avusturya 
hükUmeti hakkında hi~ bir neıriyatta 
bulunmamalan emrini venniıtir. Bu 
suretle iki devlet arasmda itimat ve 
muhabbet havaaı husule gelecektir. 
Ancak ondan sonradır ki, Almanya 
hükUmeti eski müddeiyatına avdet e
decektir. 

Almanya, Avusturya intihabatmda 
Nazilerin muvaffakiyetini arzu ebnek· 
tedir. Almanyarun esas hedefinin A· 
vusturya kabinesince Nazilerin iıtira
ki meselui olduğı.· tahmin edilebilir. 
lıte o vakit Alman hükumeti kolay -
lıkla eski programının tatbikine devanı 
edecektir. j 

Esat Paşanın davası 
Arnavutluk ricalinden Eaat Pa· 

ta T optininm kızı Servet Hanı· 
mın, Esat Patanın zevcesi Şaziye 
Hanımla Krediliyona bankası a• 
ley hine müt terek en açtığı iki mil
yonluk alacak davasını uçuncü 
hukuk mahkemesi reddetmişti. 

Servet Hanım ahiren bu karan 
temyiz etmit ve temyizden gelen 
karara nazaran üçüncü hukuı< 
mahkemesinin verdiği red kararı 
bozulmut ve yeniden muhakeme 
edilmesi kararlaştmlmıttır. 

Cemiyet Ankaraya gitti 
Kurultay için latanbula gelmit 

olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti ve 
Umumi katiplik bilorıu Ankaraya 
dönmüttür. 

Tokat mebusu Mustafa 
Bey öldü 

T eeaaürle haber aldıfmııza sö
re Tokat mebusu Mutafa Betı 
dün Ankarada ölmiiıtür. Muta• 
fa Bey iki seneden beri teker hu
talığından rahatsız bulunuyordu. 
Bir sene evvel ayağında çıkan bir 
yara uzunca bir zaman tedaviden 
ıonra iyileımiıti. Fakat bu aeno 
bu yara tekrarlamıştır. Mustafa 
Bey son zamanlarda memleketi 
olan Tokatta bulunduğu için ya • 
ranın kangren olma11 üzerine An • 
karaya gitmeğe mecbur olmuttur. 
Maalesef yapılan tıbbi gayretlere 
rağmen bu defaki tedavisinde 
muvaff akiyet hasıl olme.nııttır. 

Mustafa Bey lruvvetli bir ıeci· 
ye ve bonsans sahibi, vatanperver 
bir zattı. Gerek metrutiyet inkı· 
labmda, gerek milli mücadele 
senelerinde çok yararlığı görül· 
müttür. Ölümü memleket için ha· 
kikaten bir ziyadır. AlJah rahmet 
eylesin. 

Sular kesilmiyok 
Terkos havuzurulaki intaat 

hayli ilerlemittir. Beyoğlundaki 
apartmanlara bir kaç gündenberi 
geceleri se.baha kadar kesilmek • 
sizin su verilmektedir. Şimdiye 

kadar saat on birden sonra ıu ke • 
siliyordu. 



Hançerli 
au,uk zabıta Kadın 

Romanı 

Yavuz dolaba koşarak; "Aman şu 
dinamiti saklıyalım!,, Dedi. 

- Ne olursa dıun, dedi, bu pa dilimi dütürmüfüm. Ucunda B. 
keti açacafım. markaıı vardı. Bütün enditem bu 

Ve sarı bir bakkal kliıdına ıa· mendil üzerinde toplanıyor. Aca
rılmıt olan paketin ipini kopardı. ba, zabıta memurlan bu mendili 

Paketin .:çinde iki ufak yüzük, buldular mı 
bir kaç altın küpe •• Bir de elmu - Gazetelerde kat'iyyen bun· 
pantantiften bqka bir feY yoktu. dan bahıebniyorlar ... 

Bedia pantantifi görünce t•f&• Yavuz fazla duramadı. 
lamıttı. Leylinm ağlıyarak anlat· -Memurlar gelmeden gide-
tığı pantantif demek ki Yavuz la· yim. Kuzum Bediacığım, beni aa· 
rafından çalmmııtı ! j baba kadar merakta bırakma .. 

Bedia kendi kend'ne: 

1 

Aynaıızlar gider gitmez derhal 
- Zazallı Leylicığım ! ' - telefonla haber Yer J 
Diye mmldandı.. Pantantifi · 

kendi çantasına koyarak, paketi Yavuz saat altıda apartıman· 
tekrar sardı .. Ve yerine bıraktı. dan çıkıp gitmitti. 

Y &vuz artık evlere de ıimıeje, Bedia, Yavuzun arkasından es· 
bayağı hırsızlıklar yapmaia mı niyerek ayala kalktı: 
batlamııtı? - Ah fU erkekler ne aptal mah 

Bedia, erkadatmın göz yaflan· 16klardır. En akılbımı atlatmak 
nı hahTladıkça Yavuzdan nefret bile itten delil. 
. ediyordu. Bedia, Yavuzun hıTllZ Diye ıöylenerek kapıcıyı ça
"" kumarbaz b:r •dam oldujunu ğırdı .. Meze, rakı ve yemq aldır
biler-.1' ya9ıyordu. Fakat, Keramet dı. 
tin l?ıeyin aşkı ye izdivaç teklifi Saat ıekizde misafir odumın 
onda ,,U1uek duyıular uyandırma- ortasındaki yemek masası güzel 
la liatlamıf, YaTUzu batından mezeler ve yemi9lerle donanmıt· 
1a7mak için vesileler aratmaja b. 
ıevketmitti. Bedia, Keramettin Beyi dört 

Bed:a acaba temiz biT aile yu• ıözle bekliyordu. 
ırası kurabilecek miydi? 

Bedia Pazar gününü iple çeki
yordu. 

O akpm Yavuza: 
- Polia müdüriyeti bu ıece 

bizim apartımanda bir arııtırma 
yapacakmıf. Kolonel haber verdi 
ve çekinecek bir teJ olmadıiını 
aöyledi. 

Dedi. Yavuz bu haberden kut· 
kulanmıttı. 

-Acaba ne arıyacaklar? 
Diyerek dolaba koıtu ve her• 

teyden ev•el pantantif paketine 
sarıldı: 

- Amen fU dinamit kağıdını 
alayım .. Memurlann eline seçer· 
ıe, mal bulmU! matribi gibi eevi• 
nirler ve heni tekrar takibe hatlar 
lar. 

Dedi. 
Bedia içinden gülüyordu. 
Yaws sordu: 

- Bu paketi hiç kanfbnnadm, 
delil mi? 

- Hayır .. Eliıne bile almadım. 
- Han!i eaatte arafbrma ya • 

pacaklannı anbyhildin mi? 
- Kolone1 Maknel memurla • 

nn gece geleceklerini töyledi. 
Hang! saatte ıeleceklerini bilmi • 
yorum. 

· - O hı ide ben gideyim. Sen, 
arattmnadan IODJ'&, neticeyi bana 
telefonla bildirinin, olmaz mı? 

-Peki .. 
- Ne o? .. Bu gece çok darpn-

aun ... Korkuyor mu1an yokla? .. 
-Hayır .. Neden ve k'mden kor 

kacağım? Fakat, içimde sebebini 
bilmediğim ürpenne var. Acaba, 
batka bir taraftan haldnmnda bir 
ihbar mı oldu? 

- Zannetmem. Ben kendimden 
o kadar çok eminim ki... Şimdi· 
ye kadar yaptıjım itlerde biç hir 
iz f,nümadım. Sen kendini yok • 
la! 

Bedia dOıGnceliydi: 
-... .Niaa~uı cinuetinde men• 

Polis müdüriye.ti tahkikat ba§· 
:nemuru Keramettin Bey tam vak 
tinde gelmifti. 

Bedia, bu yeni itıkmı kapıdan 
ve çok neıeli olarak ka11ıladı. 

Keramettin Bey Uk defa ıüzel 
bir kadm '"en tecriibeaiz bir a· 
tık rolil oynu1ordu .. Kolunda bü· 
yük bir büket ve diter elinde de 
bir kutu kntane lfker1emeai var• 

dL 
Bedia, Keramettin Beyin ken-

diı'.ni fazla sevdiğine o kadar çok 
inammttı ki •• 

Bqmemur içki maıumın bqı· 
na oturduğu zaman, itıkmm cüre· 
tini arttırmak için, her ıeyden ev· 
vel benli yanağını uzatarak: 

- Beni öpmez misiniz? 
Dedi. 
Keramettin Bey göze çarpan 

bir acemilikle genç kadmın boy· 
mma eanldı ye yan-tından öptü. 

- Ba rece bilaeniz ne kadar 
çok meı'admn, Bedia Hanıme
fendi! 

Bedia, Xeramettine fazla aös 
söyletmedi: 

- Çok Tİıca ederim, bana (ha· 
nımefendi) diye 1.itap etmeyiniz. 
içki ID"Mlı batmda ben reım:yeti 
hiç HYIDelD. 

, (Devamı vıır) 

Metbur tenor
HERBERT ERNST GROH 

SUMER 
(E..w Artistik) ~ ba

yii& maffffaltiyetle ıötterilmekte 
olan .. 

AŞKIN SESi 
Komedi mizikalinde prla 9ÖJ• 

liyor. FOX JURNAL de LIND
agıu;. fOCUi.....a katİIİDİa tahki

btıı flftfi wlWatinin Yunanist.. .. ,....ti " sain-
Yann 1Ut 11 de .. 

Umumi dübuliye 35 lnmaı .. 

-
Pratik 

Hnuı Bilgisi 
., ,.., ..,.. 

ısakıl ve tereaı.e 
bakla mahfaadm' 

Yazan : M. Gayur 

-61-
lhtikam dem - ki buna ekaeriyet

le güneı çarpması denİJ'OI' - pek mii
hün bir raha•sırlıktır. Hayatı tehlike
ye sokabi!ir. Hastayı hemen 1röljeye 
götürmeli, elbiselerini çıkarmab, kan 
cereyanına mani olacak biitün hallan 
çözmeli. Yüzüne, heıma ..e gölısüne 

soğuk sa dökmeli ve soğuk 111 ile ıs • 

lanmıı bez koymalıdır. Gayet hafif 
kahve veya çay verilir ve hemen bir 

doktora müracaat edilir. lbtikaaı elem
den korunmak için alınacak tedabir 
güneı çarpmasına karıı alınan tedbi • 

rin aymdır. Bundan başka deniz ke • 
nannda hazmı güç yemek yiyerek ha
znn denmınca güneıte durmamak ıa. 
zmıchr. 

Eier zıpkın ile el .eya diier bir •· 
za yaralanacak olurca ucu çıkarmaja 
çalı§malı, çıkmazsa çakı ile yarayı de. 
terek zıpkın çıkanlır ve yara bir anti
septik ile yıkanır. 

Denize düımek ekseriya dikkatsiz
Jilden olar. Ondan korunmak kolay • 
dır. Eter aYCI yüzmek bilmezle yeya 

hunn uraımda ise denize düpnek teh· 
tikeli olabilir. Sahil rütubetli ve kayak 

olduğu zaman aynca dikkat etmek la· 
zımdır. ---

Bal 
BAL - Anların ç~den top • 

ladıklan uıaredir. Bal alkol ile ma • 
amele edilecek olursa ıurup kısmı erir 
ve sert bir tortu kalır. Tebellur eden 

bu to:tu meyve tekeridir. Bu ıeker a
nların ı.Iı topladıkları çiçek cinsine 
gön kokusu deiiten bir maddedir. 

Balın ınaiıuı olup olmachfmı an
lamak için uıul: Bala nipsta tekeri 
kuqbnhna içinde solfat dö ao bulu • 
nul", Baldan bir miktar mtınz, eğer 

bal mahuı ;ı~ koyulaıır ve ıertleıjr, 
Eğer saf iıe mayi halini alır. Eğer so
iuk ıuya kenttmlan bal suya MJU
latına içinde an kanıık olchaiu anla
plır. Sıcak suya kanıbnlan bal tutkal 
halini alına içine un, patates tekülü, 
kum veya lıpanya beyazı ilave edil
mit demektir. 

(Devamı Yar) 

~su AKŞA? .. ~-. 

Y•zan: AKDENiZ KORSANI 
KADiR 
CAft 

"°· 22 
ŞAHİIV REİS 

1 BUyUk macera, a9k ve harp romanı ] 1------
Hepside can acısıyle yerlerind 
fırladılar yalnız Gebeş Mustafa •• 
Tahanaa eallana Mllana gü· 

verteden qağı indi, artık birer ta· 
rafa uzanan, horul horul uyuyan 
korsanların, ıaia ıo1a d6ndükçe 
zencirleri ıangırdatan kürekçile· 
rin arasmdan geçti. Küçük Hüae· 
yinle gebet Muıtaf anın da yattıjr 
bölmeye ıirdi. Kenara uzandı ve 
kaldı. 

Artık kıç tarafta, bir qaiı bil' 
yukarı gezinen kör Ali ile ıemiyi 
b~tan bata dolatan iki vardiya· 
nın ayak 1e1lerinden batkar hiç bir 
fey duyulmuyordu. 

Böylece, bir aut, iki saat, üç 
aaat daha geçti. Kör Alinin tek 
gözü dört açılıyor, yollara MkıJOl" 
ve reiıten bir ia arıyordu. 

- Şimdi aelir! .. 
- Şimdi tokaiın batından çı• 

kar! .• 
Diye e&:rleni:ror fakat her defa· 

ımda ümitleri hota çıkıyordu. 
Doiu tarafı alarmaia bqladr • 
Reiı hili dönmemİfti • 
Kör Alinin aabrı kalmamıftı. 
Sert adımlarla, tabanaızm ve 

arkadatlannın buhmduiu höhne
ye g;rdi. Hepeine de birer tekme 

aavurduı 
- Ulan keratalar, aemide reiı 

yokken nuıl rahat uyku UJUl'•U· 
nuz be! .•. Kalkın bakal1111, gttn do 
ğuyor. Onu aramağa ıidiyoruz ... 

Hepsi de can acısiyle yerlerin· 
den fırladılar. Yalnız ıebet Mua· 
taf a kalçasını bir pire uırmıt ıibi 
kaıındı. Saiından ıolun adöndü, 
gene horlamağa baıladı. 

Kör Ali palaıını, hançerini ta· 
kınmıı, baltasını bile eline almıt· 
tr. 

Tabannz gCSzlertm ulaıturarak 
hem s=lahlarmı kufanryor, hem 
de söyleniyordu: 

- Reiı biç sözünden tatmazdı 
amma, bu gece ne oldu bilmem! •• 
Doiruau timdi ben de korkmaia 
batladım. Amma, Şahin Reia bu 
be 1 ••• Kimin hadd ·ne dütmüt onun 
kılma dokunmak! ... 

- Haydi, haydi! Geveaeliiin 
zamanı cleiil.. Y oldatlardan da 
sekiz on kiıiyi kaldıraluııa hemen 
gidelim. 

- Hep beraber mi .. 
- istersen aen ıemide kal! .. 

- Eler yarım aaate kadar reiı· 
le beraber dönmezseniz, demiri 
alır, dıt limana çıkanm. Oradan 
Şeyh Ebü11aidin konağını topa tu• 
tar, batına yıkamn ... 

- O kaadr zahmete lüzum kal· 
maz. Ben yarım aaatten enel her 
halde dönerim. Bir ıey olurıa sa• 
na adam gönderirim. 

da Kör Ali ve aralarında 
Hüaeyinle beraber iıkeledell 
raya indiler. 

Sabahın alaca karanlı 
dev admılariyle sahilden uz 
tılar. Fakat daha birinci 
ıirmemiflerdi ki bir tahtıre 
kartılqtılar. Önde Şeyh Eb 
din kahyası geliyordu. 

Arap, koreanları görünce 
denbire durdu. Kör Alinin Öll 
boyun kırdı. Kör Ali sert sert 
du: 

- Nereye ıidiyonunwı? 
nerede? ••• 

Arap kahya tahtırevanm 
göaterdi: 

- Uyuyor; hurma 9arab111ı 
u fazlar kaçı:Tmıt da gece ... 
mıf .. Gemiye götürüyorduk .. 

Kör Ali hayretle söylendi: 
- Harma tar•bı mı? .. Re!t 

rahm damlasını ağzma ko 
- Fakat Şeyhin ıaraplard 

koyu aofular bile dayanamazl 
Hele bu prabı ıüzel bir kadııl 
rirae ... 

Kör Ali tahtıreYanm perd 
kaldırdı. içeride upU%11D ya 
teMİz uyyan reisi gördü. 

- Kadın ve tarap ... Bir ko 
• • f ı ' IC• ~ eaa teY er .... 

Diye ı8y enar. i!nika 
iıine kartı olan derin ıevgi ye 

lantıımm kuvvetle aarııldıiuıı 

setti. 
Şeyhleriıi ve tehirli zengi 

bir çok patalarm ve bele padi 
larm konak veya aaraylarınd• 
le kadm ve .. rap llemlerinin 
daim* ifitir, onlardan iğre ' 

Kızgın kızgın emir verdi': 

- Yürüyün, gemiye ıidiy 
Böyle bir reisi, böyle bir 

gemiye sokmak bile onun 
bir cinayetti. Lakin kendini 
dı ve cinayeti bile bile yaptı• 

Diier konanlar da a.-ğı 
n aynı hiıler:U tesiri albnd 
lar. 

Şeyhin klhyası onlarm 
rmdaki fırtınayı aezmitti. 
kaybetmek istemedi. Zaten 
sait de ona böyle söylemittİ· 
Aliye bakarak sordu: 

- isterseniz geriye götü 
Şeyhin mecliı ve evi onun pek 
tuna gitmitti. Eğer ıızmaınlf 
ıaydı, gelmek iıtemiyeceğine 
nim .. Lakin Şeyh sizin merslı 
ceğinizi hildili için gönderdi· 

O sırada tabamız Ahınet 
len kafilevi tı!Ö~Ü!I. kota k~ 
larma selmitti. Telif la IO 

du: 

- Haydi bakalım, yolunuz açık 4 

olsun!._ 

- Ne olda? Reis nerede f,,, 
Kir Ali tahtırevanın içild 

tenli. Güverteye çddl1ar. En iri ve en 
ceaurlarmc:lan on konan, batlarm-

__ _ lı Bu akşam ilk defa olarak SARAY sinemasıll 
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Deniz altuıdak:i 
den elmaya nebatlar 6 ,...; .. :_ 

ve Yah -AO>.Uı -
tik topa benzi ut toparlak bir !as -
nizin dibin Yen bu nıahlQM--

1 deki to ~ dc-
lUnııeri de çok Prakta Yllpışıktrr ö 
kliJCde g8ıiU gariJ>tir. Bir n~ ~ 
öhnn~ ve i~;,: (Dentz topu) hen~ 
rnağa b ~arak '17Uh-

1 aşlanııştn. lki ., --...ycı çık -
ar '-- • Ve Qr 
.. n.ıımıen toprağa .. . :: nUtnaralı. 

._:ornııncktedir. goınUlü bir halde 

Zenciler 

Fayd il Bllgil r: 

inci ticareti 
Bahriahmerde Sudanın iskelelerin

den biri olan Sevakinde inci ticare 

ilk ve sonbahar mevsiminde çok faz
ladır. Sevakin bir ucundan karaya 
bitişik, geniş körfezi olan bir şehirdir. 

Yakın zamana kadar bu körfezde inci 
ticareti hemen hemen hiç yok gibiydi. 

Sekiz on yıldan beri Sevakinde faz -

la inci çık:rnağa başlamıştır. Yemen 

sahillerinden buralara akm eden inci 

midynlan nasılsa Sevakin limanına 

dilşmüş ve körfezin girintilerinde yer

leşerek üremiştir. 

Sevakin zaten fildişi gibi Jaymet • 

li bir ticaretin merkezi iken şimdi Su

danın en işlek iskelesi olan bu limana 

inci tacirleri de gidip gelmeğe bapa

mIJlardir. 
Sevakin körfezinde çıkan midye -

lerden çok kıymetli inciler elde edil -

mektedir. inciler ilk ve sonbahar me?

siminde toplarur. Diğer mevsimlerde 

midyeler yuvalannda uyurlar. 

Boks! 

sörleri hakiki zannetmeyiniz t Bunlar 

otomatik bir tabla Uzerinde smılan -

l1llJ kilçücük kuklalardan ibarettir. 

Tablanın altmda ild piton vardır. 

Bu pitonlara basarak istediğiniz 

boksörü galip veya mağlup göstere -

bilirsiniz 1 

Hayatta ne olmak 
ister iniz? 

Geçen haf ta bu ıayıfada ldlçilk 
okuyucularnmza sorduğumuz · bu 
suale çok enteresan cevaplar gel -
mektedir. Milsabaka mliddetinin 
bitmesine daha bir hafta nrdır. 
Bu milddet içinde, şimdiye kadar 
bu milsabakamıza i§tirak etmiyen 
karilerimize acele etmelerini tavsi
ye ederiz. 

Okuyuculammz bu mUsabaka 
neticesinde hem değerli hediyeler 
alacaklar, hem de kimlerin ne ol • 
mak istediklerini öğreneceklerdir. 

Müsabaka kuponu: l 
!sim • • " , • •• • 
Ne olmak istersiniz? 

f Bugünkü Bilmece ,-

ş 

T 
E 

A 
-Soldan saga ve yukandan aşağıya 

doğru okununca ayni manayi ifade 
eden dCSrt kelime bulunuz: 

1 - Elinize alırsanız yanarsınız. 
2 - Hergün sa~larmıza yaptığuuz 

bir ameliye, 
3 - Bir meyve adı, 
4 - Ciddt değil. 

Okuyuculanımıa kolaylık olmak 
llzcrc, bulunacak kelimelerin ikisinin 
ba~ ve diğer ikisinin de eon harflerin! 
gösteriyoruz. 

Birinciye 5 lira, ikinciye 
bir yazı takımı ve ayrıca 
150 okuyucumuza gUzel 

ve de§erli hediyeler 
veriyoruz 

Bilmece müddeti 15 gUn 

Şundan Bundan: 

Uğurlu çocuk 
Tom isminde on yaşlarmda bir ço -

cuk geçen ay içinde Avusturalyanın 

cenup sahillerinde dolaşırken ayağına 

bir demir parçası takılıyor. Tom de -

mirin bulunduğu kumu kazıyınca bli

yük bir demir dolapla karşılaşıyor •. 

Babasına haber veriyor. Tom'un ba

bası deniz kenanna geldiği zaman de

mir dolabın para dolu bir kasa oldu -

ğunu anlıyor. Kasanın kapısı açıkmış. 

Kasanın içinde altını§ sene evvel ölen 

bir lbtik fabrikatörtinUn nakit serve

ti saklı imi§. Tom ve babası hükQme -

te haber veriyorlar ve bittabi mlik! -

fatlannI alıyorlar. Tom bu h!diseden 

sonra Avustural~da uğurlu bir ço -

cuk olarak :tanmmı§tır. 

Tom'u sol..-akta görenler saçım ve 

omuzunu okşlyarak bu talihli çocuk -

tan uğur dileniyorlar, 

Elektrik 

!ngilterede küçük çocukların isti -
datlanru araştınyorlar. Bu çocuk kU
çUkken hangi sanata temayül göste -
rirse, ona büdilyilğil zaman o sanat
ta milmareseler yapt:Inrlar. 

Resimde gördüğünüz çocuklar bir 
masa Usttlnde ameli elektrik tecrübe
leri yapıyorlar. Muallim, çocuklann 
bu tecrübelerde gösterdikleri kabili -
yeti yalandan tetkik eder. 

Deniz alhnda 

Geçen hafta neşrettiğimiz deniz 
dibi mahlQklan küçiik okuyuculan -

mızı çok al§kadar etmişti. Bu seriden 
olmak üzere, gene canlı mahH\klar gi
bifakat deniz dibinde sabit duran ne
batlardan üç nümune daha neşrediyo
ruz, 

Bu nebatlann ağızlan mütemadi. 
yen açılıp kapanır ve sudaki kilçük 
böcekleri yiyerek yaşarlar. 

Kazlar 

Terbiyeli 
Çocuk 

insana b enziyen patatesler! 

Bilmece zarflarını §U adrese 

gönderiniz: 

(HABER) gazetesi 

(Çocuk haftası) muharrirliğine 

ı\nkara caddesi 

Is tan bul 

HABER J 
Çocuk Sayfası Kuponu 

11-10-93' ________ .,. 

Bazı hayvanlara küçtikten kuvvet

li gıdalar verirler ve çabuk semizle -

tirler. Viyana civarındaki köylerde, 

köylil kadınlar kazları evvela terbiye 

ederler, sonra su honileri vasıtasiyle 

boğazlarından aşağıya bal ile 1..-anştı

rılmış ceviz içi akıtırlar. Bu gıda ma

yi halindedir ve kazlan on gün zarfın

da umulm.ıyacak surette semizletir. 

Viyana köylüleri bu yüzden çok para 

kazanmaktadırlar. 

Afrika ormanlarında iri boynuzlannı sallayarak dolaşan ynban öküzleri 
yalnız arslandan korkarlar. Kendisinden beş altı misli büyilk olan fillerin karnını 
deşip yere yuvarlayan ynban öküzleri, tek başına bir arslanın da hakkından ge. 
lirse de, arslanlar da yaban ökiizUnOn e~tinden ho l:mdıklnrı irin onu b'r k ç ar
kadaşiyle birlikte pusuryn düşürmeyi ihmal etmezler. Resimde dört arslanın bir 
~aban öküziyle boğuştuğu görülüy:or. 
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Krala suikastı kimler a 
'(Baı tarafı 1 inci aayıfada) 

ICenCll paaaportunu Marsilyada 
Kalemeno vermi§ olduğu fiddetle 
telizlp olunuyor. 

:Vaurinannıpaaaportu Prag za· 
Öıtumm elindedir. 

Krala yapılaca1' cenaze mera -
simini tespit için husuat bir koml • 
te teıkll edilmiıtir. Hususi ve res • 
mt bütün binalar ve evler matem 
bayrağı çekmitlerdir. 

HERYOWJN SÖZLERi . 

Paris - Kabine içtimaı dağı· 

hrken, nazırlar fevkalade müteea· 
ıir görünüyorlardı. M. Heryö dedi 
ki: . 

Bunlardan batka bütün aevlet 
reisleri aynca Yugosla vyaya da 
taziyette bulunınuılardır. 

Paris, 10 :cA.K.) - lngiltere 
aarayı on iki günlük, Romanya 
aarayı altı aylık matem ilan et • 
mittir. 

Londra, 10 (A.A.)' - Kabine
nin haftalık içtimamda bugün bil· 
tün nazırlar siyah kravat talanı§ -
lardır. 

Yungstavn, 11 :cK.A.) -Hırvat 
mültecilerden ve kneriliadaki hır 
vat millt komitesi mümessili Ben
jamin Ejelik, '.Aleksandr'm katli 
bir cinayet değil, hıTVat milleti 
tarafndan :Alekaandr hakkında 
enelce verilen idam hükmünUn 
tatbiki olduğunu ıöylemittir. 

"V a.ziyetteki fecaati tamam ile 
d 

Romany&<la ordu için Cle ma· 
i rak etmeğe bile imkln yoktur.,, 

tem illn edilmiıtir. 

M. MUSOLINININ T AZIYESl KRALIN CESEDi DUBROVNIK 
Roma, t 1 ( :A."A.)" _ M. Muso- KROV AZÖRILE NAKLEDILI· 

lfnl, İtalya hnldlmetl ve İtalyan YOR 
mUleti namlanna Yugoslavya ve Marıilya, 10 "{A.A.) - M. 
Frama büldlınetlerine taziye tel· Ubrön, M. Tardiyo ve M. Heryo 
graflan çekml§tlr. geldiler. · 

Belgrat, 19 JK."A.)' - HOkO· Çok müteeair olan M. Lal:irCsn, 
met Yugoslav milletine qafıdaki M. Yeftiç ile :Yugoılav sefirine 
l>'eyannameyi neıretmiıtir: Clofru ilerlemft Ye lıükOmetln ta• 

Bily{lK Kralmıız birinci J\lelt- ziyetlerinl bildirmi1tir. Sonra hep 
sanar Hazretleri Cloku2 tepinieY. beraber t>elediyey• gitmftlerdir. 
velde ıaat 18 Cla Manilyada al • Her iki ceet tahnit edilmittfr. 
çakça iblr .m&.taı kurban aitmif- Gayet cewr bir vaziyet mu1ia· 
tir. Kral, mnttefili Franaaya sulli faza eden Kraliçe, hititik odada 
eseri içln &eY,aliat etmekte idi. Clua etmektedir. 
Bu eteri IWıtr.le teyit ebniıtir. M. LabriSn, tarif etlilmez bir 
Tetkfllb eauiJ.e kanununun 38 teealilrle tuiyetlerlni Kraliçeye 
mcı maddeai mucibince ilk aofan bildfnnlftlr. . 

ollu Hapıetlu Kral ikinci Piyer KRALIN CENAZESt 
Hz. :Y'ugoslaTya Jaallr'lı tahbna 
çıkmqtır. Kraliyet hnkOmetl ordu 
ve 'C!onanma Hapnetla ikinci Pi • 
er Hasretlerine 1&düat yemini 
yapmıflardD'. 

Krallık: otoritesini muvakbten 
{lzerhıe alan hükfimet, letkilatı 
eauiye bnununmı 415 inci nmıdde-o 
ıl mucibince aran Ye melnuan 
mecfiılerfnl tf tetrlnlevvelde mGt 
terelC toplantıya tiavet etmlttir. 
Meellıler, te§kllab eıuiye lianu • 
nunun ~ ve 59 uncu maadeterl 
mucibince yemin edeceklerdir. 

Kral :A.leb&nar, aon nefeıini 
venneden enel ~ylediği 80n Ye 
yegane kelime !U olmuıturı 

"Yugoslavyayı muhafaza edl • 
niz.,, 

Kralın, millete Dıraktifı en 
bllyülC miras iıte ndur. 

Kraliyet hükOmetl, bu mirasa 
ıadı1C kalmağa bntün Yugoılav 
milletim aavet e"der.,, 

SALTANAT NiYABET! 
MECLtSl 

Belgrat, 10 :<Ji.:A): - Kral 'Ji... 
lelisandnn vaıiyetnameal bu ıa· 
hah açılmııtır. Yuiyetname açr
brlien Prens Pol, BaıvekU Uzuno
vlç, Belgrat Taliai, ınuhafız Jiu. 
mandam Ceneral Givkoviç Ye mG
ten.ffa liralm seryaverl ha.zır bu· 
lanmuılarchr. Kral :A.lwandr 
ikinci Pler mml riltte Tatıl olmı
c.ıya lia.Clar. niyabeti saltanat mec
llıtne Prem Pol Karacoce't'iç, a
yan azumdan ve eıki naZD'larClan 
Radenlio lstanoviç Te Talilenien 
Doktor PeroYitltl tayin etmekte
cUr. Niyabeti saltanat meclisi a· 
zalanna ieabmd.a vekllet etmelC 
ilHJ"e t!e §Unlan göstermektedir: 
Prena Pola, Belgrat telin uliert 
liume.Manı Ceneral Tomiç, Stan
ilioviTlç'e lyanl-lan Janin ve Pero
vlç'do Ayanaan Zalts vekalet e<le
ceklerClir. 

YUGOSL.A YY.ADA MIU..t 
MATEM :ALTI AY SÜRECEK 

Manllya, 11 :<A.:A.) - Kral 
:Alehandr'm cenazeal alin aıle
Clen ıonra, htıldbnet konalmda 
liuırlanan eaııtlukanm Ozerine ya 
tmlmrftn". Cenazeye bOyilk Uni· 
forma giydirflmlttir. Yanı l>qm
da M. Bartu J.abJ.or. 

Reiılcümliur M. [ebrun, Krati· 
çenln liuzunmaa, ölüleri aellmla
mııtır. Mnteakiben kraliçe çekil· 
mlttfr. 

X:ralm tabutu btr cenaze ara· 
baıma bindirilerelC, bir JiUztın 
Vfl elem liavaaı içinile, Marsilya· 
nm baıhca eMfdelerlni takiben li· 
mana lnairilmfıtr. 

Yolda, muzika Yugoıla't' millt 
martı ile Marseyezi çalıyordu. 

iki taraflı aslCer ellma 'dur
mufta. Cesim çelenkler 'dolu bir 
araba an.den gidiyor, kraliçe, rei· 
ıtcOmliur, Jaalm ailesi, M. Her
yo ile M. TarCliy6 ve elem içmde 
muanam bir lialabahlC cenazeyi 
taktp ealyordu. 

Taliat liarp zabitlerinin bca· 
lmda '1>übrO"mik" lmnazörlhıe 
irklp eidildi. Bir aakıblıtC te~r 
stık4tunu mütealirp gemi liarelCet 
etti. 

Franaanm Kolb'er, DülCen ICru· 
vaz8rleriyle, Yerf ve VatOr tor
pitolan YugoslaTyaya Jiadar Düb
romiK gemisine yolda,ldC et!eceli
leidir. 

M. BARTUNUN CENAZESi 

Mani)ya, 11 '(A.:A..)' -Diın alC
tam, M. tebnm, Heryo Ye Taidi· 
yönftn liuzurlariyle M. Bartunun 
cenazesi viltyet IConalm.Clan lCal • 
"dınlm!Jbr. Tabut bir Fransız bay
ragma ıanlı idi. ~sker •elama 
"durmuştu. Cenazeyi b6yü1i bir 
J<alabalı1' takip etti. 
~ueyi liamil olan tren gece

leyin Parise narelCet etmi,tir. 
M. Lôbrun Cla, liraliçe Mari ile 

beraber, ıaat 19 da liuıuıt bir 
&enle Marınra.aan Pariıe gitmiı· 
tir. 
SOVYET HARiCiYE KOMiSE
RiNiN FRANSAYI T AZlYETl 

BULGAR SARAYI DA BiR AY 
YAS TUTACAK 

Sofya, 10 (A.A.)' -Yugoslav· 
ya Kralı Alekıandrm vefatı ml1-
nuebetiyle Bulgar ıarayı kralisi 
bir aY. matem tutacaktır. 

YUNAN HARlClYE NAZlro
NlN TEESSORO 

Atina, 10 :<A.A.) - :Yunan 
matbuatı, ıiyan çerçeveler içinde, 

ıUtunlanru hemen hemen milnha
ııran cihan ıulhunu tensik ile uğ· 
raıan en mühim amillerden iki· 
ıinden A vnıpayı mahrum etmit o
]an ailevi suikute tahıiı etmiıtir. 

Gazetecilere beyanatta bulunan 
liarlclye nazın M. Maksimos, u • 
zun uzun Alekıandr Hazretlerinin 
auımunden Cloğan teessürü anlat
mıftır. 

Paris, 10 (A..A.)' - Havuı 

Bililmum gazeteler, asker kra • 
im vo bl1ytik bir Fransız nazmnm 
feci ölümleri kartıımd.a Fransa • 
nm duyduğu hayret, nefret ve ele
me tercüman oluyorlar. 

Pöti Jurnal ı "Gerek Fransa ve 
aerelC Yu1ı09Javya, ırahbn bir •a -
atte bulunuyorlar. Bunun için· 
air ki, bu karanlık faciayı müte • 
akip, ilci mlllet, birbirlerine tiaha 
çok yaklqmabdırlar,, diyor. 

Maten gazeteıi de §öyle aiyors 
"M. Bartunun en ıon gayesi, Fran
sa ile ltalyamn banırklıfmı ıaf· 
lamlamalC Ye ltalya ile Yugoslav· 
ya arumda yakmldi temin ebneK· 
ti. Bu gayeyi, yaıatmalrda.,, 

Pöti Pariziyen, M. Bartunun 
çok ıemerell ıep:natlerinin ferda· 
ımda ve Romaya azimetinin ari· 
feainde öldUPnü ~derek, diyor 
ldı "Yugoslavya ile Fransayı, ay· 
ni matem, feci bir bağla yeniden 
ba'tlamaktaaır .,, 

Her çeşit gazeteler Cle, aullie 
l>ağlı bUtün mil1etleri mUteesıir e
'den bu yaman cinayeti ,tddetle 

• 
takblli ediyorlar. Bu gazetelerin 
Jianaatlerine göre, suikastin faili 
kendi bqma hareket ettiğinden, 

hadisenin harici akisleri olmıya • 
caktır. 

Kralm, M. Y emçe httaben, ıon 
sözleri tunlar olmutturı 

"Fransa-Yugoslavya aoıtlu· 
gunu koruyunuz.,, 

Londra, 10 (K:A.) - Daı1y Tel • 
graf diyor kit 

''Kral '.Aleksanch'm, mühim müza.. 
kereler arifesinde ölümü, kendisinin, 
Fransa. Jtalya. Yugoslavya araım • 
da daha ıda bir anla§mağı istihdaf e
den ceıretli politikası üzerine kunılan 
ümitleri lmnufbr." 

Manilya, 10 '{A.A)~ - Eks· 
An • Provanı polsi, btilin Kra • 
mer ve Tanks" ismi altında kayd 

edilmit iki meçhul §ahıı ile bera• 
her bir otelde iki gece geçirdiğini 
tesbit ebnİ§tir. Bu iki ki!İ dün ak· 
ıam kaçmrtlardır, 

Belgrat, 10 :C/ti.."A.)' - Hnkd· 
met milli matemin altı ay aevamı
na karar vemıittir. Kral Alek· 
sandrm ölümU. bütiin memlekete 
illn için Yugoslavyamn lier nok
ta•mdaki ve her mezliebe ait ki
liseler matem çanları çalmakta· 
ğırlar. 

M. Molotof ile M. Litvinof l:ui P.ariı, 10 (A.A..}"- DubrovniJi 
Bartunun katli ·dolay11iyle Fransız zırhlısı saat 16 da Kral Aleksan• 
Baıvekili M. Dumerge taziye tel· drrn cesedini hamilen Marsilya • 
grafları gön"dermitlerClir. dan hareket etmiıtir. 

ıradı? 
Zırhlıya iki Fransız zırhbıı re· 

fakat etmektedir. Bahriye nazırı 
M. Pietri ile Maretal Peten de bir· 
likte gitmektedir. 

11 birinci te rln 1934 

Kesilen ihtiyar 
kimmiş? 

inddt1 (Ba, tarafı 1 

hüviyeti, :zabıta ve adliye uıe 
lan tarafından iki gün, geceli 
<lüzlii yapılan tetkikat ve t 

Bunlar Belgratta yapılacak ce· neticesinde tespit edilmittir. Ş 
naze merasiminde Frantayı tem• di katilin izi üzernde yüriiıUll 
sil edeceklerdir. t dir. 

Paris, 10 :cA.K.)' - Ke.blne 
meclisi Bartu için aımarteai aaba· 
hı millt cenaze merasimi yapılma• 
ıma: karar vermiıtir. Yeni hari • 
ciye nazırı bu merasimden ıonra 
teayyün edecektir. ı 

Bu vesile ile kabinede daha 
geni~ bir tadilat yapılması 'da im· 
k&nsrz <leğildlr. I 

MEMLEKET1MJZIN HER 
TARAFINDA NEFRET VE 

TEESSÜR / 

kıkara, 10 (A.A.): - Relal
cumhur Hazretleri namına serya
verleri Celal, B&§vekil ltmet Pqa 
Hazretleri namma husuat ltalem 
mtidürleri Yedit 'YO hariciye -.eklll 
Dr. Tevfik Rllfril Beyefendi lh. 
namma aa husuıt kalem müdür
leriyle protokol aaireai memmla
rmdan Kemal Sait Beyler bugün 
Yugoılavya eefarethaneame al· 
<lerek 9eni bir auikute kurban~ 
lan dost Yugoala't' !kralı bqmetlO 
birinci Alekaandr Hazretlerinin 
elim zıyamdan dolayı Gazi Haz
retlerinin ve Tilrk hükftmet ve mll 
Jetinin teessür ve taziyetlerini bil· 
d.innltlerdir. 

:AnKara, 10 :CA.'A.)'. - Yuroe
lav kralı :Alekaaıidr Hazretlerinin 
katli bütün Türkiyeae b(iyü]C nef· 
ret ve teesıürle karıılanmıttır. 

'.Anadolu ajamı bu mO.nasebet
le memleketin her k~esinden bir 
çok telgraflar almaktadD'. 

ŞEHRiMiZDE 

:Yugoslavya Kralı :A.le1iıan.dr 

Hazretlerinin Ye Franıız hariciye 
nazırı M. Bartunmı Manilya'da 
aldilrülmesi llaberf Cliln ıehrimi
zin, resmt, busust bütün mahafi· 
lindo ve halk araımda bUyük te
eeaiir uyandırmıf, intihabat ·dola· 
yııiyle donatılmrf olan heryer bir
den ıesıizle§mİf, resmt <laireler'de 
bayraklar yan indirilerek, ve hu
ıuat mahallerden tamamen lialdı· 
nlaralC, Yugoslav Ye Fransrz mil· 
letinin 'derin matemine iftiralC e
dilmi§tir. 

Ankara, 10 (AA.) -~ 
menfur 90fkast ~ ~ .... 
met~ 1Iauet1er13'1e Tetilk Bn,ttl 
Beyefenı!l, Framm Bafftldll H. Gutıoa 
Doamerg, Tugo.ıavya Bapeklll H. 'Uım· 
novto, Yugoela'Y)'a llartelye namı lif. 
Yevtıo n YlıgoslaTJa hartcl1'e nazm 

vcldll Jıazeratına taztyet tıelcraftan ı&n-
dcnnlıılcnUn 

FRANSIZ ELÇiSiNiN 
BEYANA.Ti 

Suniast Qzerine lienaiıile gö-
ril§en gazetecilere, Fransanm 
Tllrldye elçisi M. Kammerer be • 
yan.atta: buluna.ra1C ını feci liadiae
aen auydula teenitrlerinl bildir
mit, "M. Baıtunun 3tnmn De Fran 
sanm çok bllyülC bir ıa}lıiyet liay
bettiği muliaklCatC olmakla bera • 
Der Franaanm liarict aiyasethide 
bir de'ğiıiklil< olmryacağı Cla mu • 
liaklCalCtıt.,, aemittir. • M. Kam· 
merere g8re M. Bartunun yerine 
M. Taidiyönün Teya M. Heryo -
nun gelmesi mulitemeldir. M. 
Heryonun gelmesi ilitimali aalia 
Ktıvvetlidir. 

Elçi müteveffa Yugoslav lCrah· 
nm meziyetlerinilen baliıettııden 
sonra "'Y ugosla...,.anm siyasetin
de <Ieğişiklik olmıyacağı muhali· 
kaktır. Ball{anlarda eulh, Avru
pa ıulhu için öyle lüzumlu bir un-

Bu zaamn .zarfmd.a aıub 
ıahrslaar gösterildiği lialde 
nin tanıyamadığı ihtiyann 
ludan getirilen bir lcaç ki9I 
fmdan yapılan teıhiıl ile 
lu'lu bir rençper olduğu sne,.d 
çıkanlmııtır. 

Zabıta ve a"dliye taNlrlJll .... 

geri bıralimame.1' için m 
iımi ıimtlililC gi:zli tutulmakt• 

Fransız torpitol~ 
(Baı tarafı 1 1neJd•) 

mlral gemlıi Gepar t!a "dart 
lik bir gemidir. ve 38 mil 
n.rdır. 

Yugosla-.ya kralı ile 
h·ariciye nazmmn feci 
münasebetiyle gemi bayraJnıl 
"nya inairmit ve eüvare, balo, 
mi kabul yapılmyumdan aarfı 
zar e'dilmiftir. Gemileri liaUC 
bilecektir. 

lsveçli misafirlet 
(Bat tara& 1 in~ 

Tilrklyeyi Ye onu kuran Gasltl 
zerimde hiç unutamıyacağmı 
yük teairler yapmqtır. Şahıaıı 
ıaratika meraklraı oldufmn 
memleketinizin bu sahadaki 
Pıliiinden fe•kallde istifad 
tim. Çok kıım.tl' ~• ,-yanı 

ret abideleriniz ve cami 
var. lıtanbul, bbra, B 
ziyaret ederek yeni 'Ye eski 

yeyi ve geçiidiği büyüx inkıll 
n dalia yalandan görmüt old 
Memleketinizin ve Gazinin 
ramymı. 

Prena Gtı.ta-v ~dalf l•t .-..i 
dan ıonra lzmir, Halep ~ 
ile lrana. gidecek ve böylece •' 
liatinl tamambyacaktır. 

ıurdm ki niyabet htlkGmeti bd 
yuetten uzaklqamu.,, 'deaı • 

BELGRATf AKl :Y ABANÔ 
DEVLET M0ıns51ILERI~ 

TAZlYETl 

Belgrat, 10 :<AA.>: - x,.J 
lebandr'm ölümü haber a1111'1 
lınmu Belgrattaki bütün 
devlet mümessilleri baridfe 
zaretine gelerek hükam~eri ~ 
mma taziyede bulunmuıl ti 
Diler taraftan Jiariciye naz~ 
aviııi M. Yuriçiç Fransa ' 
hatgilzanna M. Bartunun öl~ 1 
elen Y ugoılavya hüldmıetinıll 
ziyetlerini bildirmittir. 

YENl KRA.t; HAZRE~I 
ÇALIŞKAN BiR T ALEB~l'I' 

.ı.I 
Londra 10 (A'.A.) - KolleJlll"' ~ 

çirdi.fi lala müddet zartma- ,ı' 
. aıoela~ prensi Piyer, ~ t' 
Tiyeaine raimen •de nzi1eti ~ i 
IJaaık kendini endirmitti ... cN .... ~ 
)ebelerle ayni maameleye __.-.,. ~ 
fiilden, saraydaki teırifattaıı .~ı'f'I ' 
ha,.t geçirmekten dolaJ'I te~ 

"chı. ' 

Pnma, lngih aaulCl futt.ol ~ 
malı öirenmitti ft spor ~clı ı'' 
müıtakbel bir İyİ OJ'UDCU iıicJ-
rilyorda. 

Prem, plqlam bir taı.ı.e ~ ı' 
Mektep arkadaılan ve bodl ~ 

nun hıraktıfl boıluiu ı .... iitJ' 
Jamqludır. . -



Açıldığı günden beri muhterem halkımızın her suretle memnuniyetlerini kazanmıya çalışan ve en 
nefis kahveyi halisiyetli ve teminatlı olarak en ucuz satan 

lfurukahveci fi. 
Ticarethanesi en müşkilpesent kahve meraklılarının arzu ve zevklerini tatmin edecek surette 

kahveleri KOYU, ORTA, AÇIK olarak ihzar etmektedir. 

Perakende fiyat Bakkallara ve kahvehanelere 

12'0 Kuruş 
§atış Yeri Yalnız: 

Hususi Fiyat 
lstanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu 

• • Sümer Bank • • 

alata şubesi açıldı 
B ~~latada Karaköy Caddesinde 

K O Z Fabrikasının Kunduralarını Satıyor 
Sağlam 

Güzel 

Ucuz 

Kadın ----· iz Erkek . . .. 
Çocuk 

Sonbaharın yaimurlu, kışın karlı gilnleri geliyor. Kunduralarınız 
ıağlam değilse içlerine su ız-eçer, ayaklarmız ıslanır, hasta olur
&unuz. Sağlam ve su geçmez ayakkabılar giyerseniz sıhhatinizi 

korursunuz. Böyle kunduraları da son sistem makinelerile Beykoz 
fabrikası yapar. 

MINORA 
Tırat bıçaiı herkesin bıçaiıdır. 

Boenos Ayres'in tekmil ahalisi Mi· 

PASTIRMA 
ŞUKRO ZADE HAKKI 
BALIKP AZAR No. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim 
yiyecek olursanız ömrünüz oldukça 
baıka paıtmna yemeyecekıizini. 

AGIZDA ERiR 
YUMUŞAK 

SiNiRSiZ f GIDASI BOL. 

Şilkrü zade Hakkı mağazasında 
satılan pastırmalar halis Kayseri 
malıdır. 

nora bıçağı kuJlanır .-1111---------ı-.. 

1 ıo adedi so kuru,tan 35 kunı- r HABER 
§a indirilmiıtir. ı 

lıtanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 

11.000 lira kıymetinde bulunan 
gayri mübadil bonolan 13-10-

934 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 10 da lstanbulda 4 üncü 
vakıf hanında borsada birinci art-
tırma suretile satılacağından talip 

lerin yevmi muayyende mahallin
de bulunacak memuruna 934 -

3233 dosya No sile müracaatları 
ilan olunur. (285); 

Akşam Postası 

fdarehanesh 
IST AN BUL AN· 

KARA CADDESi ------Telgra.f Aclreeh ISTANBUL HABER 
Telefon Yazı: 2S87Z idare: US70 

r ' ABOrtE ŞERAiTi 
l 1 8 U aylıll 

TUrldye: 120 MO 660 1250 fUe. 
Ecnebi: 150 '40 840 1810 

ıLArt TARiFESi 
l'lcare& wınıarmm eatın 1%,150 

Resmi llAnlar 10 t.ıımıtm. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baıuldıfı yer: (VAKiT) M.ııtba.atıı 

Kuru kahveci hanı altında 

Komogene 

KNZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve saçları besliye• 
rek dökülmesine mani olur. Depo· 
su: l<anzuk eczanesidir. Belli baş· 
lı rtrıyat mağazalarında ve her ec
zanede bulunur. 

Ihtar: KanzulC saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası latif 

bir losyondur. 

F T 356 

Osküdarda Satılık Hane - Gü

zel manzaralr, gayet kullanışlı, içi 

-dışı boyalı, 650 metre murabbaı 

7 oda, havagazı ve su tesisatı, ha

mam, büyük bahçesinde meyva 

ağaçları, çiçekler ve limonluk, ku

yu, havuzlar ve Amerikan kümes

ler. Fıstık ağacı Tramvay durağı 

sonunda Yazmacı Şerif sokağı No. 

9. İçinaekHere miirncaat. (3230) 

Beyoğlu Birinci Naterine: 
Dairenizden musaddak 8 - 10 • 934 

tarihli ve 19130 numaralı ıatış sene • 
diyle Madam Harikliya'ya malUm ve 
makpuzum olan bedel mukabilinde sa
bp teslim etmiş olduğum Beyoğlunda 

Kalyoncu Ku1Iuğu caddesinde 61 ve 
53 numaralı K.unıkahveci ve Çaycı dük
kinında artık benim hiç bir alakam 
kalmadığından keyfiyetin usulen ila • 
mnı isterim. 
Beyoğlunda Keresteci ıokağında 28 
numarada mukim ve mezkur dükkan
da Kurukahved ve Çaycı :Ali Vasfi 
Efendi. 

. . '• . ·f· .. . . ' . 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 
Yeni Beyoğlu Şubesi 

14 birinci teşrinde açılacaktır 
reni mağaza, istiklal caddesinde Tünele 
doğru giderken sağda 320 numarada, 

Yıldız apartmanı altındadır 
Eski ma§aza, nakil muamelesi lcjln kapattl• 
mıştlr Acele alaca§ınız eşya varsa Bah~e· 
kapıda ISTA"BUL Y E R L i M A L L A R 
PAZARl"A MUracaat etmeniz rica olunur. 

• • •I ' • ' / ~ : ,.: ~ "' ~ • '# • • ' • • 



'"!.,.. us;: 4 
Tayyare piyankosu 

bu gün çekildi 
ı 

Yazmaaı benden: Lik maçları başlıyor Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskınclık, kuvvet, aşk ve seyabıt romanı 

Güreşi himaye 
Türkün milli sporu, Türkün 

yüzünü güldüren spor güret oldu. 
En az himaye gören, hatta sıra 

sıra baltalanan spor da; gene gü
reı oldu. 

Grup birincilikleri Beşik- , _ AsLANu HüKüMoA~ 
taş sahasında başlıyacak: SULEYMANIN OG~U ·i 

Tefrika rto. 67 '(;,",,··-

lıte ağlanacak hakikat: 
Zavallı milli spor, zavallı gü

retçiler .. 
• • • 

Bu sene artan bir muvaf fakiyet 
le, Balkan güreı ıampiyonu olu
yoruz .. 

Bu sene delikıiz bir zafer, en 
büyük zaferi kazandık .. 

Fakat ne oldu. Gazetelerde bet 
on makale, herkeıin ağzında bir 
kaç gün, '(Y &f&aın bizim çocuk-
1__ • ' Mil",, avazeıı, sonra •.•• 

Gene hiç. 
• • • 

GüretÇilerimuin batını soka
cak, nrilsabUalanm yapacak bir 
biıMlan mı var? ... 

Merasim gecesi zaferimizi teıit 
edecek, milli marıımızı çalacak 
bir bando bulmaktan aciz kalmı
yor muyuz?!. 

• • • 
Ruıya seyahati, güreı takımı

mızdan dört kitinin, batma fela
ket getirdi .. 

Çocuklardan biriıi büyük bü
Yük yapılan vaidlere rağmen sı
nıfta kaldı. Hayatından koca bir 
aene kabetmiı oldu. 

Diğer birisi, dönüıte yapılan 

lM>I bol vaidlere rağmen itinden 
oldu. Botta ... i,.or. Belki 'l»iT kaç_ 

gün sonra yiyecek yemeği kalmı· 
yacak. 

Bafka kıymetli bir ıüretçi de, 
yapılan hol bol vaidlere rağmen!.. 
Yerine 20 lira daha ucuz birisi bu 
lunduiu için, tekrar itine almma
ıı için müracaat ettiği zaman, (is
tersen gel, fakat 4 ayda 20 lira ek
sik alırsın). Yoksa, bak baıkasmı 
bulduk cevabını alıyor. 

Ya bunu kabul edecek, yahut ta 
açlığa mahkUm olacak. 

Bu hafta lstanbulaporla zorlu bir ma~ yapacak olan 
Galatasaray takımı 

latanbul Jik maçlan yarın bat· bu sene kuvvetli olduklarmı ispat 
)ıyor. etmitlerdir . 

İlk kartılaşmalar lstanbulspor • Esasen her sene kartılaımaları 
la Galatasaray, ve Vefa ile su: heyecanlı olan Vefa - Süleyma • 
leymaniye takımları arasmda ola· 
cak. Bir kaç hafta evvel, şilt ma
çında berabere kalan Galatasa
ray - htanbulıpor maçı, bu ıef er 
nasıl bir netice ile bitecektir? iki 
taraf m da bu maç için ' çalıştığı 
söyleniyor. 

Onun için bu karırlatma me
rakla beklenecek bir hadisedir. 

Vefa - Süleymaniye kartılaş
maıma gelince, ıilt maçlarında 

oynadl'kları oyunla, iki takım da· 

niyenin bu aene de ırkı ve zorlu 
bir maç yapacaklarına f Üphe et· 
memek lazımdır. 

Beıiktaı sahaa,nda yapılması 
icap eden, günün en mühim, kar
ırlaıması Fener bahçe - Betiktq 
maçı, bu sahada grup birincilikle
rine baılanacağmdan tehir edil
miş bulunuyor. 

Lik maçlarının programını da 
dün yazmıştık. 

Türkiye iri 
başlıyor 

Türkiye futbol birincilikleri bu 1 
hafta bathyor. Br çok mıntakalar 
da yapılacak olan grup birincillk· 
leri gelKek hafta içinde bit~ek 

ve grup birincileri, ayın sonunda 
Bursftda Türkiye birinciliği için 
kartılaşncaklardır. 

Şeb ·imizde grup birinci~i~i ya·, 
rın Beı'ktaı stadında baılty!\cak-

Cevaplar 
Balkan güreı olimpiyatlaTınrn 

devamı esnasında toplanan Bal
kan güreı kongresi tarafından ta
zim telgrafları çekilmitti. Gelen 
cevaplar şunlardır: 

Kongre münasebetile hakkım· 
da gösterilen duygulara tetekkür 
ederim. Sonra, Türk takımının gözbebe· 

ği bir aılan, amirinin sporu sevme 
tır 

meıinden, bu seyahat bahaneıile 
Voleybol 

Reisicümhur 
Gazi Mustafa Kemal 

Üçüncü Balkan güreı kongreıi 
azalarının izhar ettikleri samimi 
duygulara tefekkür ederim. 

terfiine mini olunuyor. 
Çocuk kimbilir kaç sene daha 

yerinde sayacak ... 
Daha bunlar bir ıey değil.. En 

kıymetli çocuklara it buluyoruz 
diye öyle itlere koyuyoruz ki, al
dıklan para ile, yalnız öğleleri ka
rınlarını doyuramıyorlar. 

Hiç it bulamayıp açıkta dola· 
§anlar hesaba dahil deği' 

••• 
Bütün dünya, kendiıine ,eref 

JCazandrran gençleri el üstünde 
tutuyor. ıhimaye etmek için elden 
gelen ve gelmiyen hertey yapılı
yor .. 

Bizde ise, kuru bir alkıt bir kaç 
sitayitkir Ntır .. 

Ve sonra, gene botta gezmek, 
günde bir kere yemek yemek, bel
ki de açlrli ... 

• • • 

Voleybol ve Basketbol heyetin· 
den: 

Voleybol birinciliklerine hazır
lık olmak üzere tertip edilen Tur -
nuva maçlarına 12 -10 -1934 
Cuma günü Galatasaray lokalin -
de bqlanacaktır. 

Saha amiri Tahir Beydir. 
Takımlar apjıda göıterilen sa

atlerde sahada spor kıy af etiyle 
hazır bulunmalıdırlar. Vaktinden 
on dakika geç kalan takımlar hük 
men mağlup addolunurlar. 

Vefa - İstanbul su ıporlarr 
16,30 Talat Bey .. 

f ıtanbulıpor - T opkapı 17 Ha
di B. 

Fener bahçe -
17,30 Sami Bey .. 

Galatasaray 

B. M. M. Reisi 
Kazım 

Milli ve asil sporumuz olan gü
reı vesilesi ile yurdumuzda topla
nan Balkan güretçilerinin güzel 
duygularına teıekkür eder müsa • 
bakanın kaTdeıçe iyi devamını di· 
lerim, efendim. 

Başvekil 

lımet 
934 Balkan birincilik müsaba

kasında güretç.ilerimizin batarma 
larını öğönerek anar hepsinin ıı· 

cak sevgi ile gözlerinden öperim. 
C. H. F. Katibi Umumisi 

Kütahya Meb'usu 
Recep 

---------------------------------------------------------kaç kahramana havadan da para \ liyorum ki, bu çocukların himaye
veraeler, milyonlar ıahibi bu mü- ıi için büyük hüsnü niyet ve gay • 
esaeseler acaba iflas mı ederler?.. retle çalrtmıt ve çalıımaktadır. 

Bütün dünyada, himaye usulü Fakat muvaffakıyetlerimizin 
budur. bir kısmını da kendilerine med-

Kulaklarının deliklerine par- ................ . . 
mak ıkalrnlrğında çubuklar takmış, iYazan: 

: 
vücudunu Fam denilen bir ağaç : R 

=: ıza boyasiyle boyamıştı. 
Manza'nın hakiki rengi acık si· 1 Şekip 

yahtı. Fakat bu boya tesiriyle ga· ••00
-··-·-· 

rip görünüyordu. büyük kralım! diye cev•P 

Beline, yaban öküzü derisinden - Nedir? 
yapılmış ve uçlarına bakır yuvar· - Söyleımeğe bir türlii • 
laıklar asılmıt bir kutak bağlamıı· varmıyor .. Huzurunuzda bı' 
tı. Boynundaki gerdanlığın bakır yam Niyamlıyı küçültecek ._j 

ta dilim varmıyor, diye ke"i halkalarını balık kılçığına benzi-
yen §eyler süılüyordu. Kollarında - Yoksa hazinemin 
trampet değneklerini andıran u- felaket mi geldi? 

5 V d ' d'l' lnıU zun çubuklar asılıydı. Elinde de . an u nun 1• ı tutu ~ 
Monitoların harp ıilahlanndan dı. Cevap veremıyordu. 
saydıklan bir orak: tutuyordu. yerinde çepçevre bekliy~~-
Kırk beş yaşlarında ya var ya 1 ce yamyam kulak keıilnııt 

ktu Y.. ·· k h " v k, ku du'nun ağzından çıkacak yo . uzu ço va şı e or nç 
·· ·· ·· d y b run) uzun de haberi sabırsızlıkla gorunuyor u. a111 u u, 

dudaklıydı. Yanak kısımlarında lardıı. 
Manza yeniden gürledi: seyrek görünen sakalı, çenesine 

doğru dolgunlaşıyordu .. Kat'iyyen 
gülmiyen yüzünde merhametten 
ve şefkatten küçücük olsun bir e-
ter yoktu. / 

Monito Vilayeti Hükümdarı 

ve yamyamlar reiılerinin reisi bü
yük Manza bu vaziyetiyle hakika
ten ha§metliydi. 

Yerine gelip oturduktan sonra 
homuaıdaatla: · 

- Vandu! Vandu! 
Bu nida ağızdan ağıza dolaıtı 

ve nihayet Vandu ortaya çıkark 

kralın ayağı dibine çöktü, batını 
yere eğdi. Kralın karşrsmda bu
lunduğu müddetçe hep aynı vazi· 
yeti muhafaza etmiş hatta krprr· 
danmamııtı bile .. 

Bu arada. bir hizmetçi, Manza 
nın iki metre uzunluğundaki çubu 
ğunu getirmişti. Siyah bir ağaç

tan yapılan bu çubuğu getiren hiz· 
metçi kralm oturduğu iskemlenin 
arkasına bırakmıştı. 

Manza çubuğu aldı. Bir ayağı
nı öteki üzerine attı. Sağ eliyle 
sol dirseğini ve sol eliyle de çubu
ğunu tutarak iki üç nefes çektik
ten sonra bir yenisinin getirilmesi 
için bıraktı. 

- Ne var?. Beni görmeni icap 
ettirecek çok mühim sebep nedir? 
diye sordu. 

Kralın bu sualinden, Vandu 
tetrifat nazırının meıeleyi kendi
sine anlatmadığı neticesine var
mtfb. Yalnız: 

- Maruzatım çok mühimdir, 

da huıusi ricalarla ite giriııe belki 
daha çok muvaffak olur, ve yaz -
dığı ricanameler haıır altı edile -
mez; diye hesaplıyarak, federaı • 
yonun yegane kusurunu burada 
buluyorum... 4 

Ve diyorum ki: 
Yazık oluyor ... Milletlerine, biz

lere teref kazandırmak için çırpı· 
nan çocuklara, onlann kıymetli 
idarecilerine yazık oluyor. 

- Yokaa bana hiyanet 
oldu .. Hazinemi yajma ed 
gi dü§kündür. 

- Bizden değildir, bü 
lım .. Yanında üç ulanla 
beyaz bir dağ adamı .• 

Kimse kelime söyliy 
vaziyette değildi. Herkeı 
yordu. 

- Üç ulanla dolatan a · 
.. - .a-.Jdi.-Ycııı 

mişlerdi. 

Manza: 
-Oç aılanla dolaşan ad 
Diye sordu. 

- Evet benim büyük 
- Mani olamadınız auı 

- Mani olmağa imkiıı 
dı. Evveli, aslanlannın hü 
uğradık. Yanımdaki ada 
tuz beşi parçalandı, geriıill 

kısmı kaçtı, bir kımı bayıl, 
)anların parçaladıkları • 
içinde karım ve çocuğunı ~ 
büyük Kralım .. 

- Bu naaıl bir adam?·· , 
- Bizim beyazımız r 

reisi .. iri vücutlu, geniı 
tam bir erkek .. 

Kimse aılanla dolatan bil 
mın mevcudiyetine inana 
Hatta içlerinden bazı l/ 
lakırdısını kesmek ve bun.
yalandan ibaret olduğun ;/; 
mek istiyorlardı. Fakat, 1'·~ 
ual sormasına mani ol•' 

1 

dütünerek vazgeçtiler. 
(Deva~ 

Onlara müsabaka ya~ 
salon uyduracak bir beled~ 
lunmadıkça.. _# 

Çocukların ,evkini kıl'li"'i 
elimizden geleni yaptıkç•·· 

Korkarım ki biz, çok ı. tl 
Balkan tampiyonluklarııı;,, 
zaferlere veda etmek aıe' 
tinde kalacajız .. 

1 

Profesyonel olmadıkları ıçın 

güreıçilerimize nakten para vere• 
reli yardmı etmek imkim yoktur. 
Fakat, yüzlerce büyük milli mü
euaelerimiz, toplasak 30 kitiyi 
leçmİJen bu çocuklara birer mü • 
nasip it lialmaktan iciz midir?! 
Alacaklan parayı hak edecekleri
~ fiiphe etmemekle beraber; bir 

Artık bizim de bu yola katılma- yun bulunduğumuz bı1 kıymetli 

mız zamanı çoktan gelmiı ve geç· idarecilerin çok zaman kuru vait· 
mİ§tir bile.. lerle (atlatıldığını) da biliyorum .. 

Bizlere de yazık oluyor. 
Çünkü, spor kahramanlarımızı 

himaye etmekte, bu kadar li.kayıt 
davrandıkça .. 

Milli sporumuz, dün~ 
vaff akıyetler kazancak 1 ~ 
retçileri birer hayal ol•~ 

Elbette ki, ekmed~' bi 

• • • Bu yolda bütün itleri, (resmi) 
Güreı federasyonu, yakınen bi· tabı iratla yapan f ederuyon, biraz 

Hatta onları kuru kuru vaitler
le aldatmaya bile kalkbkça •• 

yeceğiz. 

izzet fittJttıı' 


