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Bulgarlar istiklfil istiyen . yüzlerce 
Makedonyalıyı tevkif ettiler· 

Aralarında birçok saylav/ar da bulunmaktadır 
. SilAh depolarına ve glzll gazetelere baskın verildi 

Harp başlayınca 

Bir Ermeni mühendisi Ital-
yanl~rı susuz bırakacak 
Uluslar Kurumu yarın önemli 

bir toplantı daha yapacak 

• 
manian tututtmmutl.,.dır. Y &Dil· 
nı komtUlar Fımüt, itfaiyeye ha

...... ~y.o 
debU•IMlhıtldl 

• • -·~ 

ber verihni!, yetiten Beyojlu ııv- Balkan festivali bu akf&ID Bü • YU10.llw heyeti N&da Ri~ 
pu hemen tedbir alarak yangını yükada Yat Kulübünde verilecek SunliJa Y OYanOYİç, Zaaa llkoviç 
etrafma airayet etmeden aöndür • balo ile baf lıyac:aktır. F eatinle Y• Veleaka Çelrliç itimli cl6rt kıs 
miiftür. E'rin alt kmnı, bir mutfak iftirik edecek olan YueoalaY he• Ye on iki erkeiden.)lliirekbp ol. 

L8IJal gazet«Uere bir digevde bulu nurken... Ye bir oda ,amnıfbr. yeti de bu sabah saat 10,20 de tela mak üzere onaltı ıenç ÜDİYenite-
(Yazısı 2 ncl sayfada) <2092> c•7&•} rimize ı•lmitler, kalabalık bir lid•mürekkeptir. Bunlardan v. 

kitle tarafından kartılanmlflar - .ıa Çekliç Feleefe Fakülteai ta-

B l r lnglllz gazetesinin yazdıkları .ı.r. lelıeoind.,,...M;ıoı;-....ı.,. 

Italyan donanması Yunanistana 
· krallığı zorla getirecekmiş 

Çünkü kondilis Balkan andlaşmasını krallıkla 
yıkmak için Romada söz vermiş 

Bayan Afetin başkanhQındakl · 
tarih kurulu 

Ertuğral yatiyle Çanakkalede 
Çanakkale, 13 - Türk 1arih lerini ıe:sdikten 10ma Tru~a lıa· . 

Kanda aebatkam Be.yan Afetin rabelerini ıneceklerclir. Trakya 
bqbnbimda 18 kitilik bir heyet, ıenel empektirii 1Cb111ı Dirik va 
Ertuinıl yatı ile buraya ıelmit • Çanakkale ilbay. Necmettin da 
l•dir. Anafartalan Te harp 19r • heyetle ı.erüerdirler. 

Kemahta bir çete ile 
jandarmalar arasında 

lıtUaııa dam edilen Yunan Cıunlıur bapkam Zolmia Fu;;;,,. - ıorla ..... ,.~. Kan h bir rpışma oldu 
(Y 1 yf iul ....a. "",.elrfleeefl lwnlb ma • Enincan, 14 - Kemahm Gi • tir. JC.çllk eoypntulana arumda 

8ZIS 1 2 ne 58 ada) ,,,,.,..,,_Kral Yorgi Yscinlik dereaincle jQdumalarJa JZ yar&)ı Yardır. Çete j&nd&rma. 

B rb t . tik ' 5 ncı sayıfada ~lfU IOJIUDCU ÇeWİ bir iJü, ı.r tarafından fiddetJe koYalam • a aros an m a.. okuyunuzı.. :.;:.::-'~~:"!,· -· 



HABER - Akpm Postası 

ir Ermeni mühendisi ltal Tuna paktının Yu-
yanları susuz bırakacak a,0 lavlarc~ ~~n_~ _ı 

........ 1ıa1ı- •
1
_ .1na .._ ıtalyanlar Avustury~ ıstık•aJmı ..... .., .... .,, ..... ,.,.. 

Fransız Bat Te Dıt a.lnm ı.. 
....... d4'P ti~ .arJmıı. 
pnua tesir feu. clellldlr. 8-ull • 
la heraher, Jtalyanl&r ~ 
prosramdan • •'Jl'llmıJaak1anm 
elylemekteclirler. 

LaT&l'in .CSyleıvl Ulmlar K1h· 
mu a...,a,Jeai (..,.., ~) tiıo 
urinde iyi tesir yapmqtır. Ulua • 
lar Kunmnmun üye.i olarak hü • 
titn devletler, '"1110llıd'Jl tefriki 
meaaiye ça11nm1r ~ 10D 1trıa1 
.ret aufetmit oJ.cluiandan,. l.evale 
brp tUlrna hi .... ıne'ldecli.rler. 

Enelki ıüD lncilb l>ıt Bakam 
Slr Hor'un .&ylm &i 1'u e&,Je. 
TiD de Adil&W»e4• &JIU ••NJllto 
niftlll U.Jwlırecali Wmin edili-

,.. Çen1dt ,,.... ·-·· ..... ................... u. 
W.Lrmm~...,. ....,....... ..,. .......... 

Jto-.1• (A.A.) _ • ...._. Colonia- Beils'atta gikmakta tlaıl (Po müllerde, ı&Waaamıyaea~ ol• 
le,, meca11U1t yazdıiı IU JQP!a. "k• litUla) ıaıeteei Tuna ps]dı alrlt- düf8ncıleril\ iae o14uittt;irüllll• 
dl, denizimiz,, diye ta"11if ettiği Ak • meleri hakkında tunları yazmak· teclir. 

:~hazır•lduklarmaMlcUnn•Wlr- başkalarına bekletmek istiyorlar 

denize yeQf bir lngilfz harp gemis geJ.. tadır: A.w\turyuaiJI idlll!yetini ma
.ııs~ tardnnızdan •ukabll teclblr "H•Wtit1ıı11. lle ltalyanm arau iaafaza etmeli, ltalyantn üzerin ' 
alınmunamıa imkln 7okı.., demek • fazla aerılal••i• ı.tla1ınca ..... l\vwbli'Y&J& komtu olan 
tedlr. Bu mecmua, tnlan ll&ft ecll • Tuna pakti 111eteleıl en ıon fot· dihr hilktmetlerln iberi:ne dn • 
yor: . .. ... mülleriyle orta- -·wı. Bu for· retmek ~ 
"İngiltere, anayurt filosuna aahflle- 1 ______ ,""""'""='-~--"-------.--···-"---------

rlmllta yakı111na aaklettllf takdirde, J J d 
taralniııı•dan verlleeek cnap, düa ·- ta yan onanması 
fır olacaktır. Ve bu cevap, ini filo gel-

••• tnel ..,tlmfş 1nalaacaktnı.,, y • k 11 lnglllz aoayall•t llderl v• b•rtf unanıstana ra ıgv 1 
Lodra.1' (A.A.) - B. Llnsbur1, 

~elıl.:, ... verdfil bir ıılyleYde, zorla getirecekmiş 
"Bafbaba olaa7dım, tllkemlıı teeU.. 

hat ft ıaüarebefen kel!ıı olatak •P- Bu sabahki posta ile selen -ı>e1U bil antantından Yaanistam frlrar J 
,..ueı.t u cltrbal lilUalanaı 1tııa1t • Benlt,, ....-. .Atlll& aytarı, Yue • tilllllaatı 11Ua111Unde ndhulf. 
ma,.. •amr ol•afuna n Wltb 111• • aatstanda llOll U.,_lerl psetelerfmi• T•aJılar • .W kr&1m talata iebaei. 
Jan bu hareketi takibe Plırdılnn• 1111 de de )'lllldıtı gi6l anlattıktan aen _ sbd lllter veya istemez. Fakat ltal • 
lemek lçla Caevteye llderlm. ra, ltalpn hup ıemilerlnin :N•TU'f· yan topJamun tahdidi altnıda kralh

"StlWJt lla•fı, Mallf Wazı ft - ao, it.Jel ve Slru Yum n ... ...._ fın lad_.. meebaı •• i .... eri fikri. 
saire ıfbl ıe~tterln annıtmt 1tlr kon Jaabenf• olarak girmeainden ...-. • n~ -:.: ~-aınl.._,lar bat-
trola tabi &ataımak bere, uluslar diyor ve diyor ld: göste it .,. 
188yeteelae veribaell icap ecleceflnl Te "General Kondllll l"'9l ...... 1- HABER - 8'a li'ılerla .J,tlr riva1_.tt 
bfltiln upk a1ô.1an llakJaıati. da atnl ynula Romada icll. lllTa~ au:au.. ohnuı gayet tablMll (;tlnk(l Yuna • 
19yln yapılması llnm,ıeldftinl bildi- .. e ..,...ue nfstam krallığa "mecbur etmek" mese
rlrdim. Dlnya rilbdeld blttia ipti • gore, orada iken Y9D&Jllltanda kralb- illi oluuJaeağı ıtbi, •lbn antantı 

.... dal maddeler de ann11-ı Mr ..._... tın lad.a lp ttaı;a•n yarcba drt- ila alt tir- devlet aleyhine teşekkül et-

sın11brı ~==~:ı::9d. ... _. ...ıe • lata tevdi edilmılicUr. Hindistan ve eeflne dair söz alm11 ve bu Biz kendi- m.ıt ve dtinya sulbü için kuruım111 
"- Hakem KOmlQOım Va1ftl • We ilan 1JMln Ha • Mısır, 111-., ll081•telin• kelleli mtl ~ shlt.ı. !tal10 aleıhtan ( 1) ola Bal· Mt el Mrlllldlr-

hl.U...lnde ldımeeyi mes'GI etme,.. Mt ı..,ıertaln, payarclun mfkla. mwlllerhd sepaek haın•ancla tam 
dili halde İtalya hazırl&lua ele- faan uftancla çal1f1Dak üzere eler- 1'1r 8zenllfe aldp 01ma1rmlar.., 
fttD Mi,;or. Bize ıil• .. atıl • bal seri dömnelerial eml"tllıllllttir. H•ll .. ler n umumi eet ...... mir 
IDIJ'OI'• filalh>Cla ~eetmiit' Y•I eavld Adiuhba, 14 - tfett lıtıkt· 
W.. Jmdu müdafaa edec:etimi- Cenene, 1' <A.A.) - Aalyetta fırka meli, •muwnf aef..-herlllln Dbr • 
si .., ... dalla l>iJd:..&..:-, mna menaup 70 abay ve 2,000 nefer da" &-L:ıa:... L--'--..1.~ ... ...., ,,_. ,apara 1Ueetklerdlr na ıt ~ ~ ~ ...... ı " 
lta17MtlW111 ,_ .... ~ ................ ". nepedilaıek .... bulaodujuna 
lllr ........ ll~llp..-.Hlr "" 7 .._, 1', CA.A.) - Aanaaradan dair rivaJ,etl'8'i f'luıl...Jrtadır. 
p...._. u . ·~-------iilj~..,._ .... 

Rotnwn ılcl• Wr fıahre ıöre re, d t ame e tabulan 
~ HalbetiJAA ~ııe, la. tefkıl edflmek flzeredir. Bu taburlar. Jcahire, 14 _ flkemlerij'ede 

..._1 Meyler taUW edilerek, mllfa ft· d • ı ı .. ba'--.:..;;.. ı--1.1: fi'sikerenin etki Irak mandtema 1'aylamun. emrine verilecekler ve ı.. emır em., rumm .. '"z "" .. 
"-'- l>ir ....... tu-ao'laauı m -nar. musap lldlll ... ı.ten IUDUQ kumaaclam Amiral Forhes 
flmni eıa pk lrabale deler W • tefkil e4ilteekl•dlr. l'elllli ziyaf4tt enumda bir malak 
m.!rt•tlDlar. Bvwml• ......_, ı. Akdenlzl lillb'IH'I d•lal tayliyerek lıerhanai bir hadileye 
~ e......-.. üuriada ai- ••r•ıorl•r kartı Mumn emDİJetİDİ ınubafa-
___ , ft .a.ı ltoatro'--- e'-- Bo•: 14 (.A.A.) - B. MUllOUıllye 
T_. oma ·a.m Mlllnocllan p1en bir teJgrafta, MU& • aa için her türlti teAirbl almdı • 
.. ~.imparator t.a tak. _.. --.. Macarlar lt&IJ9p ne - imı bildirmiftir. 
dinle de tacmı ....._,_. .... , • ----------....;..~ ___ ..:..__ ____ _ 
lecekmif ... 

Yanlllll .......... 
...... ICGllia puar .... 

tekrar toplallU'lfrtQ ... im • 
miteainin tetkilcl.t ll!lllcelinl al•· 
den ıeçirec:ektir. la ~erin 
faali1etmaen bir# 9''mıadılı 
taıWirde, uc.ıt teclbltter alm•k 
m_...,-eti hhıl o~ ....... 
~ahm---lkwftnanı• 
l>irlerle illtila edilin-" 
mitW..,_. 
r UW.K...-.,._... 
nil taplanaeakbr. Scwyet delesen 
Litvinof S097et aiJuMsm aol.e. 
caktır. 

Hava 
bugU.n 

turu 
bitiyor 

HABER 
pek J'lkanda ~ va1 ... • 
meraklı ...-nmı elwa m
m teklinde okuyuculanaa yer • 
mel• .bqlıyaealmr. Bu 'em • 
lide ma-.1111p)q lrir ... 
aeJ.1'8der sibi .... imlerle takip., 
d~inia. 

• 
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• 
Bolivya ile 
Paraguay 

Genemi harp edecek 
Boenoı Ayres' den gelen bir ha

ber, delegelerden çoğunun hare • 
ket etmiş olmalarından dolayı Şa
ıko hant konf eransmın toplantııı
nı tatil ettiğini bildiriy.or. 

Bolivya Cumhur Batkanının, 
"Harp henüz bitmemiştir.,, dediği 
söyleniyor. Paraguay Cumhur Baı 
kanı iıe, "Harbın tekrar ba~lama· 
sından korktuğunu,, mutavauıt • 
lara bildirmiştir. 

--o-
Geçen ay 10 apar-

tı man yapılmış 

HABER - Akşam rostam 

Bulgai-istanda kanh çarpışmalar oldu 

·vuzıerce 

Maked.onyalı 
Ve lblYI arada sayDaıvDarr 

Tevkif edildi 
Bunların maksatları müsta.kil bir Makedonya 
kurmaktı. Gizli silah ve cephane depoları, 

matbaaları meydana çı~arlldı 

14 EYLUL - 1935 

Almanyan•n bir 
tek bayrağı 

olacak 
· Eski milli bayrak 

kaldırılıyor 
verine fırka bay

raaı geçiyor 
Berlin, 13- Rayştag yarın Nü· 

renberg' de toplanacak, ve Hit • 

ler bundan sonra Almanyanın bir 
tek bayrağı olacağmı aöyliyecek· 

tir. Bu hayrak Nasyonal Sosyalist 
partisinin bayra.ğı olan gama 

haçlı kırmızı bayraktır. 

Bu hadise parti ile devletin 

kat't ıurette birletmif oMuğunu 
temsil edecektir. Ağustos ayı içinde 87 ev, 10 a -

partunan, 8 dükkan yapılmış, 433 
tamir yapılmıttrr. Apartrmanlar • 
dan dördü Kadıköyündedir. 

5ofya 14 (Telefonla) - Yu- toplanbaınl'l:a aldığı bir kararla tı, Belgratta çıkm.akta olan Vre4 --o-
karıcum:, Betviç ve Nevrokob'da Köatendil ve Sıtkiye sancaklar. me gazeteşi, Pavlofun v~rdiğ~ di· Ameı.-lkadakl grev 
büyük bir hadise olmu,, ve neti- köyıerinden 7 köy BuJgarlannı yevin, Türk ıiyaıal m'lhafilınde yUzUnden ... 
cede aralarında birçok saylavlu hicret etmekte olan Tür~ köyleri· çok güzel tairler bll'akmıt o~dllu- Nevy·l>,rk, 13 - Telıiz telgraf 

76 b t w T .. ki · "k" k mıu mı e· "' ara a O yanmış olmak üzere yüzlerce Makedon- ne yerleıtirecektir. gunu, ur enn 1 1 0 rnemurlannm grevi yüzünden dün , 
Çatalcanın İnceyiz k5yi1nde yalı tevkif edilmittir. Polise tes · y 1 f .1 k . l 8 1 1 tin yakmlığından büyiilt m.emnu· ıabah hareket etmiyen 

11 
gemi, 

Hasanm otluğundan yangın çık - Hm olmak istemiyenler~e polis a- • ere§ ırı ece 0 ~n u ~.ar ar.ı niyetler duymakta olduklarım, An 
mq, 76 araba ot yanmıı.tır. Hasan rasmda silahla çarpıtma olmu§ aıle efradmm çokluguna gore 20 karo.dan aldığı haberlere istina · telaizcilerle anlatmadan yola çık· 
komıusu bakkal Naziften tüpibe_' neticede bir çokları yari\lanmııtır. binden 35 bin levaya kadar hüku- den yazmaktadır. mqlardır. Bunlann bazdarı yeni 
lenmif, tahkikata geçilmiıtir. Bundan baıka Makedonyalılua met yardım verecktir. Vre~e gazeteai makalesindet telıiz menıurları almqlardll'. 

-<>--- ait bir çok gizli silah ve cephane Oospodln Pavlonun dlyevl yeni Bulgar dıt bakanı Köse lva- ~ 
Muharebelerden depolan, matbaalar meydana Çl· ve Yugoslav Bulgar gazeteleri nofun, Türk - Bulgar hüktiniet· Mekteps·ız 

Ankaradaki Bulgar refiri Goı-
zarar gören 1 erin karılmıf, ele geçen evrak toplan- !erinin yakınla,ıp, doatlaımaıı hlJ. k 1 t 1 b 

podin Pavlonun Türk matbuatına ıusundaki iyi niyet ve cesareti 8 8 n a e e kongresi mıttır. ' vermit olduğu diyevde: 
Belgratta 17 eylülrf ... muhar~ Tahkikat neticesind~ bunların medeniyesi ile, Bulgar Jıı bakant Kültür Bakanı Saffet Arıkan 

.. '<Sulgari&tanın Balkan paktı· kü I 
1:ie1erden zarar görenlerle, (Sia birleıik solcu Makedonya komi - nın diyevinden sonra, Goıpodin dün ıehriıxıizde .. ltiir iı eri etra • 
mu:) larm kongresi toplanacak:- tesi namı albnda ve merkezi· Sof · na gırebilmesi için bir formül bul Pav:onun da Balkan paktı hak · .fmda incelemelere bqlamqtır. Bu 
lır. Bu kurum, arsıulusaldır. yad". bulunan bir komilenin aza - mak. Balkan paktını Jmzalamq kında fikir beyan ebneıi ve her i . münasebetle teftit heyeti bqkam 

Mütekait generallerden Nixi· ları olduğu anlatılmıttır. Bunla · olan hükUınetlerin elindedir,, diye ki memleket gazetelerindeki ıid · Cevat, batmüfettif Salih Zeki, 
furof'un ba,kanhğı alt.mda bir rm maksatlal'I bir ihtilal . çıkar · aöylemit olduğu ıfü:leri, Yugoı- detli yazılara nihayet ve'."'ilmit ol· Faile Retit ve diğer genel müfet. 
Bulgar heyeti kongreye i~tirak et· mak ve buralarda müstakil bir lav ve Bulgar gazeteleri rütunları ması; tunu anlatmaktad:r, ki Bul - tiflerin ittirik ettikleri bir toplan. 
mek üzere Belgrada hııreket ede- Makedonya cümhuriye:~ kurmak ~ na geçirerek iyi mütaleı.!ar yüı:-üt~ garistan Türkiye ile hakikaten ya- tıda hulunınU§, kültür işleri etra • 
cektır. tı. Heyecan devam ediyor. mektedirler. kınlrk husule gelmesini arzula· 

fmda izahat almqtır. Bilhusa bu ı--------------- Hicret edecek TUrklerln emllkl Mir gazetesi, diyevi Türk &aze maktadır, diye yazmakta.dır. 
k ba M N elti" sene mektepsiz kalan 1500 taJebe-

'

A L ı• ~ T ] Bulgar bakanlar med!&i~ dünkü lelerinden aynen dercedcre s- , , , .. ~'- '"''° ..-..1• ,-, '. .. ~~ ,.,{'Js1 • 

;; W " 1 . ·'i"":'.', nin durumu paden aeç.irilm~ir. 
- = - Elektrikle oyna-fıtaıv~ 11.e _ekonomik Yahudi ~, 13-Bu •ene bütün 
Babasının çıraAı ;; ılgısı olan ki memlekette )ite ve orta okullara 

Yeşilköydeoturan Antonyayı manın sonu Avusturya ÇOCU arı girmekiçinbqvurantaleıbc. mev-
babasmın yanında çırak Moiz bı- Salkım aQacından Alman mekteplerin· cutokul kadro)anndanon binka. 
çakla kolundan yaralamııtır. Mo- yere dü$tü, hasta- Fena vaziyette de okuyamayacak dar fazladır. 
iz yakalanmııtır. neye kaldırıldl ka·ld 1 Berlinden bildirildiğine göre, o 
aptanıar arasında Kara.gümrük Perendeb:ız IO ,. Viyanadan yazılıyor: Almanyada Yahudi aleyhtarlığı Hitlercilik Galatada Şarap iskelesinde kağı 19 numarada otınan Rama· 

Yebbi kaptanın başına Kara Ah· zan oğlu Halit, dün öğled~n son

met kaptan tarafından kanca ile 
vurulmuf, başı yarılm19tır. 

ra evlerinin önünde bulunan ıal-

Avusturya siyasal mehafili, l -
ta)yaya kaqı zecri tedbirler alın· 

maaı lazım.geldiği ıırada ~endi -
lerinin müşkül vaziyetini dil.tün . 

mektedirler. 

yeni bir safha göstermektedir. 
Nazi Maarif Nazırı Rust, gelecek Ve yabancı memle-

ketlerdeki Almanlar 

Taş atmış 

kmı ağacına çıktığı sırada oradar.. 
geçmekte olan elektrik teline tu· 
tunmU§, fakat tele · değer değ -

Niıanta§mda T efVikiyede otu · mez cereyanın tesiriyle birkaç 
'ran lnebolulu Hacey ile Tahir defa ıiddetle sarsıldıktan sonra 
kavga etmiılerdir. Hacer bir ara. yere dütmÜ!tür. Derhal yetjşen 
lık Tabirin başına bil' taş atmıf, sıhhi imdat otomobili çocuğu Gu
bu taş yoldan geçen Reşat ismin- reha hastahanesine kaldırmıştır. 
·de birinin kafasma gelerek yar • -------------
mışbr. Hacer yakalamnıttır. Z AY t 

Seyrüseferden almq olduğum 
Ansızın (939) ıicil numaralı toförlük eh· 

Ortaköyde Gözlükçü sokağm · liyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
'dan geçen Rıdvanın üzerine ıa- alacağım.dan eskisinin hükmü 
ibıkalılardan Niyazi hücum etmi§, yoktur. 
Rıdvanın elindeki elli kuruşu zor. 
la almqtır. 

Şoför 
Sait oğlu Faik 

Arkadan yaraladı 

Zecri tedbirler, "tatbik edilen 

memleket ile bütün ticari ve malt 

münasebetleri kemneyİ,, . amirdir. 

Diğer taraftan ise·, Avu&turya, 

ltalya ve Macaristan arasında, 
"ekonomik ilgileri genitletmek 
hususunda,, 1934 te bir protokol 

akdedilmit bulunuyor. 

Avusturya aiyua.l mebafili, bu 

iki hali biribiriyle karşda~tır • 
makta ve pek fena bir vaziyette 
kalmaktadcrlar. 

Feriköylü Ttyfiğin ide.resin • 
C:Ieki çift beygirli araba, yüklü O· 

ATLETiZM 

larak Balıkpazarmdan gE;Çerken 
Malatyalı manav Ahmede çarp -

mı§, arabanın oku Ahmedi 
kasından yaralamııtır. 

ar-

Mehrnedin arabası ı 
Kadıköyünde Yoğurthane ao . 1 

kağmda oturan elli bir yqmda 
Ojeniye Mehmedin ara.bası çarpa
rak yaralamıttır. 

Balkan Oyanları 
Fenerbahçe Stadında 

E I • e 1 21 Cumartesi saat 14,30 da 

Y U 22 Pazar ,, 15 de 
29 Pazar · .. 15 de 

üç günlük toplu bilet 
Birinci 100, lkinci 50 kuruş 

ıenenin nisan birinden iliıbaren 

Y a.hudi çocuklarının ayrı ilkınek· 
teplerde okuması kararlqtığmı 

söylemiıtir. 

Bu, "Nazilerin rrk nazariyesi 

yararına olarak,, yapılmaktadır. 
-0--

BtlyUeU bir kadın 
yakalandı 

Fatihte oturan Ane iıminde bir 

kadının gizli olarak büyücülük 

yapmakta olduğu haber abnmıf, 

takibine bqlanmıf, cürmü methut 
yapılarak kadın yakalamnı§tır. 

Ay§enin büyücülük yapmakta 

olduğu öğrenilince zabıta memur. 

larından Nihat kendisine müra • 
caat ehnİ'f, büyü yapmak için mu .. 
taıbık kalınmıf, Nihattan on dört 
lira istemiş, kadın parayı alırken 
yakalanmıştır. 

Taksim bahçesinde 
1 Bu akşam: Ve yarınki pazar gü-

nü 15,30 da. matine ve akşam 9,30 da 

Yeni operet 
' 
1 

Marangoz aranıyor Satıldığı Yerler: li 

Heyeti tarafından MUHLlS SA
BAHADDiN 

Maral)ioz işçileriyle usta isti • 
1orm. 8ofta olan marangozlarla 
ustaların Galatada Adalet Hanın
da Marangozlar Cemiyetine gel · 

NA TT A, Beyoğlu • Galatasaray 
NA TT A, Karaktly • Ziraat Bankast yanında 

Zeki Riza: l'tfilli Spor mağazası 
ISTANBUL, BAHÇEKAPI 

Koç katımı 
'i Operet 3 perde. Yazanlar: Bedia 
il ve Vasfi Rlza: Bestelfyeıt: MUHLlS 
11 

SABAHADDiN 

meleri. ı-..•••••iım' •lill•••ıil••••••••••••• 

NUTemberg, 14 (A. A.) - Ya • , 
ibana ülkelerdeki Alman birlikle-

ri d~legelerinin yaptıkları toplan. 

tıda B. Hitler, yabancı ülkelerde 

bulunan bütün Almanlan kendile. 
rini Alman ultı1al briliği üyeıin • 
den addetmeğe çağırmıtbr. 

B. Hen, delegeleri yeni Alman
ya için saygı istemek hakkını haiz 

oldukları gibi, misafiri bulunduk -

lan ülke1erin kanunlanna da say
gı göstermeğe davet etmi-ttir. 

Törenin sonunda delegeler. 
Füıhrer'e bayrılık (sadakat) ye• 
mini etmiılerdir. 

--0-

Yeni ne,rlyat 

Annelere Uğllt 
Çocuk Esirgeme Kunımu ga

nel merkezi; yeni doğan çocukla
rın bir yaıına gelinciye kadar na· 
ııl bakılacağını öğreten "Annele· 

re Öğüt,, ün 1 inci sayısını tekrar 
baıtırmıtbr. Bu öğütler bil'er ay• 
hk 12 tane yazıdır. 

Ayrıca çocukların na11l beale · 
neceğini, mamalarının r,aaıl ha· 
zırlanacağını öğreten "Annelere 
Öğüt,, ün 2 nci sayılı öğütleri iı
tiyenler~ Kurum paras12 olarak 
gönderir. Ankarada Çocuk Esir· 
gem~ Kurumu genel merkezi ba§· 
kanhğına yazı ile adre• bildiri l· 
mek yeter. 
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BARBAROSTA 
• • 
INTIK 

Tefırnka numarası: 4 Yazan: (Va - NO) 

Benimle yalnız başına bir 
odada ne arıyorsun ?.. Bırak! Bırak! Ben 
müslüman kızıyım... Hıristiyan erkek haram! .. 

Haram ... Vallahi geliyor, billahi geliyor! .. söylerim.,, 

" Bana dokunma! .. 

Geçen tefrikaların hUllaaaı 1 
Ağrıboa adalınuı prenai CU. 

berto d' Albertino'nun karısı A· 
ni.ta Jıenüz bakiredir. Çünkü 
Hızır Reise (Barbarosa) boc ve. 
ren kocaauıdan ne/ret ediyor.O 
ıabah, ufukta, korsan kaduga • 
ları görülmüştür. Anita, ko • 
casının mabeyincisi Kont Be
nito d' Ambroya gidip cariye Zü 
beydeden dürblni alıp getirmesi 
n.i emrediyor. 
Kont,. intizam içindeki dairele 

ri geçerek, sarayın kulesindeki 
Zübeydenln yanına filt:mek iati· 
yor. 

• 
işte, Albertino hanedanının 

makam bu kadar mwııtazam, bu 
kadar disiplinli yerdi! •.. 

Fakat, İspanyalı korsanların 
bir Tunus baskınında elde ederek 
Venediklilere ıattıklan, \>ndan 
da Atina eıir pazarı yolu ile ve 
hediyeten Albertino'lara intikal 
eden Zübeyde, bir türlü bu ıert 
zapturapta uymuyordu. 

Saray kadmlarmm bqkihya -
ıı zenci hadnnaiaar Ramarama bu 
avareliği ve yola.gelmezliği yü • 
zünden bir gün onu azde.ha kamçı· 
1 ya amçılrya öldürecekti. 

Bakın hele: Tam Hızır Rei•in 
bundan dokuz ay evvel haraç al· 
mak için ıaraya geldiği gün, yani 
sarayın en intizamlı olması icap 
ettiği gün, bu afacan kız. geceya· 
rıları saray dehlizlerinde, hem de 
Hızll" Reise tahsia edilen kısımda 
g1)rü)müftü. 

Ne ummuıtu? •.. Kendi dininde 
olan cariyelerle köleleri reisin 
ıatın alarak azat ettiiim mi işit
mitti? ... Fakat, a senem. bunun 
zamam, geceyanları mıydı? •.• 
Sanki hem l&l'&Y adamlarından 
hem de reisin maiyetindeki asker
lerden çevrilmiı gece kordonları- . 
nı qarak, Hızır'm oduma girip 
ayaklarma mı kapanacaktı? .•• Bu 
sarayda neti eksikti ki tekrar Tu· 
nua'a dönmek i.atiyordu? 

Ramarama, cariyeler dairesi· 
nin avluNJlda, bundan dokuz ay 
evvel, H:mr' m gittiği ıün, Z'Uıbey· 
de'yi kamçılarken bu noktalar et• 
rafında tevbihlerde bulw.ı~rdu. 

Tuuuılu im iae, buıyon:lu fer
yatlan-. hte, Aııita, onun }"Ürek 

paralayıcı haykmıflannr itttiii 
için, dayanamamıt, - Ramara • 
ma'yı h~ de memnun etmenıekle 
bera.ber - Z~e'yi kendi dai
reeinde himayesine almıftı .•• Fa .. 
kat, doiJWU, Arap kmnm. kendi
.ine dil atı«metinden ba4k&, hiç 
bil"!eyinden memnun delildi! 

Kont, kapıdaki hadmıağalarm
<lan onun kulede olduğunu öire
nince, küçük salondaki minare 
merdivenine benziyen basamak • 
ları yukanya doiru tırmandı .•• 

Soluk eolufa kuleye vardrfı za. 
ma.n, Zübeyde'nin, pencereye da. 
Yanmıf, bir gözünü uzun dürbü
~ uydug 4 eldaimıu gördü. 

M..c:aa Arap inn, bir yandan 
afuktaM bdırgafann gelitinf 
9eynı:diyor, ıste yandan da! 1 

- Ya ba.1ribi ! Ya nuru &7.Jıİ ••• 

Eca! Eca! ••• - diye haykırıyor • ı 
du .•• 

- Ne oluyorsun? .•• Hanımının 
emrini niçin yerine getirmiyorsun, 
kız? ... 

Zübeyde, kellilini kulede yalnız 
sanırken, arka tarafta, birdenbire 
bir erkek ıesi ititince ürktü. Uzun 
dürbünü yere diifürerek, kendisi 
de, vahşi bir kedi aüratilye, kule 
odasının bir köşesine fll"ladı... A
tılmağa, üzerine gelecek erkeğin 
yüzünü tmııalamağa, parçalama· 
ğa bazrrlallıllll! gibi, tekalliis et • 
mit on parımağmm bmaklannı ve 
büzülen kaim, etli dudakları ara
ımda beliren bembeyaz -litlerini 
gösterdi: 

- Bana dokumna... Benimle 
yalnız batına bir odada ne an • 
yorMm? •• Bırak ••. Bırak ••• - diye 
bir çığlık ~opudı. - Ben mü'llü· 
man kızıyım... Hıriıtiytm erkek 
haram... Haram .•• Vallahi geli -
yor •• Billahi geliyor ... Söylerim •.. 

Zavallı ZUbeyde ! 
Hıriıityan illerinde kimbilir ne 

taarruzlara uğramıştı da kendini 
ancak böyle vaıhşicesine müdafaa 
ederek~~! hakça
ımı .öylemeli ki, kontun bu geli-

- Deli mi.in? .•• Sana kim ili!ti 
bz? ... Elimi bile dokunmadım •.• 
Müslüman ol, hıriatiyan ol ..• Ba· 
na ne? ..• Hem, beni kime aöy ler • 

. • b "- ? mıpın a:&:ayun •••• 
- Ona ..• lıte ona ••• 
- "O,, kim? •.• 
Zübeyde, hala titriyen parmak· 

larını, yere düten düııbüne doğru 
uzattı. 

-Oııa ... 
- Sakramento ! ! 
- Küfretme ... Ona küfrede • 

mezain... Kadınım diye bakma ••• 
Bende müslünıa.n imanının kuvve
ti var .•• Boğan:nı, öldürürüm val • 
lahi seni... Anlıyor musun, ona 
küfredemezsin ••. 

Benito, büsbütün §A!mnıfh. 
- Yahu! ••• "O,, kim •.• 
- Al ıu dürbünü de baksana ••• 
Kont, vecd halindeki bu emre 

mihaniki bir surette ita.at etti. 
Dürbünü yerden kaldırdı. Gö • 

zünc uydurup ufka baktı: 
- Şaşılacak teY··· Hnır Reisin 

kadırgaları ..• 
- Gördün nıü ya? ..• Gördün 
·· l t "O mu ya ••• f e ,, .•. 

( Deoamı otrr) 

tinde öyle bir niyet yoktu. Nete- ı·-----..... 
kim, u.vallı adam şaşırdı... Bu tefrikam1zda bahsedilen Alber. 

tino ailesinin sarayı her ne kadar l . 
Onun aklı fikri başlka bir ka • talyan ise de, şark adetlerinin buraya 

dmdaydı •.. Gönlünün ankası yük • sirayet etmesine ve harem ağalarının 
seklerde, çok yükseklerde uçu - Ağnbos adasına girmesine hayret et . 
yordu. memelidir. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Posta kutusu ı lstaabul 214 
Telgrar edresı: ıstanbul HABER 

Vazı tşıerf teıoronu : 23872 
idare ve ııan .. : 24810 

ABONE ŞARTLAR! 
Ti1Tltig• Ecttebi 

se.,ellk 1400 Kr. 2'700 Kr. 
• eylik '730 to 1411() H 

~ evıık coo •• eoo •• 
" •v•ık '50 .. 300 .. 

iLAN TARiFESi 
Tıceret ııanıerının ••tırı 12,50 
R••mı ııant•rın 10 kuruetur. 

Sahibi ve Ne,,igat MütlüTii: 

Hasan Rasim Us 
&11/dılı ,,., (V AKIT) matboall 

Serseriler 
Yatağı 

Sabık Nazime Sultan 
Sarayındaki zengin mobilyala -

rın büyük ve mühim satışı hakkın
daki iHlru 15 nei sayfaı:nzd& mutla
ka okuyunuz. 

Ist. As. 4 ncı hukuk mahkemesin • 
den: 
Çankmlı Ahmet tarafından kansı 

Aksarayda Muratpaşa mahallesinde 
Cerrah Kemal sokaftnda No. 6 da sa
kin Raziye aleyhine açılan boşanma 
davasında mUddeialeyhaıun ikametgA 
hımn meçhftliyetine binaen 18 - 7 -
935 muhakeme· celsesinde davetiyenin 
on beş gün müddetle iJc\nen icrasma 
karar verilmiş ve muhakeme 10 - 10 
- 935 günil saat ona tayin edilmiş ve 
bir nüshası da mahkeme divanhanesi
ne asıJmış bulunduğundan mezk11r 
gün ve saatte İstanbul asliye mah -
kemesi 6 ncı hukuk dairesinde hazır 
bulunmasr veya bir vekil gönderme • 
si, ak.si takdirde gıyabınızda tahkikat 
ve muhakemeye devaın edileceği teb • 
liğ yerine ilin olunur. 

Kirahk daire 

C • ı ı • Kabatqta, Sedüıtünde Çürük· ) t enıyor suluMahmudPaıaapartmıannıda 
Romanımızı biriktirmiş olan oku - gayet güzel manzaralı büyük 

yuculanmızdan bunları ciltletmek is. beı oda ve bir sofalı, mükellef ha· 
ttyenlere: mamlı bir daire kirahktır. 

Eyldlfin 15 inci gtinU akşamma ka- Tramvay istasyonunun hemen 
dar Ankara caddesinde V AKIT küttip 

hanesine bir numara mukabilinde bı- ==yan=m=d=a=d=ır=·=T=a=la;:=:iın==e=d=e==y=a=k.m=d=Il"=· 
rakmalıdırlar. Bu tarihten sonra mü 
racaatlan kabul edilmez. 

Ciltletme Ocretf on kuruıtur. 
"Seneriler Yatafı,, romanı cilt . 

leri 1 numaradan 237 numarayp, 

kadar hazırdır. Müracaat ederek 
alınması .•• 

"Ragaatanın Oilu., 401 den 
469 numaraya bdar bazadır. 

5 
" • · · rı .--le>• ', , • .,,. ,~ı. 

ORMANIN KIZ 
Va.A,1 luıyııanl"" "1'oaı.ndo. 1Je Alrikonm balta ııirmemiı orma.nla
ruula g~ Clfk oe kahramanlık. Acyecan. enar Lle tethilı romıuu 

•No! 102 Yazan: Rıza Şekib 

Monbltolular, Karşa ile EbiiltllAyı kulilbe
lerJne hapis etmişlerdi. Reise karşı yapılan 

hakaretin cezasını çekeceklerdi 
Bwıun nasıl telakki edileceğini maaı bir kıyametin ko?mak üze

keatiremiıyordu. Sonra misafiri re bulunduğuna iıaretti. 
ola.:rak bulunduğu bir kabilenin Bu sırada reise yakiaşan iki 
reisine: yerli asker, ellerindeki kalkanlar-

- Hayır ... Ben bunu yapamam. la mızrakları yere bırakarak diz 
Demesi ne kadar doğru olabi - kapaklarını bu kalkanlar üzerine 

~ 

lirdi... dayadılar. lkisi de ayni dille, 
Ebülala da güçlüğün farkında ve ayni ahenkle dillerinin altında 

olduğu için kat'i birşey söyliyeme- bir takım heceler yuvarlodılar. 

di. Yutkundu. Hazırlanan meydanda eğlen. 
Karta.: cenin başlamak üzere olduğunu 
- Kararmız kat'[ mi? diye sor- söylüyorlardı. 

du. 
Rei• kısacık boY.U ile yerinden 

doğruldu: 

- Elbette, dedi ... Kararım katt. 
t ..• Siz yardım etmeseniz bile Ni -
yam Niyamlarla mu-hakkak dövü
ıeceğiz. Onları yalnız ba.şıma da 
hak1ıyacağmıa eminim. 

lıte iıin a.ııl kötü tarafı bura
ııyd1 .• 

Monbito reisi, yuvalarından dı·· 
ıanya fırlamıt gözlerini Karıarun 
gözlerine dikmit, ağzından çıka
cak müspet cevabı, sabırsızlıkla 
beki:yordu. 

Karta: 
-Hayır! 

D1yemedi. . 
- Evet, demek için yutliun'du, 

fakat muvaffak olamadı. Neden 
ıonra: 

- Kararınız madem ki kat'i, 
sizi bundan caydırmak imkansu 
olacaktır. Yardım etmek isterim. 
Hele Niyam Niyamlarla boğu§ · 
mak, onları alt etmek benim en 
büyük arzumdur. Fakat aeneler-
ce ıüren didinme artık e.2ıcrk ra
hat etmemi istetiyor. She yapılmı 
bu haka~tin tamirine imkan yok 
mu? 

Reia, gözlerini daha korkunç 
bir şekilde dıtarıya fırlattı. Çar· 
pık ağzını yaydı. Yol yol beyaı: 
çizgHerle boyanmıı, çukulata ren· 
gi deriıini bllnlJturdu: 

- Ne gibi, diye ıordu. 
- Sizden af dilesel!!r. çarpıf · 

mak arzunuzu yenemez misiniz? 
- Af dilemek .• Af dilemek .. 
Monbito reiıi bunu söylerken 

mütemadiyen bqıru, bunun im
k&naız olduğuna itaret edermiş 
gibi u.lhyordu. 

Sonra ilave etti: 
- Af dilemek.. Bu imkansız . 

Siz Niyam Niyamlıları tanımıyoı 
gibi konuıuyonunuz. Onlar af 
dilemenin ne olduğunu hHirler mi 
ki gelsinler de af dilesinler. 

- Siz gelip af dilemelerini is
terseniz ben onlarla gfü-ütmeyi ve 
bunu temin etmeyi üstüme alirnn. 
Şayet kabul etmezlerse o zamarı 
harekete geçer ve ceza!arını ver· 
meye baı vurursunuz. 

Karp. reise en büyük hakareti 
timdi yapmııtı. 

O tetebbüs etmeden gelip ken
disinden af dilemit olsalardı me
sele yoktu. Fakat kendisinin af 
dilemelerini istemek için arayıo. 

Karşa, vakit kazanmak istiyor
du. Reis, nasıl olsa, kendilerini 
de bu çağırılan yere götürecekti. 
Buna meydan vermeden, reise 
döndü: 

- Bize azıcık izin verirseniz,, 
kulübeye kadar gidip dönelim. de
di. 

- Pek8.IA.. Ben az sonra birim 
gönderip sizi aldırtırım . 

Karta ve Ebulula ayağa kalktı
lar. Etrafı çepeçevre !aran kala .. 
balığın arasından geçerek doğru 
kulübeye vardılar. 

Aslanlarını Ebulula, kulülieye 
koymUf ve kapıyı da üzerler inden 
sıkıııkı kapamıttı. 1'apı açılır açıl. 

maz ikisi de Karşanm omuzları

na atıldılar. Karıa, Ebululaya: 
- lıte, dedi, kalabalık bir yere 

geldik, aslanlanmızdan ayrıldık. 

Uf ak bir aynhşın onlar iizerind&> 
ki teeirini gör. Ben, bu lerda 
ııl ayrılll" da kalabalık ehirle.:~ 
giderim. Bunun imkineızhğını 
görüyoreun .• 

- Aılanlanndan ayrılmayı dü .. 
§ünüyorsanız, onları da beraber 
götürürüz. 

- Onlar, ormanlarn\dan başb 
bir yerde ya9ıyamazlar, ben de on .. 
lar gibiyim.. 

- Mübalağa etme Karta! Şim. .. 
di böyle söylüyorsun .. Oralara a• 
lı§ırsan, bir daha ormant\ dönmeli 
istemezsin. 

- Boı laf bu .. 
Hakikaten bu Kısa ayrılrtnı 

hayvanlar üzerindeki tesirini an· 
lamak için, onların Karşaya kar
tı gösterdikleri düşkünlüğü gör· 
mek lazımdı. 

Karşa ve Ebulula, onnan'dan 
ayrılıp ayrılmamayı münakaşa &e 

derlerken gerilerinden kapmm 
birdenbire kapandığım ve dışar· 
dan, konulutundan kalın bir ağaç 
olduğu anlatılan desteğ,n dayan
dığını duymuşlardı. 

Birdenbire neye uğradıklannt 

anlryamamışlardı. 

Monbitolular reisi kendilerini 
hapis mi etmitti. 

Bunu başka türlü tefsir etmeli 
kabil değildi. 

Filhakika çok geçm1?den dışaTo 
dan gelen boğuk b ir ses: 

- Monbitolulara yaptığınız ha• 
karetin cezasını çekecekı:s iniz ! Bu 
reisin emridirt diye baen dı. 

(Devamı var)' 
vasıta koyarak çalıtmuı doğru- - ------------
dan doğruya Monbitol:ırı küçük 
dütürmekten batka, Niyam Niyam r--------------r. 
lardan korktuklarmı söylemekte"· 
batka bir manaya gelme'(di. 

Karıa, kırdığı potun farkına 
vardı amma, neden soma .. 

KUPON 

243 
14 .. 9.935 Monbito reisi gene lJmduğu gi

bi harekete geçmedi. Fakat göz 
aklarına bir kızılhjın çökmüt ol- ------~~-----
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ŞUNDAN IBUNDAN 

BalıkcılıQın en kolay 
ve eQlenceli şekli: 

Karabatakla balık 
avlamaktır! 

JapC. ayada timdi en beğenilen 
ıpor olta ile balık avlamak yeri· 
ne kuşla balık tutmaktn. 

Şarka mahsus olan ve bizim 
Lüferlere benziyen Ayu balığın · 
tutmak için eğlence gemileri Ge. 
fu civarında Nagara ırmağını?'\ 

ağzına ÜfÜfmektedirler. Ayu ba. 
lığı mehtaptan kaçtığı için yalnıı 
karanlık gecelerde avl..mabiliyor 
Gemiler böyle gecelerde bat di 
rekterine meşaleler koyiirak balı" 
avına çıkmakta ve Ayu balığın. 
Konnorant dedikleri uzun gagalı 
bir cins Karabataklarla avlamak 
tadırlar. 

Sır Ayu balığı görünür görün 
mez kuş salıverilmekte. bu del 
heınen denize dalıp avare balığ. 
gagasiyle yakalamaktacı:.ı. Ancak 
Karabatağın balığı yutmasın;ı 

engel olmak için boğazır~a bir hal 
ka geçirilmittir ve bıı halka U · 

zun bir ipe bağlıdır. Kut balıg• 
tutunca hemen geriye ç-cic.iJmekte 
dir. 

Arasıra kut fazla siııırlenip ka· 
fa tutmağa başlayınca önüne bh 
Ayu balığı atılmakta v" böyleC'c 
ava tekrar başlanmaktadır. 

Amerikada birden fazla 
karı alanlar 

Birle~mi§ Amerika c·.;.'.":l.huriyet 
ferinin Arizo vilayeti, ~~nit çölle 
riyl~ niıbeten ıssız bir yerdir. itte 
>Uranın en uzak köşel"ı ~nden bi 
ri o.an .Şort Krik bölge.ı:ıde aekb 
kiıi birC:\Jn fazla karı a ·Irkların 
dan mahkemeye verilnnş bulun· 
ma'.<tcıdırlar. 

İlçebaylık müddeiumllmiıi Mis 
ter Elmo Bollinger bunhrdan ha· 
zılarının üç karılı olduklarını ve 
hu ıssız yerde takibata uğramıya
caklarmr sanarak bütün karılarile 
birlikte ve bir dam alt.nda yafa· 
Clıkl:.ırını söylemittir. 

Bunlardan bir famdyada ü~ 

kadın ayni ayda doğurmuştur. Heı 
üç ;ocuk da ayni babanın evladı 
dır. 

Amerika gazeteleri ha davayı 
heyecanta takip etmektedir. 

Dİinyada kaç kitap var? 
Amerikada yapılan eıaslı bir 

inceleme sonucunda bütün dünya· 
da 1100 kitabevi olduğu ve bun 
lard.a 185 milyon kitap bulundu 
ğu anlaşılmıştır. 

Avnıpada 677 kitabevi, ve 120 
milyon kitap, Amerikada ise 350 
kitabevi ve 60 milyon kttap var 
dır. 

Parrsteki uluıal kihbevi yer
yfü.ıundeki kitabevlerin~n en bü 
yüğüdür ve burada ciört buçuk 
milyon kitap vardır. Ondan son 
ra bir milyon iki yüz b\ıı kitabı o· 
lan Vaıington, daha ıonra da 
Londra kitabevleri gelil' 

Lakin Moskova ve Leningraci 
kitahevlerinin her biriııJe dördet 
milyon kitap bulunmaktadır. 

Bir inek altı buzağı 
doğur da 

Sovyet Rusyanın Kursk köyün· 
deki Galka adlı meıhn. inek bu 
yıl da altı buzağı doğurmuttur. 
Ayni inek bundan evvel de biri 
193\ de, biri de 1933 de olmak ü
aere dörder buzağı doğl·rmuştu. 

Sovyet fen akaden\isi !İmd 

Galkayı müıahade altına almıt 
biluaaaaktadır. 

Güneş ışığı veren 
ampuller 

Bir Fransız ıoıyete'J'. her bi· 
ri 12 franga (bir Tüd: lirasına) 
tabii güneı lfığı veren yeni bir e· 
lektrik ampulü yapıp satmağa baş. 
lamıttır. 

Bu ampuller, evlerimizde kul· 
lanmakta olduğumuz elektrik ce
reyanı ile iılemekte ve güneşir. 
yazın netrettiği ültra viyole ıtığı 

vermektedirler. 
Ampulün özel camı ~800 angı

trömden &§ağı takim t!r~ici hüz 
mel eri dışarıya bırakmamakta· 
dır. 

insan kuvveti!~ işleyen 
iayl}are 

lnsa:ı kuvvetiyle it~iyen bir u
çalda Almanyada Robatok uçak 
alanında bir uçuf yapılmııtır. 

Dünbayl adlı bir pl~ot ustası 
yerden 1 metre yükseklikte, insan 
kuvvetiyle çevrilen p~rvane ile 
yürüyen bir uçakla 195 metre yol 
almııtır. Pilot, yaptığı ikinci bir 
deneci de baıarmıı, ha ıefer de 
225 metre yol almııtır. 

Garip bir ceza kanunu 
Çinin yeni ceza kanunu, evli 

erkeklerin metres tutmaluını ya· 
sak etmİflİr. Onun içi, metresini 
görmek veya bir "çayevi., ne gİl· 
mek istiyen koca, karısından izi.1 
almak zorundadır. Böyle yapar· 
sa, cezadan kurtulmaktadır. 

Bu yeni kanunun "makablin~ 

ıümulü,, olmadığı için, kanun çık 
madan metresleri olduğunu ispal 
eden erkekler, cezaya çarpılmak 
tehlikesi karıısıncla bulunmaksı -

zın bunlarla bulutmağa devam e 
debileceklerd ir. 

Isveçte trenler 
elektrikli oluyor 

J sveç hükfuneti bütün demir· 
yollarını elektrikle itl~tmeğe ka
rar vemıittir. Şimdilik elektrik 

le i~letilecek olan kısımiAr için il!c 
parti olarak 260 eletrik lokomo · 

tifine lüzum vardı. Her gün bir 
lokomC\tif yapılmak surt-tiyle bu· 
güne kadar 200 lokomotif hazır 
lanmıştır. 

1 enis topu bügükiü
ğünde dolu 

U ruguvay' ın devlet merkezi o 
lan Montevideo'da tenis lopu bü
yüklüğünde yağan dob taneleri 
bütün cam ve sokak frnerlerin' 
kırmıştır. Elde mevcut camlarlc1 
bu zararın ancak yüzd" onu ta · 
mir edilebilecektir. 

Hükumet parli.ment?)'a bir ka 
nun layihası vererek <"amm bir 
müddet için ithalat rusu~mundan 
muaf tutulmasını müstacelen is· 
temittir. Aksi takdirde kırılan peı~ 
cereler tamir edilemiyecektir. 

Talaştan odun 
lngilterede geçen hatta icat o 

lunan bir makine sayesinde ke. 
reste talatından odun yapmak im
kan dahiline gimıiıtir. 

Bu makin, sobada ve çamaıır 
ocakları altında yakılacak odun
ları talaştan yapacak, b;;ylec~ het 
yıl odun için yapılan orman tah
ribatının önüne ıeçilecektir. 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 
Hcayalttaıın ~Ooınmoş lhl=1D<ftl!:(ô ~Dır maı<ece[('a 
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Hey gidi kavanoz dipli dünya hey! 
diye sızlanrnağa başladı. 

- Sen oralarda kimlerdensin 
ba.kaynn? 

- Ben mi? Ben Ommü gülün 
tiyzesiyim ! 

Bu sefer ben sordum: 
- Sulukulede en iyi taı·kı SÖ!'· 

liyen, oyun oynayan kim baka -
yı~ timdi? 

- Şimdi mi? Dur bakayım ..• 
Hele biraz düşüneyim .•. Şey .• Şim
di en iyi şarkı söyleyip oyun oy • 
na yan iki kardaşlar var~ır. Çakır 
Rana Çakır Emine derler, ;ıte on
lardır. Hatta bunların seılerini, o·. 
yunlarmı lstanbulun en kibarlan 
bilem beğenmişlerdir. Hele şimdi 
ne diyorlar onun adma bakayım ... 
Benli Latif Bey diyorlar kıYanta 
biri var, o Rananın sesi ile oyunu
na pek bayılır. Alimallah Ranayı 
karıısmda söyletip oynatmak için 
avuç dolusu para döker. Sonra 
kardatı Çakır Eminenin sesini de 
o Latif Beyin arkadaıı bir genç 
var; o çok sever. 

Küçük kızlardan biri oyunu bı
rakıp lafa karıttı: 

- O gencin adı da Feri dun 
Beymiş ... Amma bir görseniz ne 
tık geziyor. Göğsünde altın köste· 
ği var bir kulaç ... iskarpinleri siv
ri burunlu, parıl parıl yanar. 

öteki kız da tefi bırakarak: 
- Daha evvel Ça1iır Emine ab

layı bir irfan Bey severmiş; onun 
sesine tutkunmuş, sonracığıma bu 
Feridun Bey irfan Beyi kıtlamı! 
Eminenin yanından ... 

Etem: 
- Bu irfan Bey kimmi,? 
Kız: 

- irfan Bey mi? Ha! O şey -
mit··· Dur bakayım hele! (öteki 
kıza sorar) Akı söylesene, o irfan 
Bey kimmit? 

Öteki kız: 
- Hi2.nnancı todilerin katibiy- . 

mit! 
Kocakarı: 

- Amma siz bir görseniz o Ça
kır Emineyi gazel okurken şaşar -
sınız ! Sakallı Reha Beyi belkim 
iıitmitsinizdir. Hani menşur Ye · 
nikap1lı sakaJlı Reha Bey ... Eski · 
den bizim Sulukuleyi beğenıni -
yen; hep Ayvamarayda :.;mrünii 
geçiren o bi!em şimdi bizim ma -
halleden ayrı!mıyor. 

Kocakarının ve çocukla:ın bize 
verdikleri bu malumatı kulağımı
zın arkasına attık ve gene biz ken
di muhabbetimize daldık. Etem 
önündeki ikinci küçük şişeyi de 
bitirip üçüncüye başladığı zaman 
değişti. Deminki neşesini ve bir
kaç aylık tabii halini kayb~dip pis 
pis dü~ünmeğe; ikide bir derin 
derin ahlar, oflar çekmeğe ve iki
de bir elini dizine vurarak: 

- Hey gidi kavanoz dipli dün
ya, hey! 

Diye 11zlanmağ21. batlad1. Sor • 
dum: 

- Ne oluyorsun Etem, yoksa 
aklına geçende başkasına ucuzca 
satmış olduğun ayın mı geldi? 

- Bırakasın Allaıhaşkma, ne 
ayııı canım sen de ... Allah elini -
metlim, kesesi devletlim irfan E
Eendiciğime uzun ömürler bt yur
sun ! O sağ kaldıkça alırız ay:nın 
daha iyieini hiz ..• Zati o sattığımı· 

zı da gene alma.mıt mıydık onun 
sayesinde ... 

- Ya neye böyle pis pis dü§Ü· 
nüyor, ikide bir ah, of çekiyorsun? 
Ağlar gihi yaparak: 
- A be efendiciğim, ben dü • 

şünmeyim de kim düşünsün; ben 
ah, of çekmeyeyim de kim çek • 
sin? 

- Peki derdin nedir timdi söy
le? 

- Geldi gene tinci benim sev· 
gilim gözümün önüne! 

- Kim senin sevgilin, Gülizar 
mı? 

- Ha ha! Gülizar dökemez o • 
nun eline au ! 
-Yokıa Nazlı mı? 

- Ha ha! Nazlı onun yanında 
kalır lolanacı kocakarı! 

- .Anladmı timdi... Hazine -
dardaki deli Sümbül! 

- Amma da yaptın ha elini • 
metlim efendim, GavuT Etem kal
dı kaldı da öyle tnnarhane kaçak
larına mı kaldı? 

• 
- Peki, kim öyleyse, söyle de 

biz de öğrenelim! 
- Amma kalacak sende bu 

sır ... De vermiyeceksin ki~secik • 
lere ... Zere duyarta bizim karı bu 
sırrı yıkılır çadır batıınıza ... 

- Peki, bende kalacak. .. Kim • 
seye söylemiyeceğim ! 

- Et bana bir yemin bakaymı ! 
- Vallahi, billahi! 
Ağır ağır elini koynuna sokup 

fU gördüğünüz resmi çıkardı: 

Ethemin Arabiatanclaki sevgilisi 
Sitti Makbule! 

- T e benim esastan, temelli 
sevgilim ..• iyi bakasın, göresin i!
te ... Sevgili dediğin hüle oluT. Ba· 
kasın ne vücut var cenabette .. . 
Bakasın ne surat var yosmada .. . 
Bııkasm ne kaş, ne göz, ne ağız, ne 
burun, ne çene, ne diş, ne dudak 
var kahpenin kızında ..• 

- Ulan, bu kimin nesi Etem? 
- Bu da bizden ... llle velakin 

diyildir buralı! 
- Nerelidir? 
- Arabistan taraflarmdandır. 

Sizin anlıyacağınız hu bir Arap 
çingenesidir ki yoktur bunun eti 
güzellikte Hindiyanrn Çini maçi· 
ninde bilem ! 

- Onun boynundakiler nedir 
öyle? 

- Onlar altındır hep ... Oııları 
takınışbr kahpenin kızı, süs için J 

gerdanına ..• 

- Bunun adı nedir Ete.:n? 
- Buna derler Sitti Makbde ! 
- Sen bunu nereden tanıyor • 

sun? 

- Bu kadar öğrendin ya ... Bı • 
rak ötesini ıinci... Sıruı gelinceı 

oralarını da hikiyetlerim :za!ını -
za ! Şinci ben kendisinden geçen-

de gizlke bir mektup aldım; ya • 
zar bana ki geleceğim bu Hıdı • 
rellezde lıtanbula, orada bulaca

ğım seni ... Allah vere gelsin Hıdı
rellez de o dediğim köyde bizim 
sevgili de barahar yapalmı senin

le bir baıka çef it tef eriz ki göre -
sin nasıl olurmuı çingenecıea ma • 
habbet! 

-Etem bu kadın mı, kız mı? 
- Bırak dedik ya oraları şind 

karıştırma, ser ·a anlarsın ne mal 
oldl•ğunu! 

- Sen bunu Arabiıtanda mı 
tanıdın? 

- Nerede tanadım tanadım, 

detme §İncik oraları, dedim !ana 
ki sonra öğrenirsin o itleri? 

Sanırsam artık benim Nazlı • 
dan, Gülizardan hiç bahsetmedi
ğimi, herşeyden elimi ayağımı 

çektiğimi anlıyan Etem, resmini 

gösterdiği bu çok güzel kadınla 
beni yeniden oyalamak; bu su • 
retle beni çingenelerden aoğut ·• 
mayıp onlara kartı yeniden büa· 
bütün tulufturmak istiyor lu. 

O gece Etemle Veliefendiden 
araba ile dönerken T opkapı dışın
daki kahvelerin birinde B~nli La

tif, Feri dun, Tornavida Ha!all 
nargile içiyorlardı. Biz cnlan 
gördük amma onlar bizi farketti· 
ler mi bilmem! 

Zavallı zurnacı Şahin, zavallı 

klarnetçi ince Mehmet, zavlh ke

mancı Kör Andon arasıra yol da 
beni gördükçe ne candan n~inalık 

ediyor ve i~in içyüzünü pek bil • 
medikleri irin: 

- Neye artık biz1eri hiç :ırayıp 
sormuyorsunuz, ne yaptık, yoksa 

bilmiyerek bir kusur işledik C:e si
zi gücendirdik mi? 

Diye serzenişlerde bulunu~ or -
lar. 

Bu saıbah Kasımpaşa iskelesin
de vapur beklerken Ayvo.'l~ar:lylı 
çengi Küheylanla orada karşı • 
lattım: 

- Nasıl beni bırakır da onlara 
kaçar mısın? Oh olsun! 

Der gibi bana bir bakış haktı, 
sonra da hiç.bir şeyden haberi 
yoknlut gibi: 

- Gel de bir aktam bize sana 
kemanla, utla adamakıllı bir dök
türeyim (göbek atayım)! dedi. 

Ben de §U kartılığı verdi.nı: 

- Reha Beye döktür, Reh~ Be
ye; ben artık öyle §eylerden eli • 
mi, ayağımı çekitm ! 

Lakin kafir kart karı hila en -
damlı mı endamlı, cilve!i mi cil -
veli, fettan mı fettan, çnlım!: mı 
çalımlı ha! 

.(Devamı var). 



Aşk 

/Jlcghur Jngiliz karikatürl•ti Kruı:ik 
ıcıuk bu resminde kıtkançlılı göıter

mek istemiştir. Kıtkanç O,ık 11tma 
ateşleri içinde kıvranan bir Jıcuta gibi 
sayıklar, binbir hayalin verdiği ıatı• 

rapla 11anar. Bir Framız doktoru kıı· 
l:am;lığı, tıpkı baıka hastalıklarda ol. 
duıiu gibi, hapla tedavi edebileceğini 
aöylemi~tlr. 

Kıskançlık 
Aşk hastahğının 
bir tezahürüdür 
8Jr Ua · a, sıtma gibi 

tedavi edilebilir 
!n[:'ilizlerin en büy~k şairi ve 

tiy:ıtr.:> muharriri Şekapi: bundaı. 
üç yüz yd önce yazdığı "Venedik 
taci.-i,1 piyetinde "Aşk kördür., de
rni~ti. 

n · r ba~ha İngiliz tairi Geoffre!r 
Chl:_ıc3r de nyni §eyi Şf:'kspirden 
cluh:.\ evvel "Çünkü aşk~ ütün gün 
1,örcli.:ı- ve görmez,, cümlt'ıiyle ıöy · 
le:ri~~i. Bu ~airden tu.ı on dört. 
asır ö_ ce de Rcma tairi rroperliu.'l 
rner.;İye lrinde "atkın çılgmla4 
hrdı;ı herkej kördür,, diye yaz· 
nıı~tır. 

Amerikanın en tanınmıı göz; 
ınütelıassrnları.ildan Sanfranıisko

lu doktor T. A. Brombt.h, bu tai· 
te.ne mü~.ahedelerin fiı:i]ojik doğ· 
tu!uğunu ispat etmi,, aşkın gö'.t 

hastalığına sebep oldu~nu ve 
kur~anlarmın görll! kudretine te 
!İ:- eU:iğini ortaya koyma~tur. Ayni 
zamanda da Propertius'un "Atk 
çıldırtır!,, sözünü ispat ~~miştir. 

Bu doktora göre, aşkın alamet
leri bazı hastalıkların izleri ol
duğun dan aşkın kendi,. ne bir ha.; 
talık gibi kabul edilmel:cHr. Dok
tor bu hastalığa, yani ~ıka "aklın 
sorhoıluğu,, diyor. HeYo hastalık 
gibi bu da "insan uzviyc-tinin kim-

}'asmı altüst,, eder. Kurbanları tıp. 
lu sarhoş edici maddelı!rden, ze
hir den yahut mikroplardan istırap 
çek~nler gibi "birçok çtlgınlıklal' 
Yap ular.,, 

Seçkin bir Fransız ilimi olar. 
Dr. Paul Voivenel Amerika). Dr. 
Brombah' dan daha ileriye gide
rek " La Maladie d' Aour,, ya
ni "Atk hastalığı,, adlı kitabında 
diyor ki: 

"Atkın bazı ali.metleri, uyut
hırucu maddeler, ispirto yahut mi~c. 
rop zehirlerinin izlerine o kadar 
benzer ki doktorluk bifo:ei bunlar. 
hep ~irbirinin benzeri -o~arak ka · 
bu} etmek mecburiyetinrJedir. 

Sevgiliıini görmekten mahrmn 
olan 'bir Atık, tıpkı içki bulamıyan 
bir ~arhota, zehrinden :nahrum e
dilen bir esarkete ben:ıer. D_ü· 

Madam Vilma Harrison özü siizii 
d~#~~·u, tanrıdan korkan bir kilisede 
vaizi olduğu haldtt kıskançlık yüzürı-ı 
den katil olmuştur. 

Bu ciddi kadın şimdi lıopishanenin 
demir kafesleri arkasında muhakeme
sini beklemektedir. 

§Ünceleri ve hayalleri hastalık 

hummasiyle tutuıan bir hastanın 
dütünceleri gibidir, hareketleri de 
bir delinin harektlerini a:..ndırır. 

Atk, menenjit, yahut anıef a · 
lit letarjik denilen uyku hastahğ 
mikropları tarafından ;t tilasında 
olan akıl perişanlığının &.ynım ya-

par. Bütün ahlaki düşünceleri or
tadan kaldırır, cinayet~ kartı o· 
lan ahlaki bağları çözüp tktar Hat
ta kurbanlarını katil bite. yapar; 
nitekim ayni halleri uykv hastalı 
ğına, halta "çocuk felci,. denilen 
hastalığa tutulmuş olanlarda da 
görüyoruz. 

Ruh cioktorlarından birisi ba · 
kın ne diyor: "Atk kı2amık has • 
talığına benzer; hele ihtiyar yaş . 
ta bata gelirse büsbütUn tehlike 
lidir.,, 

A~k vüzünden kendi kendile 
rine ölenler belki de pek nadirdil'. 
Ancak aşk yü~ünden öldürülen 
ler, kati! olanlar, kendi tatlı can . 
!arma kıyanlar az mıdYr? 

En klasik aık trajediıini Şeb 

HABER - Alqıam Post11.81 

ltııa~taDnktor D 

Şairlerin bu sözü
nün doğruluğu 
isbat edildi 

MATMA:&EL SESILYVBITE 
iLE DORE ANDRE .. 

Dore bu kıza çılgınca tışık ol • 
muı, fakat kız kendillini ıevmemiı 
tir. Adamcağız •eııgilisine iki ıaat 
içinde tanı yirmi iki defa telefon 
ettiği için otuz gün hapıe 

mahküm olmuştur. 

pirin "Romeo ve Julyet, adlı pi . 
yeılnde görü:ydruZ. Bu:ada Ro -
meö ıevgiliıini ölmüt sanarak ze. 
hir içer1 Jülyet de uyuınıp sevgi· 

lisi Romeo'nün ölmüt olduğunu 
gör~nce kendini hanç~r?er. itte 
bunlar müvazeneıiz bir aklırı lia-

rek~tleridir. Bu sadece bir ma 
sal olmakla beraber h<1 kiki ha
yaUan da örnekler alabiliriz: 

Amerikanın T exas v:Ji.yetinde. 
Viçita tehrinde Madaın VilmJ 
Harriıon çok ciddi, namuıkar,, a
ğır batlı bir kadındır. Kendisi ay· 

ni zamanda Evancelik mezhebi ce
maatinin lideridir. Kilisede vah: 
olan bu papaı kadın kocasını öy· 
le tiddetli bir aıkla seviyordu ki 
onun kalbinin bqka bir kadın ta . 
raf:ndan ~alınmıf olduğunu sana
rak gitmif ve o kadını büyük bir 
ıoğak kanlılıkla öldürmüştür. 

Şimdi de şiddetli bir aşkın bü· 
tün müvazenc ve hesapları bt·· 

"AŞK HASTALIGI,. EN iNCE HE· 
SAPLAR! RlLE ALTÜST EDER. 
para11ı lçin genç milyoner Klendeni.n 

Ryan'la e-vlenmedi t(l/larlıyan ve ba • 
şaran konteı !ttari An von Vurm -
brand - Ştupal başka bir adama olan 
çılgınca aşkı yüzünden, iki gön.ül bir 
olunca samanlık ıeyrandır diyerek 
milyonları tepmiş ve aşıkına koşınuş
tur. 

ma.ka.rışık ettiğini göat~ı·tm bir mi-1 
sal alalım: Alman konteılerindeı'. 
Von Vurmbrand • Ştupah bir mil
yonerle evlenmek üzere Nevyorka 
gitmiıti. Kendisi Lehli bir kont•. 
sevmekle beraber Ne~)orkta a'? 
zamanda Klendenin Ryan adlı 

mirasyediyi pençesine g~çirınitti. 
Ryan bütün Amerikfıln annele· 

rinin damatlığa ıeçmek istediii 
çok zengin bir delikanlıdır. Servet• 
yalnız nakit para 35.000 000 do · 
lardır. Alman kontesi Lu zengia~ 
adama varmıf, fakat d&lh& ilk ge-

ceden pi9man olarak zavılh koca .. 
yı odasından kovmu9tur. Fransa 

da kalan &tıkına para vt.tittirebi \ 
mek ıçin de düğünde kendisine ve . 
rilen dt!ğerli armağan~e.rı ıatmıt· 
tır. 

Nihayet Ryan botanma davas,. 
m açınca kadın mahkemede gön· 
lünün başka birisine b ~ğlı oldu 

ğundan servet, ıaadet kendis1 içir. 

hiç bir mana ifade edem.yeceğini . 
sev!]'aisine bir an evvel iravutabH 

mesi için izdivaç bağım.n çözül . 
me.mi he.kimlerden yalvarmı~tır. 

Fakat şiddetli bir aıkın sebep 

olduğu çılgınlıkların konıik tara} 
ları da vardır: Bundan birka~ a, 
evvel Holivutta besteka:- ve müzi!' 
direktörlerinden Andre Dore don. 
durmaeı dükkanlarından birind"
garıon olan Sesily VhH., adlı bir 
kıza kar§ı o derece şidd~tli biı aık 
'duymuttur ki, iki saat ~çinde hu 

lngillz ıairl Şekspir, "Romeö ve J~ 
llyet" piyesinde romantik aşka haı 

dldm.etlerl cınlatmağa uğraımııtır Bu
rada piyesin ölüm sahnesi görülmtTo. 
ttdlr. 

kJZA tam yirmi iki defa !elefon et· 
mittir. 
Seıilya bu adamı her nedense se· 
vememi~ ve rahatsız ettiği için de 
polise müracaat etmittir. Bestekar 
tevkif edilince, verdiği ifade de 
"Sesilya'ya kar§ı çılgınca bir atk 
duyuyorum,, demiı, polis mahke
mesi de bu çılgınlığın yatıtmaa' 
için Andre'yı otuz gün hııı.pıe mah
k\Un etmittir. 

Atk elenilen haıtalığm tedavisi 
mfönkün müdür? Fen bunu henü:ı 

· keıenkes olarak ıöyliyr"mem~kte
dir. On dokuzuncu asrın metiiur 
Fransız doktorlarından Klod Re
nolt aık hastalığının e:n tehlikeli 
ali.metlerinden biri olan kıakanç.. 
lığın bir takım haplarla tedavi e-
dilebileceğini ve bunun sinir ya • 
trıtırıcı bir takım ilaçlar olduğund 
ıöylemittir. 

Vücutta ıinir sistemiyle, gud • 
dele:- sistemi arasında me.vcut çok 
11kı ve karmakarıtık münasebet -
)eri bilen fizyolojiıtler a~km has
talık alametlerini ilik ve balganı 
yapan guddelerin fazla heyecan • 
lanma11ndan ileri ıeld:ğini ıöy .. 
lemektedir. 

Benin hemen altında olan bu 
gudde bütün vücut için "hikim 
bir gudde,, vaziyetindf\ olup va· 
zifelerinden biri de diier ıudde-• 
)erin hareketlerini kontrol etmek-

tir. Bu gudde hey~anieı.rla bey• 
nin dijer akıülimeller:yle kolay~ 
ca müteeas-ir olur. Şidaetli bir aşli 
bu guddeyi müteessir e:ljnce. o da 
vücuttaki diğer gud4elerin hare • 
kellerini deiittirir. Gerek kız .. 

gınJık, gerekse korku yalnız ha. .. 
raret değil, ayni zamanda üşü • 

meye de sebep olmakta.dır., 81 . 
naenaleyh atkın ayni te~irleri yap. 
mamasına hiç bir sebep yoktur. 

Şu muhakakatır ki atk kalp 
çarpmasını bızlaıtırmakta ve art . 

trrmaktadır. Bu ise hastalıklarda 
müıterek olan bir alamc.:ttir. 

Belki günün birinde ülkelerin 
sağlık bakanlığı batka hastalık·· 
lar<la olduğu gibi aşka da gem VU· 

ra.rak düzen vereceklet kokain- • 
cİ ve sarhoşlara mahsu• sanator .. 

yomlar oldağu gibi atk t~daviıi 1-
çin de sanatoryomlar açacaklar~ 
'dır. 



Serbest güreş A vru-
• pa şampıyonası 

Briikae~e amatörler arasında J Orta:Birinci Johanaon (İsveç), 
&erbest güret Avrupa p.nıpiyona- ikioci Eugene Angst (lıviçre), Ü· 

aı yapılmıştır. Üç gün dev-.JJl e • çüncü Sovari (Macar). 
den bu müsabakalarda büyük bir Yarı ağır: Birinci Viraght (Ma-
seyirci kitlesi bulunmuttur. car), ikinci Kadier (lıveç), üçün-

Muhtelif kategorilerin şampi • cü Neo (Eıtonya}. 
yonlarını yazıyoruz: Ağır: Birinci Heglin (lsviçre}, 

Horoz siklet: Birinci itaJyan ikinci Homfischer (Alman), ü -
Nizzola, ikinci Macar Lorİn7., ü • çüncü Akerlind (lsveç). 
çüncü Alman Brende]. -Tüy siklet: Pihlajemeki (Fin -
lnndiya), ikinci Toth (Macar), 
üçüncü Taucer (İtalyan). 

Hafif siklet: Birinci Karpat~ 
'(Macar), il.inci Hennani (Fin • 
landiya), üçüncü Ehrl (Alman). 

Yarı orta: Birinci Anderaon 
'(lsveç), ikinci Schafer (Al:nan), 
ü.::üncü Willytnıg ( lsviçre). 

Omumiyet 
§Öyledir: 

itibariyle 

Birinci: Macaristan 11 
Ik inci: laveç 9 puvan. 

Üçüncü: Almanya ile 
müsavi 6 puvan. 

tasnif 

. . 
svıçrt: 

Be§inci: Finlandiya 5 puvan 
Altıncı: İtalya 4 puvan 

Yedinci: Çekoslovakya 1 puvan \ 

Norveç 
Finlandiyayı 

BUyiik farkla yendi 
Norveç ile Finlandiya arasın • 

da 18 bin seyirci önünde Helıing· 

forsta oynanan futbol mtti:nda 

Norveç Finlandiyayı bire karJı 

bet g1bi büyük bir farkla yenmiş

tir. Birinci devrede Finlandiyalı • 

lar çok güzel oynamışlar ve ha

aımJarının teknik üstünlüğüne 

rağmen haftayını 1 - 1 betabert; 

bitirmişlerdir. 

ikinci devrede Norveçliler a • 

damakıllı hakimiyeti ele alrnr1ar 

ve F in1andiyalılara göz açtırma -

dan dört sayı daha kaydederek 

bunları 1 - 5 yenmi§lerdir. 

Solda tidi plonjon, sağ da havada perende atmayı on muhtelif fotoğraf böyle tesbit ediyor. 

iki klasik plonjon serisi 
Bir fotoğraf operatörü yük-( sonra havada sanki bir dans ad,~{ 

sekten ya.pılan bu iki klasik plon- mı yapılıyormu, gib uçulmuştur. 
jon serisini tespit ederken her Daha tonra o ne güzel bir plis"! 
hangi bir yüzücü seçmem ittir. uçuı ve fezada ne tatlı inhina 

Onun intihap ettiği yüzücü virlerdir. 

Hafif bir beyaz köpük kolların 
su ile temasını göstermektedir. 

itte bu dahtın mükemmeliyeti· 
ni gösteren en gü~I bir vesikadır. 

Ayak 

işi 

lngUtere /utbolculan rtatu devrelc rini Mp plajlarda geçirmektedirler. 
Yukariki reıimde Hayburi futbol takımı oyuncularını l'cmlay pUijında 

yatTIUf i8tirahat ederken görüyorıunuz. lıkotland re Arsenalın meıhur haf beki 
Frank HUl bu arkadaflannı görnıesiy le, onların üstlerine çıkarak, ayaklariy. 
le maaj yapmağa baflamııtır. 

lıin tuhafı, bu meıhur oyuncunun can yakması icap eden yeni tarz ma • 
ıajdan < ! ) meslektaıları da memnun görünüyor ve gülüyorlar. 

Yugoslavya ile 
Çekoslavakya 

berabere kaldılar 
Çekoılovakya ile Yugo.lavye. l 

mi!li takmıları arumda Belgrat· 
raf da birer gol atarak berabere 
kalmışlardır. 

ta yapılan milli futbol maçında ------------
her iki ta.raf da kendilerine layık Federasyon futbol-
'bl~ fena bir o~ ..,..... cular ça or 
1 -1 berabere ka.lmrtlatehr. Rus sporcula.riyle yapılacak te~as.. 

Birinci devre ııfır • ııfıra bit • Jara ha.zrrlanmak için, futbolcuların, 
mİJ, ikinci haftaymda her iki ta- çalıştırılmasına başlanacaktır. 

Atletizm fede
rasyonuna 

teblig 
bir 

Yurdumuzda ilk defa olarak ve bü
tün Balkan uluslarının iştirakile 21,22 
ve 29 eylülde Fener stadında yapıla • 
ca.k olan altıncı Balkan oyunlarının 

tertibi için azim fedakarlıklar ya -
pıldığr halde mahaza spor meraklıla . 
rına bu güzel spor hareketini rahatça 
ve kolaylıkla göstermek maksadiyle 
günlük biletler çok ucuz yapılmış ve 
ayrıca yüzde otuz tenzilatlı biletler de 
ihdas edilmiştir. Birinci mevki bilet
ler günde 50 ,.e kinci mevki biletler 
25 kuruş olduğu halde toplu biletlerin 
üç günlüğü birinci mevki 100, ikinci 
mevki 50 kuruştur. 
Stadın intizamını ve halkın rahah

nı korumak için ancak oturabilecek 
yer kadar bilet bastırılmış olduğuna 
ve ucuzluğunu gören halkın da toplu 
biletlere çok rağbet ederek şimdiden 
bütün yerlerin yarısı satılmış bulun -
duğuna ve bilet satışı böyle devam 
ederse oyun günleri gişelerde satıla . 
cak bilet ve yer kalınıyacağına muh • 
tt'rem halkın şimdiden dikkatini çeke-
riz. 

Toplu biletlerin satıldığı yerler: 
lstanbulda Yeni Postane civarında 

Zeki Riza milli spor mağazası. 
Galatasarayda Natta seyahat a<:en . 

tası. 

Karaköyde Ziraat bankası yanında 
Natta seyahat acentası. 

Futbol federasyonunun, aşağıdaki 

tebliğinden de anlaşılacağı gibi, bu iı 
için oyuncular seçilmiştir. 

TEBIJG 
Futbol federasyonundan: 
İsimleri aşağıda yaZTlt tutbol~lann 

10 Eylul pazartesi günü saat 17,30 da 
Beyoğlu halkevine gelmeleri tebliğ o
lunur: 

Galatasaraydan: 
Avni, LQtfi, İbrahim, Necdet, Mil. 

nevver. 
Fenerbahçeden: 

Niyazi; Fikret; Yaşar; Mehmet ıt.. 
şat; Cevat, Bedii; 
Befiktaıtan: 

Hüsnü, Nuri, Şeref, LG.tfi, FeVZ1, 
Faruk, 

Güneşten: 

Faruk, Reşat, Rasim, Salahaddin, 
lstanbulspordan: 
Hasan, 
Vefadan: 
Muhteşem. 

Bisikletçiler 
T. 1. C. 1. lstanbul bölgesi bisiklet 

heyeti başkanlığından: 
- İstanbul bi iklet mukavemet bi • 

rinciliği yarışları 6 - 10 - 935 pazar 
günü yapılacaktır. 

A - Yarış Mecidiyeköy, Kef eliköy, 
Sarıyer, Kilyos, Sarıyer, Kefeliköy, 
Mecidiyeköy, Kefeliköy,, Bentler Ke
feli köy, Mecidiyeköy olmak üzere 101. 
kilometredir. 

B - Yarışa sabah ant tam sekizde 
2 - İstanbul bi iklet sürat yarışı 

13 - 10 - 93:> pazar günü yapıla • 
caktır. 

Nevyork ıampiyona1armda ve ıon Yalnız her iki seri de sekizin . 
olimpiyat müsabakalarında bi- ci resimdeki vücut harekatı a 
rinciliği kazanan dünyanın en heokdar görünmemektedir. Diğc.

Garip değil midir ki on metre 
yüksekten da im ala r da bugüne ka- .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

de yüzme hocasıdır. 
A - Yarış bir kilometre olarak 

neşiktas Şeref alanındaki bisiklet pis. 
tinde )apılaraktır. 

dar yenilmemit olan Dorothy Pov· 

yüksek kadın plonjon şampiyonu fotoğraflara nazaran hatlar daha nton geçenlerde tramplen ile plo~-
~rotf PoJDton'dur. münkesir, kolların vaziyetleri de jon yapmak müsabakalarında i-

Şampiyonua JUkarıdan afağıy'- daha gayri muntazamdır. kinci gelmiıtir. Mağlup olduğu d" 
l>ütün harekatını gözden geçırı- Maamafih suya dalıştaki leta- biliyor musunuz kimdir? On bir 
niz. Cörecekıiniz ki evvela elan fete hayran olmamak mümkün de- yaşında bir kız .. ismi Mary Hoer· 
ile bir hareket yaptlmıt ve ondan ğildir. ger olan bu kızın annesi Miawi 

Amerikada genç yaıta plon-
jon şampiyonu olmak son zaman · 
iarda moda halini aldı. Zira ge
çenlerde Avrupa §ampiyonalarına 
i§tirak eden 14 yaşında bir genç 
Amerikalı kız üçüncülüğü kazan 
mıtbr. 

B- Yarışa sabah saat tam dokuzda 
ba lanacaktır. 

3 - Yarışa girecek bisikletçiler li • 
sanslarile beraber yaı·ıştan e'"el ya
rış yerinde hazır bulunmalıdırlar. 

4 - Yan~larda be) nelmilel nizam • 
name tatbik olunur. 
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M .4 
Haydutluk 

fllmlerıne karşı 

ıtırazıar 
Amerika ADltir Uf)dlitmm 

laat aamörü Jozef Brin Avrupa ... 
yahatinden dönünce yeni Am.İ· 
bn filmleri hakkında birçok ti· 
kiyetlerle ka11ılqmı1tır Bu ıe
ferki tikiyetl•, filmlerın açık oi · 
maıından ötürü deiildir; meYR
lann ba1datluk ftblaı-mdan ... 
çilmesine itiraz edilmektedir. 

Samür tefkil&b bu \uİyet Ü· 

zerine film kumpanyalannı iku 
ederek bayle menular üzerinde. 
flm yapmamalarını biJd\rmittir. 

Eauen bafle hareket edilmai 
ayni aamancla ticari bir mecburi· 
yet haline de ıelmiıt•: Çünkd 
lnsıltere ile Kanada, ilaydutlak 
vablarmı anlatan filmlerin mem
.eketlerinde ıa.terilmesine miiaa· 
acle vermiyecelderlni bildirmit
l•dir. 

FlgOranıarı 
beslemek de 

zor ı 
Kalabalık filmlerde tıpnmla .. 

rı beslemek iti ıinema t.l:lllpanya
!annı ıerçekten diifünd&rür. 

Bakın Amerikada hUyiik Wr 
;ilm yapılırken neler yenmiıtir: 

110 kOJUD paçMJ, 8&00 kilo 

~·, 2000 kilo kıyma, 1000 
!dJo .......... 37IO parça k9"k, 
UIO litre süt, 14700 ıite ıoda, bit 
milron ciıara ... 

Anna ••Ha •on l'llmlnd• 

••nam•Y• clOn•n ••kl .. r 
Eaki ,.hWanlaa ... kaçı tWaa 

ıinema ha,..._ .tan6Jor. Bunlar
b" IEacım 

nıı aa:Ak." 
Şarlonmı em bn11 Mildrecl 

Harril ile Laiz Brab, l>oroti Se-
butian.. 

Mildred Harria 1931 denber\ 
.nlsilııiaollerde çalıtlJ'ordu. ilk 

1e11i filmi bir kcmecli mGsllliil o 
lacaktır. 

Luiz Bruka ıinemaClan &Jl'll· 

JIUlb. 
Erbldenlen de Çarla a., tek· 

rar tinemaya dönmiiftür. 
~~~~~~~~-------

IKOçOk haberleil_ 
• ·~ Rua lmı Arpa,, fil· 

minde ıiirclüiümüz Franaa aıtia
ti Viktor Framen yalmula Beiline 
aiderek Li!Y.an ff&l'ftJle hirllde 
bir film çevirecektir. 

• Anna Sten'in Loncln.J'& ael• 
rek bir film çnireceti 1111eni
yor. 

• Framacla R111 beateWn Çay 
koeki'nin hayatına dm Wr film 
hazırlanmaktadır. Filmin ad, 
"Ruaya tarkıaı,, dır. 

• Filmlerde çalqaa rıa1ranlar
dan bir çoiumm aon n•nlarcla 
pek az it balabilclilderini aldnll
ne .ılan Frama harbiye nesareti, 
yapılacak filmlere onlu e:fraclmm 
fitüran ııf atiyle ftl'İlmesini yasak 
._; .. : .. e--,-· 
•Olsa Çekova Alm~ "Ar· 

tiıt qld,, adlı bir film çnina:.
tir. 

• Hüaet Dülfo Berltıade yapı 
lan "Son tüller,, filminde rol al-
mqbr. . .. _,, . ..,..._., 

• Komik Şarlomqı yeni filmi hl· 
rinci teırinin on birinde N997ork. 
ta ıa.terilmei• bqlanacaktır. 

• Rejiair Marko di Cutin ltat 
yada metbur İtalyan aamtkin 
1.--mr ela V~i'nin hayatım da· 
ir bir film çeYireceldir Filmde 
Da Vinçinin Milel Aajle ı ı' •beti 
Mona Lia ile olan atk m·c.ala
n anlatılacak, ltalyaam rlnel&nı 
dem tuYir edilecektir. 

• RejWr Kias V"ador "Gül 11 
W lmmm,, fil111im tappla•ak Jw Kntwford. IOark a:-~ JI -.ur. ile lllı ... =li ,_. bir 



9111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~===!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~•--m!!!!!!!!!!=!!!ll!!!!!!!!!=--~=R~A;;B;;ER - llflm Poda 

s;;._d;;~d;··t~k bir Dün Ya cenneti 
Ortamektep Yok! 

150 kişiden ibaret ahallsl yalnız bir tek nşne 
haftada iki ••at çal•••n 

Ankaradan g lenler için Küçük bir adadır 
si.kinleri arasın

( akirlik, zenqinlik farkı 1Joktur 

lstanbulun yadırganan bir hali: 
hiç deği m met<... Bu adanın mes'ud 

lsmtre ıellrkea P.dlltm pnpama 
••••lamıt Da bir,... ........ 
Jaem anıal-1 pu&J'lr •ıJrlrmda kat 
büıp bir 111111 el .. .._... a11ftf • 

Bvada trenin tekerleldert •aa1eıat J 
tdlldL Sonra tthrt dotr11 tamete .... aa 
lacbk. 

fak ol•apam. Bua .. tu1a llal•ll• 
Jllnın 1okta. Budınu 70J97la aiti· 
tu•e dff&IB l~ ...... ,.... ••• 
kalkan Soma • Budınla tnalat at • 
ladı•. 

Ankara • l..m tnalala Ha7daıpa
p trenlerlJlclta Sok clb bir claramcla 
oldaiun\l enelee tearetlemlpm. So • 
ma • Ban41rma treni hana hmlr hat • 
tını arattı. Bir kalabalık tuanu • • 
dlals. Ba blıllabtı tqldl eda bu 
ı..•fller iki it trea mem111'11n• lda -
l'tll altm6a ko)'111l drtld plll 1llr •· 

la bir •la akm tdbı»r.Blılacl IUUf 701 
nn ı_...ü lctacl ..ıt rolnn 
lllrladcle •ert ulatluk b1111 dtllL 
Uer fula bir .., •1ı.n.ı. ...... 
tftncllnla u IOk Mrt maamtl .... 
maras kabnnus. 

V••llr allbttm Wla••lf i 101 • 
calana lllktan llt oalana mlktan a· 
rumda 1a1t bir W1aa&1 JOk. tatu,..· 
]arda ... p.lwalr ........ ......,. 

---..... ......ıan.. 4IJe ... 1u-a. 19lnJar birer....,. .... . 
.,.. De'ı· ,... ..,... ... - din .. . 
......... 1ılr .. l&•'llo 1ılr tek 
Jls•--J9ktv. B• 18tu7oaa ................ " ••.. 
ıu dlfantlald klfelen llleam edlyer. 
Konfor denilen şeyden bu kadarlığı 
olmıyan bir hat büyük harptenberl 
claba slnnemlıtt•. 
U•&m!Jalım .. itile kakıla lımtrden 

kalktık. Karp yakanın ıUul bah~leri 
arumdan ı~tlkten Nara Hacı HflM
ylaltrı nnJOrU. lpUllime sin de • 
mit1.tUM:""IJM 1-tr1• BM1 1llM · 
yfnler lltuyona aruında ftfte hat 
yapmak lltiform11f. ... ,. kadar se· 
~en lstuJOnlann İllftlr baallJo -
nada oldafua sin bu fikir pyet 
yertladedlr. Haa RlltJinlerden MI\· ra bmln pllrken aldllımıs yolu Ma· 
nJa7& bclar ıerl78 dcıtn alıyoru. 
Mania .. Afyon hattını bırülJOr. 
Kanalat tarl1d1Je Somap dotn yol 
la1u7oru. Karaafaç.. Aı11k kavun 
mıntabmd&Jm. Bununla beraber 
btllll ıea• ful& ıflrt170r. Kehribar 
nnıt •llmallr, Wıa ara1111da 111& -

nıp ıtdl1or. AJal ı&nal aha. a)'ld fe· 
rahlandma •••ra .. 

SomaJ& kadar, ........ dtler tlftllk 
VanhlıarW lnlH;m. Çiftlik ballçe1'r
Je dola 1111' ......... takadrr. Akili -
ar t.e banlarcla drllea ea ıttsel 
kuaalardan blrlAI.. --...~ta ka -
Y1lll matbmna •••• llrmlt ba -
lu1110ra. Uıthn 1"1111 llftall79 ka· 
ftllA brpaD )'&ftf ,. ... talltdl7or. 
So~ Manisa ile Bal*tllr ara . 

1111da PCll• mıntıkınm • lft'ball .. llot ... k••--= .. ...,. .... -
tdu :rl7tc* " • .,... ..... 1narada 
harama p79t 11cu olclda aalqıb -
70r. Yedi ldlolak lllr Jcarpa bet n -
1111taa fula eb117or • .U.dola taıllıl· 
ala" ftrlmll .......... oJdutam 

••••••• 
Somadaa .oua tırta 'lllr taJam b · 

.ıer prinnk Oft ... ftdi78 dofru 
imatle 11qbJor. lhl lali Çakar Hfl -
•:rla• ftn1'ba - ....,. •• ,.11a1 ps· 
ıerlJw. Nlb19t Babnılrdı danJO · 
1'1& 

Durak ••ınmm faılalılmclall do -
1&71 ıa-ı bir ttJalr oldaiu anlqılan 
Balık..aıt pserb. Artık akta• olu· 
7orda 8111Vl11k ... ••ra ortabk ta
mamen karardı. AhtbJd& m11hur 
hlr una brpa "1lmi oldafunu 
hJmakla iktifa ettim. Gtt ftklt tre. 
nlals Bandırma prma ftrclı. 

• • • 
Mil Bandırma prı fehlrclea ,.abek 

ona hlldıa lılr meYklde bala1110r. 
Gae l~dı fÜlr, llmaa &Jalmmn 
altında yayılıyor. lstanbula hareket 
edecek ftparla motör ve sandallarm 
ıpklan Marmaruun ıectJt birin • 
mit çlTldl sqlan lfttlnde pmlcbJOr. 

Bandırma da Babk.ır ıtbl auktan 
rlrmtklt iktifaya mecbur kaldıtım 
bir ftldr ol•11ftu. Trealn ı~ varmıı 
olllUI ancak bilet a1•ata vakit bırak· 
m119rdu. &urunu kaydedelim Jd ba 
illa &emuımu Bandırma Uaerlmdt 
IJl e.lr bıraktı. it l~in mtiracut et • 
ttllmls dUkk&ncılar olıun lla•allar 
oı.aa ıa1et terblyell lftaamelı ediyor
lar. Ba da hanıl memlekette yoleuluk 
edtrMnll ediniz 111emın111lyetle lpret 
ltate* bir ftluadır. 

Yolcular tok kalabahk olmakla he • 
raber qpva yerlefBlemlz zahmıtalı 
oldu. Vapurda 1tma t.mla, kamarot • 
lar tulı11ell idi. Yalnıı bir 1'7 not 
ettim. -S.rvilte kullanılan takmalar 
"Norda7çırloyd .. markuıaı tqı1or. 
•cnebl bir flrma11 "ae't"ama.. proPf. • 
pada aUhlJetladı olan ba qyanın 
mlnufW dUtttllıft dtflttlrllerek TUrk 
Y&pulannm laml ile ae"lller temin 
•dlJ..a dtnl11ollan ldar..tnln laem· 
U pllpt-daa btkltnlr. 

• • • 
v.,v Bandırmadan ~mamen uıak 

lafmca JOlcular aruıada tabii bir 
cla.thık hTUI ..... bqladı. Vapur 
kadar •.ı.IJete 701 apn aakfl va· 
.... JOktv. Karadan a1nlanlar bl
rtblrlertnl eskiden tanırnn, gibi ~abu• 
cak baflanırlar. Görülen şeyler alınan 
intibalar hakkıncla muhaverelere yol 
alır. BandırllL& vapurundaki yol arka 
daşlan da bu 1&111lmlyet ha'f&Slna Ç&• 

buu.k kapıldılar. Dikkat ettim. Mükl 
lemelerfn büyük bir kısmı mektep •e· 
telesbıe taalhlk ediyordu. Bandırma • 
la "81llS ortamel\tep yokmu,, Blr bu· 
swıl orta mtkttp açılmış onun da mü
dürü işi bırakıp gitmiş. Mektebin res· 
mi hale IOk11lmaaı i~n mlin.caat e • 
dllmif -.,larca ~pıla11 '°febbüsler 
bota çıkmı" Simdi çocuk aileleri ev · 
IAttarmı l11ta11bulda Ankarada ınek • 
tepJere yerlqttrebflaıek lcln çare a • 
nyorlar. Kolay delil,. Evve. 
li çocutun leyli verilnıesi lizım. Son· 
ra herhangi bir ihtiyacını karşıhya • 
cak bir veli bulmak icap edh or. Bu 
dUttlnceler Bandırma ana bı • annı 

o kadar •rmıı ki buı\Clan bafka bir 
,ey konutnu:rorlar. Jtalyan - Habet 
uılıtfll'Plıjı; lnıtliı mUdahal89i ve • 
sair onlarca en son mfydana atılacake 
hidiselerdir. Onlar bugünün derdini 
yana yakıla tekrarlıyorlar ve .. Ah 
mektep!, diyorlar; ne olur Bandır -
mada bari bir resmi ortaıaektep bu • 
lunaa ı. ba kon111ma uıl ••vzu eaı 
benizli dellkanlılar ve ıenç kıalarda 
kendi istikballerine ait bir cörilıme 
Jefl endl,.11 bir dertleşme dinliyor • 
lar •• 

Sahall ortalık alarıını .• Yarı kal'&I\· 
ide ftllule adalann tiinuıekleri belir -
•tlt bafladı. Al daha. Azdaha .. GU • 
Alf ıflkl2'nm yayarken Kızkull6ine 
Yarıyoruz. Vapur 110n çark kunetini 
de larfediyor. Tophane nhtnama ram 
pa td17or. 
~- htt ıln1Uk batı Audola 

göıilf8m de nihayet bulmuş demek. • 
tir. 

lstaabQ)u bir lstanballuya anlat -
makta mana olamıyaeafmı dil,flne -
rek yolculuk intibalarımı burada ket
mde karar .,..._. Yalnıı eon söz o
larak fUDU da Ulveye lUıaıa ıörU,o -
ruın. 

tatanbuldan aynlab taııı on bet 
ay olmuştu. On bq IU' IDMa 6mrtlnde 
olduk~ mUhlrn yer tatar Dört yUs ıl· 
11 stnde nice dettpneler oları niee 
)'enlllkler meydana gelebilir. Bea de 
lataab11la ad1m atarken llılerimt 
dirt açmıı ıöreetiim yenilikleri ı.. -
(mmda kaydetmeit karar vermlttla· 

Hayret Botasicbıln bilimi olau 11-
ıel tehlrde hiç fakat hiç bir detlflkllk 
baJntlamna çarpmadı. Falan yerde 
._.,...,, hanp,, olarak bıraktrfım da 
var eald halinde; falan JVd• maUI 

Lord Hov •daaınd•n bir ılrUnUf 
Yalnız on kilometre uzunluiun iyi, temiz kanlı, birbinne uymu~ 

da, bir kilometre ıenia..:tinde e> ıağlam ve uyıal lrimaelf'rdir 
lan L6rd Ho-v aduının \,ütün nü Adanın harikulide -üzel man 
fuu 150 kitidir. Bur~rla herke zaraları buraya ıelen!.,ri efıun· 
ıln bir evi ve iradı vard.ı · yoksul laınaktadır; deniz loyıılnın zeY· 
luk bureda bilinmemektedir. kine doyum olmadıfl tı•H yemye 

Hiç kimse haftada iki sa.dten til dağların cazibeai •!ayamlmı-
ful• çahımala l._. ,;?Örm~.ı. yacak kadar kuvvetfüıir. iklim 

AV1Jtl1'ral7ad.n 72•) kilom.,tr~ eti olmıyacak derecede sıüzel top 
uza" • 

lun~ bu ada l>ütü.D dir.J.&JL.W 
palmiyelerini temin edet 

Palmiye tohumu ad" ahalisi 
nin inhiıan altıncladı:-. Bul\clan 
gelt.n irat da bütün aba~~ ,.ras)n 
da müıterek olarak ku!.•nılmak 
tadır. 

On aekizinci yüzyıl•.• baılan · 
ııçlaruıda Amerikanın ~üney dı 
nizlerde çahf&D balına. ıemileri 
Lord How acluını au a~r.aak içiı 
mükemmel bir yer olaı-"llf. bulmut 
laröı. Buruı bombot v. 1111• 1-h 
ada idi. 

1840 da Awatura11•nın Sid 
ney tehrini si1artt eden ulaaac1 
lar bu aclacıl• dair h \1: er wercli 
ler. Ha1-leri du1an ki aile ı• 
micileN tue me,.a Te M1'se Je 
tittirmek makaadlyle kallap ada 
1• tittller. Bunları bqka famil· 
yalu da takip etti. 

1880 de adada i1i yerletmit bi: 
komün ricuda ıılmitti Salma 
cıbk dilıtilkce palmiye tohumu ti 
careti inkltaf etti " tlaadi iN ti . 
caret ada ahalisini hiç ·le pbflll' 
ta mecbur etmekaisin cnn•tt• J& 
prmıı ıibi '-lemekte:br. AhaU 
---- - -- - - - -- ----~--- -· - -

lnhlclaın. olarak blldlllm tftll bir tik 
tap lunulclam&IDll ı falan yerde boıü 
kalcbn•h IOkalln taflan on bet a1-
danbtrl "lltlrahat n.,tn J, 

Ben ki Ankaradan; herıfln detl§en, 
hersb lılaleree full19te ahne olan 
bir bllıedu ıeJl1orum. btanllalun 

bir atattlko111,mabafaaUld manf • 
falu)'ettae haJHt etmemek elimden 
ıelmedl, DUtUndflm htlkl dt .. uarl a· 
tlka,.aın lla .. hlrde yokluta onda 
Po•pel ve Herkflllmon ıtbl mainin 
olaaea .. rttrlal toılar altında eü • 
1aıuk a'fldnl 1qatıyor. BUmtın lla 
......... denlnlz1 

SON 
Gayyar BLEDA 

AdalUA ahaliai iki .aaufa .aJrıl 
mııbr: "Ortaklar., •• • Ortak ol 
mı1anlar,, ••. Ortaklar, ~clalUD pal 
ml7e tohumu ticaretiaı:lcn el~• • 
dilen ıellrden p&J ~&r-

Ortak olabilmek ~ adada 
dojmuf bulunmak, ada•ı bir kııla 
e•lonmi• olmak, yahuı adada e11 
nı on yıl oturmak rer.-,ırtir. Ada· 
nın daimi ahalisi olan ltO ki,lni·· 
ancak yarııı ortak 11nıf ına daht' 
clir Ortak olmıyanlar da adada 
muhteHf itler ıören ya\uncılar ve 
burada ze-vk ve aafa ~ :ndı yqa· 
mak için ıelmit lnaanlardır. 

Bunl.rdan 1'aırlan ~.:ada tni
ne ıevlne 5irer e-v yapm '\le iıt.rlır. 
ae de, adayı idare etm•lrte olan 
kontrol lıomiıyonu dai '1l~ aakinl• 
rin artmaıı yüıünden zaten ...... 
dut olan palml1• tohUNu ticareti 
boıulur ve tıklntı çek~fü·, dtltb· 
ceıi1le bunlara isin velmemelct4-
clir. 

* Aclacla hiç kimaeniıı topralı 
JO]dur. Bütün ada, aha 'nln malı
dır. Kontrol komiıyonıı .. clalıların 
iatek •• ihtiyaçlarına •ore topr&J. 
tahıtı etmektedir. 

Toprak, kullanılmak ıartiyle 
bir neıilclen diierin• aeçebilr, 
fakat ıablamu. 

Bir delikanlı e-vlenm:ak •• hb 
yu-va kurmak lıtene, ııdip hn • 
trol komiıyonuna haber verir Ko .. 
mi•1on da ona ev kunm.Jc, 1-ah~e 
Japmak ve otlak olare.1r kullaıı • 
mak .Usere bir toprak puçuı ıil · 
tmir Adalı, kunmq olcluiu bi • 
11&Ja da aabip delildir. Fabl 
komiıyon tbacliye kadar hiç kim· 
••Ji e.inden atmamııtır. 

Verıi uıullnün d• bqlla bir 
yerde eti Joktur. Adalr olmıJ•• 
lardan burada uzun uzadıya Jral
mak. iati7onler, umumuıı aermaye· 

ıine .. nede 35 lira para verirler. 
Palmiye tohumu orta.kları em

lllc ver,;ıi -vermezler. f'abt hun
lar aruıncla her haqi aıqka bir 
kayı.aktan tM liradan r•zla e~li
ri olanların aenelik paımiye to. 
&umu pa11ndan aeki•dft bir nishe
tin.Je te.-ızillt yapılı~. •tt• bu sis
tem aayeıincle bütün adtc!ıların ge 
lir miktarı müsavi olmak\& -ve böy. 
lece ımıflarm teıekkü1~ne, zen
ala, fakir diye ayrı ıavrt imanlar 
&uhuamuının &nüne ı~ilmekte -
dir. 

Aclada hayat ıayet uilenceli, 
rahat Ye basittir. Burada yardım • 
cı ve re~w bulmak in:klnı yok 
tur. Bunları araııra Avulturalya -
dan ıetirtmek mecburıyeti ~ar • 
clır. 

Adalıların biricik ııkmbları, 
fanlerclir. Bundan yirnr. ıene e-v
vel Lort! HoY adaıının kıyıların
da karaJ& dilfüp parçalanan bir 
semlcla fareler ıelmiıt: Şimdi 
baalar bütün adayı tehdit etmek
tedirler. Kontrol komiayonu reti· 
rilecek her fare kuJrUi'ı içba on 
kunıt Yermektedir. Bu f.&r& umu 
mun hazinesinden -verı!diiinden 
kazanç -versiılne de tlb! delildir. 
itte böylece ayrıca bir r.!e kazanç 
temin edilmektedir. Baz! zeki E,.
. •~• an lig a,.ı. Mn kafu ..... 
~ lruJ'ııutu ıetirebiliy~rlar. 

A•ada nakliyat a,U)a pPthr. 
OtomoMl " ...... an.ha yasak 

... ~ili afbel görüni,;ılü atlar 
tarafmclan çekilen ancal. birkaç 
araba ile l»ir Od laak •ardır. A•• hapiıbane yahut mah· 
._.. olmaclıtı ıibi jandarma Yı.J 
poli.a de yoktur. Hat& illç içiıa 
olıuu bir avukat bile bulunamaz. 

Palaü1eler her tarafta yabani 
bir halele 1-U)'idUklerir.c!en bun • 
ların ekilip WçibD•I için hiç bir 
it lbım delilcllr. 27 k:lo tohum 
1-lr aaatt• toplamaaktadır. Hatta 
bunan ifin dd aat bile heaap et
mit obak, Mltia mahıulü topla· 
ınaıc ~la eenecle 3000 ••l kadaı-
1'ir •am&D lbımclır ki f.lua kırk 
kitiJ• haftada ancak :k1 aaatlik 
it iaa1* eder. 

Burada ipis yahut lüumundan 
fasta itli kima• yoktur. Evlerin 
N.aılan ltekilerden çok daha ıü· 
ıelcllr. Ancak bu sU•elf;k para.nııı 
çoklutudan cletil, evde oturanı4 
İJİ ıevklnden ileri ıelmektedir. 

Adada bir doktor bulunmamak 
la 1'eraMr umumi hazhıe, diplo
malı. 1'ir baıtabakıcıyı aatm.ıkta 
dır. Bu kadın §61le b&1l• haıta· 
lıklarla •ık ıdc olan kasaJarı t~da. 
Ti eder. 

Huine ayni umanda 1'ir de 
liretmen tutmaktaclw. Adanın ilk 
ve lolrta 11mflJrı olan bit mekteb· 
-.ardır. Daha ,okaek tanıil gör 
mek iıtl1en birçok kıa vr erke:kle. 
SlraeJe ıitmekteclirler Adanın 
1-ir de Anılikan kiliıeıi \ardır. 

Sinema, otomobil, ,:raıtele gibi 
..,-ler yoktur. Hayat h~ç engelsi.ı 
Wr ıurette akıp ıitmek,:dir Giı
riiltü ve aceleye hiç te ıadüf ,.dil
me•. Harici dünya 1'u:aya ycalnı" 
radyo ile bailıdır. 



'nABER - Akşam Postam 

~aOOOaOOO ıru~lkuy~ 
. Beynimizdeki iki 
direktörün emriyle 
Bizi serinletmek için 
nasıl çalışıyor 

r·u, göı•deslni, yıka· 

malda ı·e binlerce kü · 
küçücük kan damarı dolu 
olan kulaklarını salla . 
malda serinletir. 

Mançuri Tıp Fakülte· 
sj profesörleriııden Ja
pol'lya.lı Dr. Yas Kuno 
yaptığı çok küçük bir 
takım şişeler sayesin.de 
terleme mekanizması· 
nın hiç de sanıldığı gibi 
ohna.dığım k~tfetmittir. 
Bu ti!eler miniciktir ki, 
hatları guddelerinin a· 
ğızlarına sokulabiliyor. 

Doktor bunları bir 
sızla gözetledikten ıonra, \erleme 
mekanizmasının esrarını anlamış
tır. 

Ter mesamelerden sızmi,z, dı • 
şarıya birtakım fıskiyeler vasıta • 
siyle pompalanır. İşte bunun için 
terliyen bir insanın vücudunda 
gezinen pire yahut küçük aöcek • 
lerin gözlerine deri, tatlı tatlı ak . 
malda olan bo] çeşmeli bit tarla· 
ya değil, gezerken fatüne su fıt • 
kırtan bir deniz gibi görünür. 

Orta boyda bir insanın vricu • 
dunda b'.l ter fiskiyelerinden 
2.000.000 vardır. Ancak sayı çok 
değitir ve bazı adamlarda bun . 
lardan hiç yokmu~ gibi görünür. 
T erlemiyen insanlar ağır cgzer . 
ıiı:!er V"' ~.-~ '· il-limlerden sakın
,.....a~t suretiyle pek güzel geçinebi
lirlc:. Çok te:lıyen bir adamın sı
cak havada ':Ok serin olacağı sa • 
nılır; mesele hiç de öyle d~ğildir. 

Küçücük fıskiyeleri sıkmakta 

olan 2.000.000 adale, hatti kuv · 
vetlerinin en üst tabakalarından 
çaltştıkları zamanlarda bil~ hara-

1 

ret doğururlar. Bu sıcaklığın se . 
rinletme tes~rinin on üçte Liri nis· 
petinde olduğu tahmin edHmek . ' 
tedir. Serinleme tamamiyle tebal,. 
hura tabi olduğundan, guddeler 
tebahhurdan daha çabuk bir ıu -
rette ter cıkarırlarsa, fazla rütu • ' 
bet büsbUtün ziyan olur. 1 

Bazı vakalarda guddelerin te · 
bahhur nisbetinden otuz misli 

1 
fazla ifrazlarda bulunduğu görül· ı 
müıtür. Bu zavallıların viicutlan 
ter guddelerinin lüzumund.ıın faz· l 
la cahşması dolayısiyle çok ısı · 
nır. 1 

~ 

iki milyon tulumbacı, büyük bir 
teşkilattır. Hakikatte ise beyinde 
ayrı ayrı iki direktörü olan iki 
teıkilat vardır. Bu iki direktör şe· 
hirlerdeki polis ve itfaiye direk • 
törlerindne daha müstakiJdirler. 
Bunlar hazan aynı zamanda çalı. 

şırlar fakat hiçbir vakit elbirliği 
etmezler. 

l§te bunun neticesinde ayrı ay· 
rı ik türlü terleyiş olur. Buı:.lardan 
birisi sıcak havalarda ve ağır iş • 

lerde vücudu ıerinleten, bi.ıim bil
diğimiz ve "banyo teri,, denilen 
adi terdir. ikincisi de zihin teri 

denilen terdir ki rocudün hara • 
reti:ffe hiçlifl- ıilaıtası yoktur ve 

insan kızgınken; korkmuş iıe ya· 

hut zihnen bir mesele ile uğraşır. 

ken avuçlarında, tabanlarında ve 
koltuk alt'.arında olur. 

Beyindeki ter direktörle"i muh 
telif karakollarında beklemekte 
olan nöbetçilerden yahut o civar· 
daki sinirlerden verilen raµorla • 
rın hepsine pe!t kulak asmazlar. 

Eğer haydutlar yakalamıt ol • 
dukları zavallının ayağını kızgın 

demirle dağhyacak olurlarsa bey· 

nin banyo merkezi, kend?sine ge. 
len acı ve sıcaklık raporları dola
yısiyle hemen pompaların a.nah • 

tarlarını açmaz. Fakat zihin ıeri 
merkezi kendi kontrolu altandaki 
alanlarda i'e giritir. Çünkü zaval. 

Dehşet, korku ve üzüntü insanı ter -
letir, ancak bu ter karikatüristin bu· 
rada göstermiş olduğu gibi alından 
damlamaz. 
Odacı çocuk veznedara ''patron sizi 

hemen şimdi hll8usi oda.sında görmek 
istiyor,, deyince, kuşkuda olan rJezne. 
darın alnı değil, avuçları, tabanları ve 
koltuk altları tf.!rler. 

r-:mJJalun ter guddeleri yoktur. Fakat kuru bir köşeye- sıkıştırılınca 
çamur gibi bir ter döker ve bu ter onu öldürür. 

Köpeğin derisinde ter gud • 
deleri yoktur. Fakat havayı ağ • 
zına almak ı:e sarkık diline le • 
mas ettirmek suretiyle u.öı-desi-
ni serinletir. · 

······"··············································-
Yazan: 

Ahmet Ekrem 

iman gövdesinin her yanı için ayn ayrı "ter kontrol sistemi,, var .. 
dır. Ôyle 'ki bir adam uyurken vücu dünün üste gelen kısmındeki ter gud· 
deleri çalışmakta , altta kalanlar ise ' işlememektedir. Fakat uyuyan adam 
döner dönmez bu iş de değişmektedir. 

. • =··········································· .. ······-··· 

Kısa mesafe koşucusu terlemeğe 
vakit bulamamıştır. Bunun için hara· 
retten ıstırap çekmektedir. 

lı kurban korku içinderi ve ken -
disine ne yapılacağını bilmediği 
için üzülmektedir. 

EJlerinizi sıcak ıuda yıkayınız. 
Ter guddelerinin her iki C:insi de 
bu hareketinize karıılık vermiye . 
cektir. Bir bacağınızı uzun müd . ı· 
det ıııtıriız, beyindeki banyo di -
rektörü her iki bacağınızı azıcık 
terletecek kadar faaliyete geçe • 
cektir. · 

Banyo teri direktörü ôerinin 
sinirlerinden sıcak yahut soğuk 
olduklarına dair verilen haberle • 
re pek az kulak asar. O, ç~vresin
de dönen kanın harerti yü]. ıelin • 
ceye kadar hiç bir§ey yapmaksı . 
sın masasında oturu.r. Sonra bir -
denbire uyanarak bir milyı>n ka • 
dar tulumbaya emirler gönderir. 

Sıcaklık şefinin akalliyet grup· 
larrndan çıkan gürültülere t.hem • 
miyet vermemesi. doğrudur. Eğer 
kulak verseydi anamız mutfakta 

her bulaşık yıkayı§ında kal' ter i· 
çinde kalır ve belki de her defa • 

ıında soğuk alırdı. Ancak l-u si. 
yasa, hararet merkezini buan cid
di müdahalelere sevkeder. 

Meıeli sıcak bir gündt:, iman 
serinlemek için soğuk su içer. Bu 
su beyinden o esnada g~mekte j 
olan kan devresini soğutu( ve §ef 

de ıırf bunun için hemen pompa- ı 
ların durmasını emreder. Böylece 

vücut eskisinden çok daha sıcak 
olur> belki de kalp sektesi yapar. 

Bazı kramplar da bu sebepten 
ileri gelir çünkü direktör hir in • 

sanm soğuk suda yüzerken terle· 
mesine sebep görmez ve ter pom. I 
palarını durdurur. Bu direktör 
koşucu ve sporculara karşı da ek
seriya kötü davranmaktad-.r cün· 

kü egzersiz yapan adam, iyice 
hararetlenmedikçe ter muslukla
rını açmamaktadır. 

Sıcak bir gecede beynin öteki 
krsımları uyurken, banyo direk -

törü uyanıktır ve gerçekten fay • 
dalı bir İ§ görmektedir. Uyuyan 

Uzun mesafe koşcusunun tama . 
mi.yle sakin olan yüzüne bakınız. Çün
kü o terlenıcğe vakit bulmuştur. Ter 
guddeleri vücudunu serinletmektedir. 

adamın gövde3İnin tebahhura mü
sait olan üst yarısında pompalar 
çalışır. Aynı zamanda alt taraf • 

ta, terin yatağı ıslatmaktan ba,ka 
bir işe yaramıyacağı yerdeki gud
delere işlerini yavaşlatmaları em· 

1 

rolunur. Uyuyan adam yatakta j 
döndü mü bu iş makus bir biçim • 
de yaptırılır. 

Banyo teri işe ge~ başladığı gİ· 
bi, veriminin en üst kertes;ne çık

makta da yavaf davranır. Halbu· 
ki zihin teri bütün gücüyle ve bir
denbire İşe başlar. 

"Korkudan ecel teri döktüm!,, 

sözünü hatamıza getiriniz. Korku 
teri dökenler sanki buz kuyusu • 
na dütmüş gibi soğuktan tir tir 

titrerler. Bir boksçu avuçlarının 

içini tozla kurutur, bir camÖaz İ· 
pe çıkmadan evvel tabar.larma 
toz sürer. Bunlara hiç dikkat et • 
tiniz mi? 

Riyaziye imtihanları veren ta -
lebenin avuçlarının içi niçin bo • 

yuna terler? Bu terler zihnin meı
guliyet ve üzüntüsünü gösterir. 

Ha~anlar arasında hiç terle • 
miyenleri de vardır. Bunların en 

önemlisi fildir: Demek ki fil esas 
itibariyle timdi bulunduğu sıcak

lar çin değil, soğuk bölgeler için 
yara.tılmı' bir hayvandır. Filler su 

içmek için bir dereye gittikleri za· 
man vücutlarına soğuk su püMrli -
rürler. 

Köpeklerin ter guddeleri yok -
tur. Sarkık dillerini hava ile temas 
ettirmek suretiyle gövdelerini se.' 
rinletirler. 

Timıahlar kuru bir kö,eye ıü • 
rülüp de boyuna hareket ettirile· 

cek olunıa dehtetli terlerler ve bu 
ter onları bilinmiyen bir sebep do
layısiyle öldürür. 

Sarhoşlar, bilhassa fazİa içtik
lerinin ertesi günü, çok terler. Bu 
ter banyo . değil, zihin terHir. 

· Suyun harareti ter merkezinin ça
lışmasını çok geciktirir. Bu !Jİi:ien 

yiizücü koşucudan daha geç olarak se
rinler. 



p-.---..-------------------.----. Mekteplerde askerlik 
A K D E N 1 z D E TARiHSEL dersi 

KOçUk demirci 

ÇOCUKLARA Küçük · Akıncılar HiKAYE 

Bizans, Türklerin eline geçtik
ten sonra, fatih don.anmaya ehem· 
miyet vermeğ•: 

batlam~ttı. Ak· 
denizdeki adala 
ra ka~l'n Bizam 
Rum!&rmdan bir 
çoğunun bu ada 
larda kaçakçılık 
yaptıtcları ititiJi · 
yordu 

O vakit Fati 
bin emıile lmro·ı 
adasıoda yerle 
ıen Bizans zenginlerindt:n bazıla 
n, adadan Venediğe kcıf.mak içi ... 
fırsat bekliyorlardı. Bu zeng:n
lerden Promoı adlı bir adam b~r 
gün ahaliyi batma topla.dı: 

. "- Padipb Jıtanbulda Bizans 
' d.ilberleriyle eğleniyor. Bizimle 
1 uğr&§aca.k vaktı yok. Gizlice bir .. 

kaç gemi tedarik edelim ve Türk· 
lere .ezdirmeden kaç.alım.,, 

Dedi. 

O sırada Çanakkale dışında -
GÜfman kaçakçılarını gözlemek Ü· 

zere - dolaıan Mahmut Reis, ge
misindeki otuz iki arkadaşiyle ya· 
kın adalara kadar uzanmıştı 

Mahmut Reis uzaktan kendile· 
rine doğru gelen bir yelken kayığı 
gördü. 

Bu kayığın içinde çocuk dene • 
cek çağda üç. Türk genci ~rardı. 

B~baları Jmroz önlerine dü~mÜ§ 
bir balıkçıydı. Adalılar bu adam
dan tÜJ>helenerek kafasını kes -

1 
mi~ler ve cocuklarını deniz orta -
amda brrakmışlardı. 

Süzme sözler 
T abiatr §itn§ek, beşeriyeti gü • 

zellik kamaflırır. 
:(. lf. 11-

Edebiyatın kaynağı his ve ha • 

yal olmasına rağmen, insanhğı 

aydınlatan birçok fiıkir ve haki • 
katler edebiyattan fışkınrnştır. 

lf. 11- lf. 

Mektep yalnız dimağı, yalnız 

2ekayı inkişaf ettirmemel?; daha 

çok hisleri, sevki tabiileri terbiye 

edebilmelidir. Denilebilir ki, bu -
günkü medeniyetin istikbali bu 

. terbiyeye bağlıdır. 

Fenalık yılanını ancak temiz 

sağlam bir tenkit ve kontrol hava· 

sı boğar. 

Raif Necdet Kestelli 

Hangisi ha~h ? 

- Si:ı bana kaim kafalı diyorsunuz 

ama .• Diln beni doktor muayene etti: 

(Oğlum Mn çok incelmişsin .. Kopa . 

caksın t >. dedL 

Balıkçının çoculdanndan Alı • 
met - ki aonra donanmada rei. 
olmut ve çok yararlığı görülmüt· 
tü - ada kayrkçılarından işittik
lerini ıöyledi: 

- lmrozlular kaçmağa hazır • 
)anıyorlar. Ne duruyorsunuz? 

Dedi. Mahmut Reis, Ahmedin 
gözü açık bu genç olduğunu gör· 
miqtü. Bu durum kartıımd.a lmro
za doğru dümen kırdılar. 

Mahmut Reis küçük deniz arka· 
d&§larmı kendi gemi.ine almışb. 
Kayığı· da geminin arkaıma bağ· 
lamıılardı. 

- Maıhmut dayı! Babamın ö • 
cünü adalılardan sen alac.nkınn ! 
diye yaJvarıyordu. 

Mahmut Reis adanın önüne var· 
dığı z~an sular kararmııtı. Türk 
gemisinin sancak direğinde Vene
dik bayrtLğı dalgaJanıyordu. Bu, 

Mahmut Rei•in bir hilmydi. 
Küçük akıncılar sahilde büyük 

bir gemi gördüler. İ§te adalılar bu 
gemi ile kaçacakladı. Adalılar bu 
gemiyi Kefalonyalılardan kirala· 
mışlardı. 

Zenginler aktamdan gemiye 
yerleşmişlerdi. Geceyarısın.a doğ· 

ru adadan açılacaklardı. Linıanda 
bir Venedik gemisinin göründü • 
ğünü sevinçle karıılryan Bizans 
zenginleri biraz sonra, baskına uğ. 
rayan kendi gemilerinde Türk pa· 

lalar;~m parıldadığını gördüler.Ve 
gemiciler taıırıp kalmışlardı. Ne 
yapacaklarını bilmiyorlardı. Kü· 
çük Ahmet, babasmı kesen düı • 
manını arıyordu. Mahmut Rei.: 

- HeyyYy... Kmuldamayın •.. 
Hepinizi yakarım ! d~ye bağırdı. 

Zenginler korkudan titretiyor • 
larch. · 

Mahmut Reis küçük denizcile -
rin alnından öperek: 

- Bunları btanbula götürece-
ğiz ... 

Dedi, sonra kulaklarına fısılda· 
dı: 

- Sizi yanımdan ayırmıyaca · 
ğım. Bu yaşta gösterdiğiniz yarar· 
bklan padiph duyarsa, umarım 

ki çok memnun olacaktır. 
Düıman gemisini ·zapte·lerek, 

yolcularıyle birlikte lstanhula ge
tirdiler. Fatihten iıhsan ve iltifat 
gördüler. 

Ve küçük denizciler, Fatihin 
son günlerinde Türklerin en bü -
yük, en tanınmış ~ıncıları sıra • 
sında anılıyordu. 

ishak FERDi 

YUzmeyl kimlerden ı'I 
öğrenmişiz?! Bugttnktl b·uı~aca 

Sekiz harfll bir çlq•k bulunuz? 

1 ,2,3 harfleriro sizi iitütür. Baı

tan dört harfım bir renktir. Son -

dan üç harfım bir hayvan adıdır. 

van adıdrr. 

Bulmaca.mızı doğru bulanlar • 

dan birinciye: 

lngiltered:? de bazı mekteplerde 88-

kerlik dere! koymuşlardır. Resimde 
bf r çocuk, mektebin meydanında man· 
tarlı tüf ekle nişan talimi yaparken 
görünüyor. 

KOçUk pastacı 

Aman çocuklar, hasta var! 
Fınnda taze pasta var. 
O meşhur tatlıcı Befir, 
Ben im işte .• Benden yiyen 
Çok geçmeden i11ilcfir. 

)#. 

Aman çocuklar! Az geyin; 
iyi yeyin .. ! Tatlı yeyin.! 
Tatlı, çok kan yapar, derler. 
Çocuk~ar fa'lı severler. 
Yeyin .. Yeyin.. Tatlı yeyin! 

M. OJ<TAY 

Kazananlar 

Ben bir küçük demircigim. 
Babam Hni aıı,tırdı, 
Gece, gilndiiz çalıftırdı. 
Ta ldJfükten bu •anate. 
Ben bir ldlçilk demirciyim. 

i' 
ÇeldçU çivi kakar. 
Budaklan rendelerim. 
Vatanı gelir, ateı yakar; 
lnllgerek ben arkada, 
Kızıl demirler delerim. 
Ben bir kilpjk demirciyim! 

Belkm TUNÇE~ 

Bir gorilin yavru.su 

Geçenlerde Amerikan ı!lirklerindeıa 
birinde kaza neticesi olarak bir go .. 
rll y&TI'USU öJmtiştii. Yavrunun anası 
bu kazaya sebebiyet veren bekçiyi 
gece uyurken bofDıuştur. 

Radyoda 
maymun sesi 

~ 

2 ndye bir ainenıanm bir aylık 

karn~si ve aynca 200 okuyucumu- 1 

za da muıhtelif hecJiyeler vcriyo · 

Sayfamız • 
'a.ki bilmecemi· 

Bir İngiliz mecmuasmda şöyle bir 
karikatür gördük. Bir yüzme müte • 
hassıs1Sın iddiasına göre insanlar ilk 

ruz. 

Bilmece müddeti 17 gündür . 

önce yüzmek bilmezlermiş. Maymun • ~. ::=========::~ 
lar ırmaklarda yüzerken, insanlar r HABER 

ÇOCUI< SA YIF ASI b.~nları taklide başJanuşlar ! Karika. 
turde maymunlann yürüyüş ve yüzüş 1 
tarzlarından bir kaç poz görünüyor. Bilmece kuponu 

\ \..._ 14 - 9 - 935 
Açık konuşmala ~~-----_.~ 

"' Çapada 345 Malike - Bize 
ıutfen oturduğunu~ yerin adresini Geçen haftaki resimli 
gönderiniz. bulmacamız 

~ lzmirde Semiha Şükrü - Sor· 

duğunuz en büyük gö'! hekimi 

. Pettededir. Adı da Profesör 
Grotz'dur. 

• Beykozda F. Nazlı - Niçin 
bir Tül"k lisesine girmek istemi -
yorsunuz? 

Bir taşhth 
Geçen haftaki sayfamızcla bayan 

Malikenin şiirl altında yanlışlıkla Me· 
llba lm.ıası Çlkinıştır. Uzilr diler~ 

Geçen haftaki sayfamızda çı • 

kan resiınli bulmacamız, gazete 

basılırken kliıesi bozulmuş oldu-

ğundan, okuyucularımızın o par · 
çaları yapıştırmakta güçlük çeke

cekleri şüphesizdir. Klitenin ha-· 

zı nıüshalarda temiz çıktığını da 

gördük. Neticeyi ancak bilmece 
müddetinin tonunda anlıyabHe -

ceAlz. Bundan doları özür dile • 

riz. 

j 
i doğru çözen
erden Betik • 
aşta Abbua • 
:a mahallesin • 
de Numara 3 

A. Gazer 

- Her akşam yerinizden bile kıprP
damaıdınız 1 Bu gece gorilin sesini 

duyunca nasıl dansediyorsunuz? ! 

- Yavrum, sen yemiyorsun? -ıd 1 [ ı· 
- Babam: (ben aenJ çok aevui&. s-• &11'1111== !) ~!yord~ imdi 

Rabeşfstana gönüllü gitmiş.. 
- O, seni sevmediği için değil, ben den bıktığı için uzaklaştı. Mnak etme, 

yavrum l Tilkinin dolaştıktan sonra dönüp geleceği ~er gene kürkçü dük • 
kAnıdır. 
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1 NE K TEYZENiN 

~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~·I~anbul Sıhhl Mfiegesder Arthrma 
UYUŞDURUCU Hu':a~~ddİn ve Eksiltme Koimsyonundan: 

Maddeler inhisarından: UmUllidrartahlllllOOk111'11§tm'. Kapalı aarfla eksiltmeye konulan Akliye ve Aaabiye haıtaneıı-
Bllumma tahlllAt Eminini, Emlak Dİla toz tekerin• hif bir istekli çık madıiından yeniden kapalı zarfla 

1 Haziran 1931 s6Dlıll tamimimizle J'G ft eeki eeneler ve Eytam llltnk111 karpnda izzet- eksiltmeye konmufbır. 
mahaulü afyoalarm 30 .,ıtl 1935 e rastlayan puarteei ak • beJ hanı. 1 - Miktarı: An 18,000 kllodv. Çop 20,000 kilodur. 
pmma kadar clepolanmıza tealim edilmeaini ve ba tan1ıe ~.. 2 - Tahmin fiat: Tos teker kilosu 26 kuruttur. . 
dar tealim eclilmi)'en afJonlan idaremisin ti huiran 1938 

3 - Ebiltme 18 E1IGI 9.15 çar ı•mha ıfinü saat 18 da Cağaloflun· 
daıı enel almayacaiı mmtıkalaıda afyon .ldmi" alan l&b • Her •ktllm ı KUflllc \fa Sıhhat Midiirlillil binumdakl lromisyonda yapılacaktır. 
mı il• ittisal edenlere bildirilmittf. Teslim mlchletlDin bitme· Çiftlik parkında 4 - Mankbt ıarantiı 390 liradır. 
sine az bir zaman kalmqtır. Klylü ve tik:carm mald• olma-
ması için kendileri plemedildsl tüıdird• kooperatifleri ft· Eftalya Sadi 5-Şartnameler param olarak komİIJODİl&D almablUr. 
sıtaaile Tef& ltirleferek ara1armc1an 1eçecM.lsi biri1le nra la- 8 - Eksiltmeye slreceklerin 935 Ticaret Oduı veaikuiyle 2490 
tanbuldaki komisyoncular vaaıtaaile bu müddet içinde afyon • Ve arkadqlannı dinleyiniz. Tel. caydı kananda JUJh belıe ve bu ite yeter muvakkat ıarantı makbuz 
lanm idaremize ıetirmeleri elMmmiyetle taniye olunur. '9358 •e:ra banka mektuplariyle umlü da ireaindeki teklif mektuplannı yu-

Getirmeyealerin iltiaaf mUM"ele airmeyecelderi n elle • 1 dö din karda JUJlı eksiltme aaatlnden bir saat önce1e kadar ı:ı_ıakbıaz muka-
rinde kalan mallarla ln'Mar idarealnla -..ıecek 1938 sen•' mah- .!:!..°!~: r eti •alil Jaukak malı· Mlinde komiqona vermeleri. -

ıuliinün teaellümindm trnel mııpıl calamlJ&C&lı alabd•rla • Beyoflaada Y•kwkbldıımtla Q'5) ~ ... rm malt\matı oı..k U... tekru ilb olmar. aamarah evde oturmakta •• mak6r ___________ ..._,._.._......, ....... _. .... -......-._..;,;._...._ 

DIREKTORLOK ll05 '!YID altmclü:f ıramofoa dftHnmda BAY ANLAR 

lllil IZlllHili 
mek isti enler 

pbfmakta iken 17 - ., - m de ilen BQyQk bir f'ır8attan lstı•ade ediniz 
lleyollunda it 8ankaa1 Jrart11mda 

CO$kUN 
Todorl Vaflyadlaba tenkealne mlruıp 
Janadan kansı OJıa n imlan Bea n 
Maidanm mlrur reddetmeleri tmrlne 
........ eJkoaa.,m. naa ... 
nbdea tıqıamat ._. aıaakll n Manifatura flrlletlnl• IMtly•I dol.,.alyle 
Tereceklllerla ... allk.. olaa .. Bttttln yftnlft ipekli ve pamuklu kumaşlar 
larm Bir ay"' meyeat 111 diler mi· 16 E1lül Puarteii tünlb;den itibaren ...... ~ ...,.. •. 
•• 9llDl wıı--- ..._ Fevkalide Tenzillt1i Piyatlarla SahlacalCbr. 
Y1lrlll&lan ,.. 't'aktlnclı aJaeaklanm Bir zlyaretle emin olae•bmız . Blitiln aatıılar maktil fiyat 
kaydetttrmlyenler hakkında mideni 

CB81§=881tamBtıım:S~B i~§m:kll kanunun 569 ncu maddeleri 1111nnu. l••••••ilzerine pazarlıksız yaptlacaktır. 
tatbik edilecetf Ub olunur. 

-- ~-- ~ ~----~ ~- - - --- - - ---- - . -- - - - - - - ---- ------- -........ _ 

• PARDATANLA~ PARDAYAN~:&R 

Sonra lılr de ana labe17la arkum • 
daJd )'lrllk, tiki, ,...Jı ellJUeye IU
tı. 

U&aacaulu dadülanaı mrclı. Ve 
bu kıymeQI Jlulaala pldel, "711• • 
)'id tellrba.. kaı11l1mk isin 
llltk .. ı J• DalllnJ'e tl'lrdl: 

Na'fU' kraUtlll • ameıv lmk Od 
,..... ... balaeor " 1111& 1111 de a. 
Jea kocuı Aataftll dl Btlrboaa ..,. 
teınbal tat117orda. 

Jan Dal'bre, ini l&Jlf, branm fır. 
kalardaa ......... korD1acalmı .... 
tttrlil ~" .. ,., ... ftk 
tıade llenk mdlll pM ~. -~ 
bb alallıl, .... dtlfbeell bir b • 
dım llareketllrlMe ... ._ llll'aba 

ba ···- ......... tldla• 
mitti. Glsltrl ...... ... IMl•m 
raJaaD& lıadar lf1eılel ft 11111 ..,.ı 
alıeülf7dl. U•ad ....... 111J1k 
lılr IOl1lk bnbhla IÜlp ol• ... • 
uJatıJv, fakat lllr bre ...... fa d117-
plarr .... lılr ..ı 11111 .... pbm 
arbmadaa lllrtlklilJoHa. 
Pıot.taJı1m Ju Darla" ...... 

1U um-olmak IA .. ....._ 
ıer1a1 w.ı .... • tmaua 11a • 
kiki bir lmtllwa • ., .... olaa btl te • 
pbbl8te mnalfüıJıt b•amılr k&
fl ıeleeektL 

TaYttlan ...ırana. Oll• Baarbt 
bUtiln '9U'b1ı71a ••fıw ft ,alam o • 
au taıfk1lallal tmlllı wlnfr101chL 

Kladl ~ lılr tarafa 
1uakarak llltbv G•uallerl etrafm& 
toJlllJW, .... • ........... 
•ek I~ trn91• mlenllerlerbda 1ı1r 
...... a&lrlı _. ....... .,.. ... 
.... oe.a. .. ...__........_ 
Jllıpmll ... .., .... 

....,.. tHndL ,. ............ 
... Y.- Ju Ddn .....,. ... 

Bu eaıda lak Bobea taflan 11 • 

~· kwımlara &)'ll'clı ft her Jmmı 
JoJmetlae sin_..,.. ko1d._ Soma 
kqlanaı çatarak, abuıu barapuarak 
banlan muayene etti. Bit birini elle
•edea. tanmadaa batta noknaJıkJa. 
rma lıDe bakmadan bet dılrlka kadar 
dtlfbdil. Parda)'l.ll kflacll kenclllle: 

- Simdi tqlana kıJmetlal tahmin 
... bafladı. B1I da plfba .. it 
uatılıectkl de& 

Yalaadl lılrdelllllre llqmı kaldırdı: 
- Jladam, ba tqlar J'b elU lıln Z· 

idi ~etladealr. 
- CGt dolr1I tahndn ettiniz. 
- Bna b.rplık olarak .ı.e ytls 

lmk ... 1ı1a Dl ftl'i1onm. Oet ta • 
rafnu da kir olank a~nm. 

- Ka1n11 edf7ormn. 
- Bu para)'l naıal ldememl istiyor. .... 
-Soadelaold•lilll.. 
-Yani-

-Tul ortülamusdaa biri 11&1Dma pe 
Up ftl'IDek nretf1le. 
-Pekt•ı. 

- Yabm ba tefer Borclo4ald terDd-
m •-.. cJtlDI 

- Ba11 m aeçlDis madam... 
- Her ;verde ortaldamuz ftl' nuT 
- Var madam.. Sb ,alna lstedlfl-

als l'hrla lmlal ll1leybıb. 
-BeaL 
- Pekli& Madam! 
- Tabm Mru pbak-
Yahadl batb 1ılr ..,. i1171eme41ea 
~ atır 1UI JUCbktaa eonn al • 
taa ... la4b" ......... bir ... 
• .... mlhlrı.,tp telav ...._ p -
"1'c11. Ve Dal1ınJ9 aattr. Krallte 
de poUpJI olmdaktaa ...,. ....... 
•bık akladı. 

!ilk .... aılia .... !91 

I· 

Kraliçe hlslılr .. , 8i7lemeden aeh • 
rı. merdiveni ve sarıclah ıO.tercll. Bir 
aaa17e Jsiacle ısa de lıladller. Şlvab'e 
eudalı kıap betbJa• ipi k•tL Ve 
o da aebrbı aJmıtmma kapılarak Luvr 
ar&Jlll& doir1l sitmele hqlaclı. 

Parda.Ju l&lldalı ele seçirdiil bir 
eopa De idare ederek bet dakika IOD • 

ra LUTr 8UWJIUll alt taratma eakl 
TtiTlflerl me1clamu 1all&ftırdı. 

Soma karafa çıkar sıkma• farda. 
JU ppkı• elinde olclatu Jaalde P • 
zbatl mumc1a Od kadına arbclqbt 
eda lılr Jaatl)'om ta't1'f71e ıttlbull • 
yerek ayrılmak için mtlaaade almala 
hamlaadt. 

Jaa Dalbre a telaHbU aaJarda bl
Je elde• bırakınadıiı ilk aotak kan· 
bhkla: 

- ıo.JI, .... Naftr ll:raUce8Jlm ı . 
sı.•ı ±•ı? ...._ 

- ta.la pyal)'e dl Prda1aaclır. 
- 811 BlrlMNl hanedınma o kadar 

htlJtik bir blmnette bulundunu ki bu 
fedakirlılmm w,1ı1r aman n11ta1mı 
ncaldn'· 

Şlftlye bir harekette bulundu, kra-
1199 tekrar ilke bafladı: 

- Alpk slntlll11tlk ~.,mtz.. 
BiBi·- bana ._.. lahmcle yap • .. ,..... 

Parda)'l.ll nllkteJI anlacb. Bipe 
k ...... IHlada lna1ardllı lcf9 

··-...... ... lldlmall de ~ x. ........... 1ılr •117 ... 
eeslncle ba1anaa _,.. bahbll>ia a. ,..,. ... 

- Bqmetpenalal .. Ne sisin ve ne de 
ffapda Jale w.-1a lnbde alpk 
ı&allll olmlia ltll'aa ılnıem. Ha • 
ratmm Jmrtardıina ırıa ab:e MlJflk 
lılr ~ nı...... &DIQv_. 

rum. Fakat 1011 da aö1lemek iste • 
rlm ki, bir sedi7e içinde ıeçea Dd ka • 
dmı brtarmaP koştuğum uman • 
da gibi muhteşem ibr krallçeJi mü • 
dafaa etmekte oldutwa1111. farkında 
dellldlm.. 

Sene1erdenberl Jaarbeden, IOll dere
ce bir siyasal mtahfa malik oldaju 
kadar kUTTetll Qr kamandan olan, 

ve lrahramanbflyla tBhret alan Jan 
Dalbre Şövalyenin bu mertutinden, 
ba f edaklrllfmdan 90n derece mUte
etMlr olm11§t11. 

Pardayan bu cevabı verirken ,.UZO 
sakin gözleri aönilktil. l.AumreJen 
hllnnetf gtistermek için eUnl lohmım 
kapzasından çekmişti. 

Ona hayretle siizen kraliçe: 

- JIU87i, efer ofl111B llamtnln or• 
daglhma kadar benbnle birlikte ge • 
Uneafz her ananuza eritir ft sengin 
olursunuz. 

Pardayan "zengin,, kelimesine ku • 
lak kabartarak titreclL 

A)'Dl zamaada kumral ~lı genç 
kam, saatlerce pencerede beklediii 
sel'gi)L91nln ytlzfl ıözüntin öni1nde 
anlandı. Parlal terketmek diifhc.t 
bllıbd ezdL Aklım perişan etti. 

- Dedn ft 80DllU tetelddirlerlmf 
kabul etmenizi dilerim Hqmetpenah. 
Pakat ben kısmetimi Paıiste aramata 
brat' verdim. 

- Peklli Mösyö 1 .. Benim adamla • 
nmclan bazılan sld görmek laterler· 
ae nerede bu1ablllrler. 

- Sen Denis sokafmdald Derinlyer 
otelinde. 

Jan Dalbre bunaa Uzerine bir baş 
lpr.etl yaparak arkadaşına dlndü. 

Bu hakikaten ıtlzel ve alımlı bir 
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KnDnç cdlü~DD k.c§1p0c§1n 
(X : 9) un Hindistan ormanları~daki maceraları~ 

Sisi/ "aaıyı ha iki 
Soh,.blerine ioo'e •f
r.:~fln.Jctv·t% X :g D"k 
t~r vt ytrli/t,.in kra .. 1 

itle gönifVY"I" 

•---Betlktaf ---.. 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttır-' Dikiş Yurdu 

ma ve eksiltme komisyonundan 
Haydarpaeada Emrazı lıtilAiye Haıtaneıi 193.5 malt yılı için gerekli 

görülen iM kalem ecza ve alab bbblye açık ekılltıneye konulmuıtur. 
1 - Eksiltme 18-9-1935 çarıamba günü ıaat 15 te Cağaloflunda 

İstanbul Sağlık direktörliiiü btnaıındakt komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen flat 1370 lira 25 kuruıtur. 

Talebe kaydına batlamııbr. Mektep 
ıergiıi 20 Eylulde açılacakbr. Biçki 
ve aan'at öirenecekler bu ıergiyi 
görmelidirler. Serbesttir. Talimat 
gönderilir. Akaretler 64 No. 

Telefon: 43687 d 
WWWWWWiiii mr-m 

MAZON 
lslm ve markasına dikkat 

SON 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabah~n aç karnına. bir kahvı 

kaşığı alındıkta 

Kabızlığı def' eder 
Yemeklerden bir saat sonra alın. 

dıkta 

Hazimsizli~i, 
Mide, ekşilik 

ve yanmalarını giderir. Ağızdaki 
tatsızlık ve kokuyu izale eder. 
Fazla bir yemek ve içme
den sonra hissedilen yor-u Ademi iktidar 

n v E Kolaylilc olmak zere 
f:Bel gevşeklfOine perakende65karuşa ' 

3 - Muvakkat garanti 133 lira 52 kuruı· 

:il - Şartname hastaneden parasız alınır. 

gunluk ve l nl fili 

tfr. M AZ ON 

5 - iıteklllerln belit gün ve saatte cari ıeneve alt Ticaret odası 
vesikalarile bu tıe aft muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tuplarile komfıyona gelmeleri. 

i=i= H o r m o b ·ı n :;atılan şişeler piya - j 
saya çıkarılmıştır ·: 

- .... _ 
nun tesirinden memnun kal
mıyanlar şişesi açık da olsa 
Bahçekapıda Iş Bankası ar-

h Tafslllt: Galata po•ta kasında 12 No. lu MAZON 
a kutusu 1255 ederek bedelini geri alabilirler. 
::::::::_:::: ::=:::::=;;:::::::::::::::::_:::::::::::: 

BOTTON ecza deposuna iade 
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mahlüktu. Parlak iki büyük göz, pen
be ,.e şehvetli bir ağız, kumral "Saçlar, 
ve asil bir tavır bu güzelliği son de
rece arttırıyordu. 

Halinden gizli bir üzüntü içinde bu
lunduğu anlaşılıyor ,.e bazan Jan Dal. 
breye kısa ve çekingen bir bakış fır -
]atıyordu. Jan: 

- AJis, sediyeyi köprüden geçirttiği 
için pek büyük bir tedbirsizlikte bu -
lundunuz! dedi. 

- Ben orasını serbest sanıyordum .. 
- Alis, perdeleri kaldırmanız da 

pek büyük bir hata idi. 

Alis titriyen bir !-1esle: 
- Merakla yapılan bir hareket .. de

di. 
-Alis, bu azgın halkın önünde ismi 

mi yüksek sesle söylemeniz de ~ok 
meş'um ve tehlikeli bir kabahattir. 

Genç kızın bu sefer dili dolaştı.: 
- Akhm başımdan gitmişti!.. söz -

lerini kekeledi. 

Navar kraliçesi onu tepeden tırna -
~a kadar süzdükten sonra bir saniye 
kadar düşünceye daldı. Sonra yavaş 
yavaıJ : -

- Yavrum, maksadrm seni azarla -
mak değil. Fakat beni bu alçakların 
eline teslim etmek istiyen bir adam da 
ancak hu suretle hareket edebilf rdi. 

- Oh .. Haşmetpenah r .. 
- Bir daha sefere datia akılhca dav 

ranmanı isterim •. 

Kraliçe bu m>n sözleri o kadar sa -
kin bir tavırla söylemişti ki Alis dö 
Lüks sadık olduğuna inanıldığına he
men emniyet getirdi. 

Kra1f çe Pardayana dönerek: 
- Mhyö 1ö Şövalye! Sizin yUk8ek 
9Jp111~.~d_e_etintk fıte • 

-411& 

- Emirleriniz için daima hazırım 
Haşmetpenah. 

- Teşekkür ederim. Lutfen bizi bir 
az aralıkla gideceğimiz yere kadar 
takip ediniz. Sizin gibi bir kahrama • 
nın kılıcının himayesinde bir ordu • 
yu bile yararak geçmekten korkmam. 

Par dayan bu iltifatı çekinmeden ka
bul etti. Yalnız içini çekerek: 

- Yazık ki, Parisi terketmek elim
de değil. Babam bana kadınlara i -
nanmamah demişti.. Fakat iş işten 
geçti. Şimdi SC\'İmli komşu kızının 

kumral saçlarına bağlıyım .. Babamın 
dediği gibi hakikaten bu saçlar insa -
nın boğazına sanlan ve boğan birer 
yılanmış. sözlerini mırıldandı. 

Sonra yamalı ceketine mahzun mah 
zun bakarak ilave etti: 

- Ben kendime bir prens elbisesi 
tedarik etmek için sokağa çıkmıştım. 
Bak şimdi olan işe .• Sabaha kadar za
vallı ceketimi gene tamir etmekle uğ
raşacağım .• Ne tuhaf şey? Gündüz ak. 
şama kadar kılıç~ get"e sabaha kadar 
iğne kullanmak .• Ne ise, arada o ka
dar fark yok! 

Şövalye hem kendi kendine söyleni
yor hem de eli kılıcının kabza~ında, 
gözleri etrafta olduğu halde acele ile 
Parise dalan iki kadını on adım kadar 
geriden takip ediyordu. 

Bu ~ırada yavaş yavaş akşam olu • 
yordu. Pardayan Luizin annesini ta .. 
kip etmek için acele sokağa çıkmış ol· 
duğu için bir şey yememişti. 

Bunun için karnı son derece acık • 
mıştı. 

Jan Dcılbre ark.adaşiyle beraber bir 
çok sapa sokaklardan geçillden sonra 
nihayet Tampe hapishanesine vardı -
Jar. ZpaaaJa brann b8~ duftl'h 

hu meş'um hapishanenin karşısında 

bir katlı oldukça güzel manzaralı bir 
ev vardı. Kraliçenin bir işareti üzeri -
ne Alis kapıyı çaldı. 
Kapı derhal açıldı. 
Jan, yaklaşması için Pardayana i -

pret ederek: 
- Mösyö, şimdi ne yapacağımı öğ -

renınek hakkınızdır. Rica ederim bi -
zimle beraber içeriye giriniz dedi. 

- Hakkımda pek büyük bir ltituf 
gösteriyorsunuz Haşmetpenah. Ben 
ise kendimde emirlerinize tabi olmak
tan başka bir hak göremiyorum. 

- Siz kahraman yürekli, ı-evimJi 
bir Şövalyesiniz. Şunu iyi biliniz ki 
sizin gibi cesur bir adamın yanımda 
bulunması bu evde benim için çok ıa. 
zrmdır. 

- O halde ben de itaat ediyorum. 
Pardayan bir taraf tan da: 
- Şimdi usta Landrinin piliçleri 

kııarmıştır. Ah onlara bir kavuşsam! 
diye düşüni:yordu .. 

Evin kapısı tekrar kapandr. Bu üç 
ziyaretçi dC\·anası gibi iri yarı bir hiz
metçi kadının arkasından yürüyerek 
dar, fena döşemeli fakat oldukça te -
miz bir odaya girdiler. 

Bu odada, iğri burunlu, uzun sa -
kallı, ihtiyar bir adam üzerinde irili 
ufaklı Uç terazi bulunan bir masanın 
önüne oturmuştu. Bu adam Jan Dalb
reye dikkatle baktıktan sonra dudak -
larında bir .gülümseme belirdi. Ye 
fazla hir samimilikle: 

- Ah, ah, gene mi sizsiniz madam? 
Uç sene var kt sizi kaybettik. Fakat 
isminiz kasamda yazılıdır, dedi. 

Kraliçe sadece: 
- l'tfadam Lcru .. dedi. 
- Evet, bu idi •. &n de bunu sö>:le • 

mek istiyordum. Gene lsak Roben 
bendenize satacak inci gerdanlıkları
nız, elmasJarıruz mı var? 

Bu ihtiyar adamın Robeni Rupen 
,.e Madamı Matam diye söylemesi Ya
hudi olduğunu anlatıyordu. 

Navar kraliçesinin sediyeden atla -
dığı zaman, elinde bir meşin çanta 
bulunduğunu söylemiştik. 

Jan Dalbre bu çantayı açarak için
dekileri masanın Uzerine karmaka • 
rışık boşalttı. 

lsak Rol.ıenin gözleri parladı. El1c
rlni masanın üstünde parlıdayan el -
maslar, yakutlar, zümrütler ve öbür 
kıymetli taşlara uzattı. Parmalmlriy. 
le bir saniye kadar bunları okşadı. 
Bu altın tüccarı kendine göre ~airdl 
de .• Kirli masanın üzerine saçılan bu 
göz kamaştırıcı servet onun dudakla
rında hafif bir gülümseme belirtti. 

Pardayana gelince, onun meziyetle. 
ri hakkında bir şey söylemiyerek yal
nız okuyucularımızın ona. karşı bcs -
]edikleri iyi duyguları sarsacak bir 
hakikati söyliyeceğiz. Masanın üzerin. 
de mavi, kırmızı, yeşil ışıklar saçarak 
parlıyan bu büyük servet karşısında 
Şövalyenin gözleri ihtirasla açılarak 
biitün ,·ücudu titredi. Ve kendi kendi
sine düş~indü: 

- Bu taşların uf ak bir kısmı beni 
zengin ctmeğe klifidir. 

Bu hülya içinde, kendini bu hazi .. 
neye sahip sandı. Ve gayet şık glyi -
nerek siyah elbiseli kadınla kızının o
turdukları odanın penceresi altında 

dolaştrğrnr ve hu kıyafetiyle en güzel 
kadınlan btiyiiliyeceğinf, ihtişamda 
bir e i bulunmıyan Dön Danjontin 
~n derece şık Jantiyomlannr 
biJe lusknnçhktan çatlatacağım dil -
filndit. 



14 EYL'OL - 1935 

Açık Artırma ile 

ll'E\ KAL.\DE EŞYA SATIŞI 

1935 eyhilüıı 15 inci PAZAR günü 
sabJfn saat 10 da : 

Ortaköy ile Kuruçeşme ortasmda 
Ari1uvo saray namile maruf 

E ki Nazime (sultan) sarayında 

me,·cut çok kıymetli emsalsiz ve an . 
tika eşyalar, kumaşlar, perdeler mü
zayede ile satılacaktır. 

1'11kmi1 JUi atacu\dan ınamul ~ki 
franaıı mamul!tı emsalslı ve aıttlka 
bir yatak oda takımı; Sevrea pllklar
la yine hakiki Franaız mamuJitı nkl 
BOULE yeılne diler bir yatak oda 
takımı; eski BOULE kütüphaneler, 
orta masaları, jardinerler, şifonyiler, 
sandıklar vesaire; emsalsiz ve antika 
fkl adet BOULE duvar saatları; ha
kiki ve eakl VJLUR de JENLE kaplı 
ıayet kıymetli LOUlS XV salon takı
mı n para~"at~r; 4 pencere perdesi 
le Sultan Mahmut zamanınBa yapıl
mış hakiki Usküdar ~atmasiyJe kaplı 
salon takımı; hakiki eski Edirne işi 

bir Türk koltuğu; SAXE, SEVRES, 
YlENA, tabakalar, ve he) keller ve va. 
zolar; 2 adet I.uis • Flllp devrinde 
) apılmıf Senes büyük nzo, balgamı 
taO)ar mamul 'e mineli oniks por • 
kart, saat şamdan, kolon llmba ve · 
saire; eski ) azı levhalar; Venedlk ve 
Boheme kristal elektrik büyük avize-
ler,; hakiki OBOSON kumaşı ile kap 
lı memleketimizde emsali olmıyan 

bir yaldızlı salon takımı ve eski GOB
J.,EN PANOLAR, kıymetU bir SA • 
V ANIRt halısı, ,.e herhanrl bir me • 
zat için bir servet tefkll edecek miktar 
da n cinste gayet zarif ve zenrin Çt· 

şlt çe,it emsalsiz eıyalar; halılar, 
biblolar, antikalar, kumaılar, vuafre. 

Bu müzayedeye mevcut olmak el • 
zemdir, rUnUnden ve saatinden evnl 
ziyaret edilmez. 

HABER - Akpm Posta 

Devlet ~emiryolları ve limanlan işletme umum idaresi ilanları 

Sivasta inşa 
Atelyeleri 

Edilecek Cer 
Eksiltmesi 

Sivaata yeni lcurulac.th olan ce · atelyelerinin bütün mü1temiliti10 
birHkte intası kapalı -zarf usulile eksiltmeye konmu9dur. 

1 - Bu intaat ve tesısı.tın ket~' bedeli 1380522 lira 14 kuruıtur. 
2 - Bu tı lçln iıteltlHeH nt\ l"elt etrak ıunlardır. 

a) Ek•iltme 9artname•i. 
b) lntaat ~van projeaeri, 

c) F ennl tartnameler; 
d) Umumi ıartnamı; 
e) Keıif hullaası, 
f) Mukavele projHİ, 
ı) Vahidi kıyaıl fia~ _edveh. 
lıtıkliler bu İl• aid evrak H 

Dıvlıt Deq\iryollarmm \n~aıa ve 
lirler. 

projılıri (50) lira mu1abilind~ 
H4'Y4arp~ıa veznelerfn,ien alab\· 

3 - Ekailtme 16/ 10/ 935 tarHıine gelen Pertembe günü saat 15 
de A.nkarada Devlet Demiryolla ~' Umum Müdürlük binasında top1 .. 
nacak merkez birinci Komisyoncs yaprlacakdır. 

4 - Ekıiltmeye ıirebilmek içı n isteklilerin atağı da yazılı te· 
minat ve veıaiki ayni ıun eaat Mde kadar Komisyon Reiıl.ğine ve"'· 
mit olmaları llzımd1r. 

a) 2490 No. lu kanunun 16 Yf 17 inci maddelerine uyıun 5516.C: 
lira 66 kurutluk muvakl.at teaı: nat. 

b) Bu kanunun tayh· ettiii v~ ıartnamede yazılı vesi~a!ar. 
c) Bu kanunun 4 üneil maddr.ııi mucibince bu eksiltmeye girme· 

ie kanuni bir mant bulunmadt>i• na dair imzaları tahtında bir mek 
tub. 

d) Nafia Bakanlığımian mu saddak ehliyet veıikaıt, 
S - Teklif mektublar. ihale ı'ı nü ıaat 14 de kadar m!lkbuz nn 
kabilinde Komiayon Reıdifine v~ rilecektir. Posta ile gö..derilece1t 

teklif mektublarının ia<Aeli teah hütlü olması nihayet bu .... ~, 

kadar Komiıyona ıelmit bulunmnıı lazımdır. 
6 - Bu it hakkında fazla ma\ümat alm•k iıteyenlerin Ankaradr 

D. D. Yolları Birinci D~ıre Müdü• lüiüne müracaat etmel ~ri. 
(2382) l5174) . 

Muhkllllllen bedeli 3000 lira oi•n Devlet Demiryolları Anlcara U 
munal idare binası çatı kLtı katörif er te•iıatı 25 9/935 Cuma ıünu 
ıaat 15 de kapalı zarf •ııuliyle A:ıkarada Umum Müdürlük Hnaıındr 
ihale edilecektir Bu ite (irmek iıt.:yenlerin 225 liralık muvıll..kat \emı 
nat ile= kanunun tayin etbRİ vesik:l• arı kanunun 4 üncü madr:luti macı 
hince İfe girmeğe kanul'\i manilu bulunmadıiına daır 8ey1ıı.11name Vt 

tekliilerini ayni gün ua~ 14 de kadar Cer dairea\ Komiıyo.a Rei,lit1 

Amele için " 70 Tenzilat 
15 Eylül 935 tarihir.C.:en itiba. en beı kiıiden mürekkeb olmak ve

ya bef kiti ücreti vermek ~artile /1 ydın hattı dahil ve Er:ıul'\:..m • Sarı· 
kamıı, Bursa - Mudanya Samaun Sahıl hatları hariç olma~ üzere bi
titik şebekedeki istasyonıarın herh angi birinden diğerine J~ bulmak ' 

•ırı itt n dinw.•k Unre ••J~hat J ~ ... ı. amele İiin % 70 tenzilit ya., 
pılır. 

Bu tenzilattan istif ad., etmek ·• te1en amelenin bglundukıarı yeriu 
en büyük mülkiye memu. undan v• bu memurun bulunmadı~· yerlerde 
lcöy ihtiyar ttıiellılerlnaen birer ye4 ika ahi> iıtaıyonl,ra röatermelerı 
llzımt:lır. 

:'~ıla lif lfll l 1 lttuyoalau müracaat edilmelidir. • 
\ (2515)' '(5418)' 

lhaleıi fethedilen ve aylık kira bedeli 4 lira olan Maltepe i.ta,. 
Jonünilllti büfe uı tını mUtldıtl ı •ı ııorhkla Haıcl&l'JI• ıar 
binası dahilindeki komiıyıJn tarafından kiraya verile~ir. Pazar • 
lık 16/ 9/35 pazartesi gün~ saat 10 da yapılacaktır. ~ 

Bu ite girmek iıteyenlerin 10 lira 80 kurutluk muYakkat temi • · 
natı ait olduğu istasyona veya Haydarp&fa veznesine yatırarali 

alacakları vezne makbuzları ile puarhk ıünü aaatine kadar ko • 
misyon reisliğine müracastları il mndır. \ 

Bu ite ait ıartnameler Malte pe iıtuyonundan veya HaJ.Clarpa• 
tada ıar binaıı dahilindeki komiı yondan paraıız olarak daiıtı~ 
tadn. (5157) 

Mufıammen bedeli 400 lira ol an 2000 kilo kalopili çinlio.a ~ 
li için yumU!ak külçe kurtun açı k ebiltmesinde alınan son fiat 
haddı layıkmda bulunmadılın dan 2 inci açık ekailtmeei 16. 9. 
35 Pazartesi ıünü saat 10 da Hay darpatada Gar binaıı dahilindeki 
1 inci itletme komisyonunda yapılacaktır. 

• ite ıirmek isteyenlerin 30 lira muvakkat teminat Yermeler) 
Ye kanunun tayin ettiii Yeaiblar la ekıiltme ıünü saatine kadar k~ 
mİeyona müracaatları lazımdır. Bu ite ait ,art.nameler komiayon • 
dan parasız olarak dairtdmakta dır. (5504) r 

-
NAZIM HİKMET 

~19i~;l~;lqile1~l~Q(i~~n~.ierir~ a .. ite alt ,._.. ... •'erA.nke v.; Hc.:ydarpa· 
ta nsnelerinclen parast• olarak a; ınabilir. "2111" "54J. 7' 

Yakında iki Kitabı Çıkıyor 
ı4.8VllM -

1- ITALVADA 
Jatanbul ikinci Jcra memurluf1lndan 

lpotek cihetinden paraya çevrllmeal • 
ne karar verilen ve t.uaamına (5'05) 
beş bin dört yüz btı lira kıymet tak • 
dir olunan Fındıklıda Perizat hatun 
mahallesinde Dolmabahçe caddesinde 
ve Nazlı çıkmazı sokatında kAin eski 
35, 1, yeni 33, 33/1, 3 numaralarla mü
rakkam maaarahk bir evin tamamı a
çık arttırmaya konmuı olup 21 - 10 
- 935 tarihine rastlıyan pazarteal 
günü saat 14 den 16 aya kadar daire • 
mizd. açık uttırma ıuretiyle satıla • 
caktır. Arttırma bedeli takdir ıclfhalf 
olan kıymetin yüzde yetmiı betini bul 
dutu takdirde meıkOr ıayrt menk61 
alıcısı Uıtüne f hale olunacaktır. Akıl 
halde aon arttıranın antı yerinde kal 
mak Uzere ll'ttırma on bet rUn müd • 
detle uzatılarak 5 - 11 - 935 tarihi· 
ne rastlıyan sah günü saat 14 den 16 
ya kadar gene dairemiıde yapılacak 
olan acık arttırmasında mezkQr gay -
ri menkul en çok arttıran üstünde bı
rakılacaktır. Arttırmaya airmek iıti • 
yenlerin yUzde yedi buçuk niıbttin • 
de pey akçesi veya ulusal bir banka • 
nrn teminat mektubunu nrmeJerl il . 
zımdır .• Hakları tapuya kayıttı olmı
yan ipotekli alacaklılarla, diğer all • 
kadar)arın, irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususiyle faiz ve ma
sarife dair olan lddlıılarını ilAn tarı. 
hinden itibaren yirmi rUn içinde evra. 
kı milsbiteleriyle birlikte dairemize bil 
dirmelerf. Aksi takdirde h•klarr tapu 
)a kayıtlı olmıyanlar satıı bedelinin 
pa} la masına giremezler. MeıkOr ıay 

-
Muhammen bedeli 60 l.in lira o ı an 1 'ZOO ton katran yağı ~ S Birim. 

Teırın 1935 Cuma günü >"-•t 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankaradı 
idare binaıında satın alır.ıcakdır. 

Bu ite ıirmek isteyeı~ t rin 425\J liralık muvakkat teminat ile kanı 
nun tayi11 ettiii vesikaları ·, kanuı ı un 4 ncü maddeıi mucibi11ce İfeı ıı 
mele kanuni manileri buıı.nmadığ. na dair beyanname ve t~kliflerin 
ayni ıün ıaat 14,30 a icat.ar Konuı yon Reisliline vermeleri ,,.zımdır 

8Q1ite ait tartnamel"• 300 kurut mukabilinde Ankara ~o Hayda• 
t.. ata veıntılerinde satılm.ııktadır (5405) 

Muhammen bedeli C .. 75 lira olan 19000 kilo muhteht eb'att 
çinko levha 11 Birinci T ~rin 1935 Cuı:ıa günü saat 15,30 t.la Arıkar, 
da idare binaıında kapaıı zart uaı lü ile satın ahnacakdır. 

Bu ite ıırmek iıtey,.runin 320 liralı!< muvakkat temin'lt ile kanu 
nun tayir. ettiii veaikalar• kanuıı un 4 ncü maddesi mucibinc.e ite gir 
meje kanuni manileri bulunmadri• na d,ir beyanname ve t.'='klifle-rin 
ayni ri\n aaat 14,30 a kat.ar Komı iıyon Reiıliiine vermeldi lazım 
dır. 

Bu ite aid şartnamn'tn paraııı olarak Ankarada Mal7o::ır.e daire 
sinden ve Haydarpafadn lealim ve sevk miJdürliitünde d;. ğttılmaklc 
dır. 1 5408) 

Muhammen bedel, :ı.ım ve eka iltme rün eri aıada yazıt. malzem 
tayin edilen ıünlerde ıaat 15 30 ela Ankarada idare binasrn':la kapa~ . 
sarf uıulü ile ıatın alınacakdır. 

Bir HABEŞ 

Dellkanlısı 

50 Kuruş 

2 - PORTRELER 
40 Kuruş 
Hu iki kitap mahdut miktarda basıl
maktadır. Şimdiden slparlılnlzl vere
bilir ve abone olablllrslolz. Taşra için 
posta ilcretl dahlldlr. 

ANKARA CADDESi No. 85 

VENi KITAPX,! Su itlere ıirmek isteyenlerin a~ada ya7ılı muvakkat tt"minatlar 
ile kanunun tayin ettiği v~sikaları kanunun 4 üncü maddesi n1ucibinc. 
ite ıırmeje kanuni man;Jeri !.>ulu.ı madığına dair beyanname ve teklif 

1 ~ ., 

' ' ' lerinı ekıatme günleri ıaat 14,30 ~ kadar Komisyon ReiaJiğ;ne verme ~-
teri lasımdır. -----...,--------------------------

Şartnameler para11ı olarak AnkArada malzeme d?\iresinden Tu·· rk Hava Kurum 
ve Haydarpaıada T•ttllUm ve Sıvk mUelürlüiünden dafıtı'· ~ ·tadır. • U 

Malzeme Muvakkat El~~~l~l~: Büyük Piyangosu 
teminat 

rı men ulUn nefsinde dofan bflcümlf! 1 - Perçin çivileri 
'ergi mllkelleflyetleri borçluya aittir 

Muhammen 
bıdel 

16100 Lira 1207,50 Lira 1 :~~~193., Şimdiye kadar binlerce kitiyİ 
Pazarte~• zengin etm19tir • 

Daha fazla matnmat almak lıtlyenle- 2 _Vida civata ve eomunJarlee73 
rln 23 - 9 - 935 paıarteai rUnnUden 
itibaren dairede açık ve uıh bulun • 3 Ai . d 
durulacak olnn arttırma prtnameıd • - ~ç vı aıı, rondela ve 4590 
ni ''e 934 / 7366 numaralı dosyada ıupı.lyalar 
:ııevcut ·n meıkftr mahallin evaf, 4 - Cıht~• ve traverı ttu.- 4747 
11Mlnl1'a.. ft!!Kfr~fnf r:Bsterf r vaziyet tonları 
~ fAkdfrf kn met raporunu oku:Y11P 5 - Yaylı halkalar 
anh.}abileceklcri ilAn olunur. (14468) 

" 1250 

,, 
344,25 

" 358 

.. 122 

" 

" 
,, 

" 

1 ~!~;1935 19. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 7 eşrindedir 
ı& .10-1930 Büyük ikramiye ; 200.000 Liradır 
1~~;~~;;: Ayrıca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
Pertemba liralık ikramive'erle beheri ( 50.000 lira) hk 
ıs 10 .1935 iki mükafat vardu •• 
C11ma 



Balkan güreş olimpiyad_ı bugün başlıyor 

SAl!rt (Hafif siklet) 

YAŞAR (En hafif) 

Güreşçilerimiz bu 
sefer neyapacaklar? 

Musabakaların Zorlu rakiplerle 
programı 

Güreş feder<J11yonundan: 
1 - 4 üncü Balkan güreşleri bugün 

Taksim stadyumunda saat tam 15 de 
başhyacaktır. 2 - Seremoni aşağıda -
ki program dairesinde ikmal edilecek
tir. 3 - 4 üncü Balkan güreşlerine iş
tirak edecek Türk güreş takımı Mus • 
talanın kaptanlığı altında, Hüseyin, 
Yaşar, Ankaralı Hüseyin, Nuri, Mus
tafa ve Çoban Mehmetten teşekkül et
mektedir. 4 - Müsabakalarda infü.a -
mı muhafaza et -
mek için tertibat 
alınmış ve bilhas -
sa ortaya alaka -
darlardan maada 
hiç kimsenin çık -
maması kararlaş -
tırılmıştır. 5 -
Maçlan herkesin 

gönderebilmesi için 
duhuliye Z>, Tri

bün 50 ve Balkon 
100 kuruş olarak 
kabul edilmiştir. 

G - İzdihama ma
hal kalmamak i -
~in saat 13 ten i -
tibaren gişeler ha 
ka açık bulundu -
rulacaktır. 

Açılış se
remonisi 

karşılaşacağız 
Bugün başhyacak olan 4 ncü Bal -

kan güreş olimpiyadında, 2 nci, 3 ncü 
olimpiyatlara nazaran, çok daha zorlu 
rakiplerle karşılacağımıza. şüphe et -
memek lazımdır. 

Dünyanm en iyi güreşçilerini yetiş
tiren Macar ırkından pehlivanları da 
kadrosuna almış bulunan Romanyalı 
rnkiplerimiz, ilk Balkan olimpiyadına 
iştirak ettikleri zaman, takımımız 
şampiyonluğu, çok sıkı karşılaşma -

lardan sonra an -
cak 4 . 3 kazana -
bilmişti. Bu sefer
ki müMbakala -
ra da Romenlerin 
iştirak etmiş olma 
~ı, ve diğer ulus 
güreşçilerinin de 
eskisine nazaran 
çok ilerlemiş bu -
1~ı, Wzim 
gyr~il~rimı 

zin de, geçen üç se 
ne zarfında kat 
kat te1Akki etmi~ 

olduklan düşü -
nülüıııe, bu sefer 
ki olimpiyadın ne 
kadar zorlu olaca
ğını anlamak güç 
olmıyacak. Ve ge
çen seneki gibi ko
layca 7 - O hk bir 
netice ile Balkan 
şampiyonu o]amaz 

1 - En arka<hı 

Türk takmu ol -
mak şartiyle Bal -
k k . l · 1 sak buna da şaş -an e ıp erı e -

. . b; mamak J!zımgeJe • 
lerınde mılli a} - ÇOBAN (Ağır) cektir. 

da idareci reisleri olmak üzere tri - ı:ıoylenır. 7 - Ring - tahlıye edilır, ta-
rakları ve başların \, ..... r~···••••.•••••••••••••••••••••••• .. ··~···•••••••:•••••••• 

bünün altından sa.haya çıkarlar. kımlar ayni sır~ ile ve başta bayrak-
Bu çıkış yapılırken bir yuruyuş larr olmak ~rtiyl~ _çıkarlar. 8 - Ta

marşı ça1ar (Güre~çiler sahaya esof- kımlar takdım edıhr. Bu esnada her 
• " 

5 
milletin kendi marşı çalar. Takdim 

manlarile çıkacaklardır.) 2 - Ringin 
etrafruda tam bir devir yapıldıktan 

sonra ekipler ayni sıra ile ringin et -
rafında ay şeklinde ahzimevki eder -
ler. Beş milletin bayrağı geJip yan 
yana durur (ortada Türk bayrağı) 3 
- Balkon marşı ~alınır. 4 - Yali mü
sabakaları açar ve nutkunu söyler. :'>
Kafile reisleri ringe çıkarak temsil 
ettikleri Ill 0 'llleket1erin alfabesi sıra
siyle muka nutuklarını ı::öylerler. 
6 - Türk i..,derasyonu namına söz 

esnasında Türk takım kaptam misafir 
takım reisin:n elini sıkar ve hediyele-
ri teati edilir. 9 - TGrk takım kap
tanı tarafından Balkan güreşlerimiz 
yapılır. Bütün takımlar iştirak eder. 
10 - Beş milleti temsil eden bayrak
lar direklerin uçları biribirine temas 
edecek şekilde bir araya toplanır, gü
reqçjlpr karışık bir halde biribirlerinin 
ellerini tutmak suretiyle Balkan bir
liği timsalini vücude getirirler. Bal
kan marşı çalınır. 

MUSTAFA <(Yarı ağır) 

NURi (Orta siklet) 

l 

~ANKARALI HÜSEYiN (Yarı orta)_ 


