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Seyit Rıza 
nasıl 

teslim oldu ? 
Şakinin ifadesi. 

~rzincanda · alındı 
Şaki, Elaziz 
mahkemesine 
sevkediligor 

Ankara, 13 • Telcforıla ·Uzun müd· 
dettir Tuncelindc halkı sil!hh mukave
mete teşvik eden ve nihayet bir şey ya 
pamıyacağını .:nhyarak dağdan dağa ka 
çan sergerde Seyit Rıza nihayet hakika
ti anlamak diraydini göstermi§ ve ya
nındaki iki çapulcu ile beraber Erzincan 
da teslim olmuştur. 

Erzincan valisi keyfiyeti derhal Da
hiliye vekaletine ve dördüncü umumi 
mfüettiş General Abdullaha bildirmiş

tir. 
Tahminlere göre Seyit Rıza yakın· 

da Elazizc gonderilecek ve muhakemesi 
orada ağır ceza mahkemeıindc cereyan 
edecektir. 

Bu ıuretJe TunceJinde ıon itaat
ıizlik keyfiyeti de artık kapanmrı olu· 
yor. 

Erzincandan buray0t gelen malumata 
göre Seyit Rıza amansız bir surette 
devam eden tatdplerclc,. bitkin bir hale 
gelmiş ve iki adamiyl.? Munzur dağınin 
keçi yollarından şehre inerek valiye 
teslim olmuştur. 

Şaki şimdiye kadar Ovacık kazası
nın civarında bulunan ormanlar içinde 
sak lan maktaydı. 

Erzincan valisi sergerdenin 
ilk ifadesini hültumet !nnağında ve po
lis müdüriyle jandarmıı kumandanının 
huzurlariyle almıştır. 

Ajonsm verd ği ma 'umat 
Erzincan, 12 - A.A. - Dersimdeki 

itaatsizlik hareketinin clebaıılarından 
ve Denim aıiretleriniu en azılı reiıle

rincten olan Seyit Rıza yapılan şid- · 
detli takibat neticesinde şimdiye kadar 
saklanmakta olduğu Ovacık kazası da
hilindeki dağ ve ormanlarda daha ' azla 
barınamıyacağrru anladığından bu sa
bah saat ikide Erzincana gelerek hükt'.i 

~lskclrimÇ"lık 
~eş kişinin yaralan
$~sına sebep oldu 
\~~ 'ffa.bey sokağında 24 numaralı lr&nlı lılehmede §Öyle cevap vennl§tir: 
~tı !ııeıı ~Ye lle tanıpn Asmaaıtm. - Peki ııen ne arıyorsun 't 
\~t, llıet dUn gece kadının evine Hayriyeyi blrlblrinden k11kanan iki Meh 
it\ '°b.ra met hemen kavgaya tutuflllUıtlar, oda için. 

~ ~~)'tıltı 1taıı1ı Mehmet lsmlnde birisi de aıtıUta, üıtuıte boğuımaya bqlamı§lar. 
t ~ııı <2:\•fı:ıe gelml~Ur. Mehmet yuka dır .. Yumrukl&§ma sonunda ikisi de bıçakla. 
~:' lı.ıtını 1-Iaynyeyt başka bir erkek. nnı çekmloler, karoıhkh aald~rarak aapıamı, 
~~ile §, hamal Mehmede: lardır .• 
~l ~~~oreun burada? demlgtlr. BI. Neticede İranlı Mehmet fazla yara alank 
~ Cle '1Yan bu lkt rakipten hamal mağlQp olmuıtur. Hamal Mehmed de hir 

1 
"" <d•lm..ıno olnldonmı, (Devamı ' iııcfl de) 

~.kirdağh Hüseyin 
~i~ul rkıye şampiyonluğunu 
~ &yime kapflrmadı 

°""~le . ı-tn faf8i14tı apor şa,y. faJanmtlld4dtr -

Pariste atılan 
Bombaların hariçten 
gönderildiği anlaşdıyor 

Gazeteler suikaslln Faşist 
tahriki olduğunu yazıyorlar 

,. 
~ 

.Ol:~ 

.~~ Hadisede işçile
, rin rolü olmadığı 

bildiriliyor 
Paris, 13 - Patronlar konfederas

yonuna iki bomba atılması hadisesi, çok 
şayanı dikkat bir safhaya girmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
bombaların Fransada imal edilmiş şey· 
)er olmadığı görülmÜ§tÜr. 

Dahiliye nazırının h:idisc hakkında 
verdiği beyanattan da bu anlaşılıyor. 
Bombaların İspanyadar. gelmiş olması
na ihtimal veriliyor. 

Gazeteler, patronlar binasına yapıl· 
mış olan suikasdın akiı.leriyle bir tet· 
hiş kar ısında bulunulduğundan bahset 
mekte, sol cenah gazeteleri ise, hadise-

Fransız Ba~vc7dli Şotmı 1111 Dahiliye Nazm !JloT;s Dormoy (Devamı 4 Uncüde) 

Atatürk ün 
tarihi bir resmi 

Atatürk 1902 de Şamaa Lidfi .Müfid 
(Şimdi Kır§chir mebus") il-O beraber 

İstanbul, 13 A.A -· Dün İstan
bul gazetelerinin bazılarmda "Atatürkü 
dinlerken,. köşe başlığı altında 'türk 
Tarih Kurumu Asbaşkanı Bayan Afet 
imzasiyle ve "Vatan v: Hürriyet,, ser
levhası ile bir makale intişar etmiştir. 

Bu gazeteler.den birisi, makaleyi 
Ankarada çıkan Ulus gazetesinden nak 
len aldığını yazmış ve diğer bir gaze
te hiç bir m:nba göstermemiştir. 

Halbuki makaleyi Bayan Afet Türk 
Tarih Kurumunun neşir vasıtası olan 
belleten için yazmış ve makale bcllete
nin 't nisaıi 937 tarihli ikinci sayısında 
intişar etmişti. 

Türk Tarih Kurumu tarafından 

vuku bulan iş'ar üzerine Anadolu a
jansı keyfiyeti o suretle tashihe mün
raat eder. 

••• • 
HABER - Mevzuu l,lahis makaleyi 

iktibas ettiğimiz "Ulus,, gazetesinde 
yazının nereden ahndrğına dair bir işa
ret olmadığı için "Ulus.dan iktibas e
dilmiştir ... şeklinde ya1mıştık: Ajansın 
tashihi üzerine bu yanlışlığı düzeltiycr 
ruz. 

"Türk Tarih Kurumu,, nun ''Belle
ten,, inin ikinci o!ldi bugün matbaamıza 
gönderildi, oradan Atatürkün tarihi bir 
fotofrahnı iktibas ediyoruz. 

Bir korsan 
i1nha edildi 

lta1ya Haheşlstanın ilhakını tanıtmak 
için tali ini bir kere daha deneyecek mlş 

Karadenizde iki denizaltı 
görüldüğü haber veriliyor 

Londra, 13 (A,A,) - Valenslyadan gelen 1 
blr baberde lcara bataryalarının Cartagene 
ınçıl<lannda meçhCll bir denizaltı görmUş ol. 
duklarını, bunun üzerine batarynların ate, 
açml§ ve hücum mot1Srlerinln hu denizaltı 

lsUkameUne doğru hemen yola çıkarak derin 
de patlayan bombalar atmı§ oldukları bildi. 
rllmektedlr. 

Biraz sonra denl:ı: sathı U:r:crinde geni§ yağ 
lekeleri g6rUlmU§tllr. Bu da denizaltının bat 
mı§ olduğuna de!Alet etmektedir. 

Bu haberde Cartagene bahriye makamatı. 

nın dalgıç vasıtasiyle tetkikat yapmak Uzere 
olduklan ve mukni delA.11 elde etmek için 

civarda ara,şbrmalar yaptırdıkları ilAve olun 
maktadır. 

Şimdiye kadar bu haber teyi~ edllmemı1-
ttr. 

Karadeoizde iki denizaltı 
görillmüş 

Bu sabahki "Kurun,, gazetesl Karadenlzde 
iki denizaltı gemisi g!SründüğUnU haber veri. 
yor. 
Bükreı mahreçli olan bu haberde deniyor 

ki: • • 

• 'J\'.öııtenccden buradaki gazetelere blldlrll. 
dlğlne göre, Yunan bandıralı (Arioa Nikola. 

(Devamı 4 ü.nciüft) 

Japonlar hezimetten 
kurtulmağa çahşıyor 
Kumanda heyetlerinin büyük 

bir hata işlediğini anladllar 

O inek har1) f aciala1·ınckuı: Pe'kitı clva rında 1iucaimaaki yatniısü ;Tapon wı.; 
kincli tüfek -lcur,unlariyle Y!Jmlanan Mtxıllı bir. Çtnli. .. 

(Y.aan ~ tttctlıll : 
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1Jış Süµısa: 

Akdeniz korsanhğı, 
Amerika, lngiltere 

ve Fransa ... 
Yazan: Şekip Gündüz 

Birkaç gün evve•, bu sütunda dün. ı 
yanın disiplinsiz, nizamsız, kontrolsuz 
halini mUtalea ederken bu vaziyeti il 
' Ş:mali Amerika İtabadı'' devletin:n 
çekingen ve lakayt dış sıya.s:ısı ile a. 
tieta teşvik etmekte olduğunu yazmış. 
tık. Cihan buhranını etraflıca tahlile 
çalışan o yazımızda "Şimali Amerika 
lttihadı" devletinin cugünkü hercü. 
merçten hakiki bir ıstırab duyma::ımm 
ne derece tabii olduğunu ve "Şimali 

Amerika İttihadı" pasaportunu taşı. 
yan tacirlerin Çin ticaret merkezlerini 
terke zorlanmalarından Nevyork, Va
şington ve San Fransiskoda duyulma.. 
sı zaruri iktısadi az.ahı ayrıca tebarüz 
ettirmeye savaşmıştık. 

Harb sonu nizamının, ''Şimali Ame. 
rika İttihadı" na da birtakım vazüe. 
ler yüklemiş bulunduğunu, kendi ka. 
buğuna çekilmekle bu devletin bu va.. 
zif eleri yapmaktan adeta ictinab et -
mi3 sayılabileceğini, sebeblerinden bL 
ri bu derece malum olan bugünkü dün. 
ya karmakanşıklığını gayritabii ve 
umulmadık bir netice addetmenin hiç 
de doğru olamıyacağmı, ''Şimali Ame. 
rika İttihadı" nın cihan siyasasında 
uhdesine terettüp edecek vazüelerl i. 
faya karar verdiği gün uzak şarkta, 
§arki Afrikada, cenubu garbi Avru.. 
pada. ve Akdenizlc Büyük Okyanusta 
müzminleşen katliam, gasp ve garet 
Ye korsanlık gibi illetlerden insanlığın 
bir hayli kolaylıkla tedavi edilebilece. 
ğini o yazıda dikkatle kaydettiğimizi 
de hatırlıyoruz. 

Bu teşhisimizin doğruluğunu dün 
Anadolu ajansı tarafından bildirilen 
§u telgraf haberi bir daha teyid etmie 
oldu: 

Hyde Park -Amerika 12 (A. A.) -

Reisicümhur Roosevelt gazetecileri 
kabul ederek demiştir ki; 

. ''- Çin ile Japonya arasındaki ihti. 
if ve Akdcnizde korsanlık neticesinde 
her taraf la asabiyet ml!vcut olduğu.. 
nu size bildiririm. Bu asabiyet yalnız 
mali mahafilde değil, fakat bütün dUn. 
ya üzerinde her aile ooağında ve her 
'demoknıt hükihnctte de vardır. 

Roosevclt gibi çok zeki ihtiyatlı, oL 
gun ve nazik bir siyaset adamının ağ. 
zmdan çıkan bu sözlerin, gürilltülü 
konuşmaktan zevkalan bazı siyaset a. 
damlarının en şiddetli notalarından 
daha. büyük bir mana ifade ettiğini ve. 
hitab ettiği tarafa daha hakiki bir 
dikkat ve korku telkin edecek bir teh
Ciid olduğunu söylemek mümkündür. 

"Şimali Amerika 1ttihadı0 DevletL 
nin Reisi ve Büyük Liderimizin şahsi 
hayranı ve samimi dostu Roosevelt'in 
sözleri, açık konuşma diline kısaca \'C 

§Öylece tercüme edilebilir: 
"Şimali Amerika. lttihadı dünyada 

mevcut gerginlik karşısında duyduğu 
asabiyet ve infiali artık saklamıya lU. 
zum görmez. "Şimali Am~rika lttiha. 
dı" Devleti dünyayı azaba sokan bu. 
günkü gerginliğin sebeplerini §Öyle sı. 
ralar: 
1-Uzak Şarkta Çin. Japon ihtilL 

fı. 

2- Akdcnizde bqlıyan kol'Banlık. 

3 - Dünyayı umumi sulh ahengin. 
den uzaklaştırmak itiyadında bulunnn 
bazı siyasi temayüllerin devam edip 
giden silahlı mUdahalelerf.,, 

Bunun böyle anlqılmumdan daha 
tabii ne olabilir? lçtimat bünyesinde 
''aile ocağı" na fazla kıymet veren ve 

iemokrat olan devletlerden bahsedilin. 
ce Anıeri1'.ayı hatırlamamak, demokra. 
linin Atlas Okyanusunun öbUr kıyısın 
daki büvlik kuvvetiJtj hesaba katma. 
mak mümkün olamaz. 

Acaba Amerika evlerini ve demok. 
rat bir müe.CJSese olmak haY1iyetile 
Şimall Amerika ittihadını bu asabi. 
yet ne dereceye kadar faal bir role 
~ktlr? Acaba Şlmalt Amerika 
IWha.dr, demokl'aainin ft sulh ldeolo. 
jilfnJn satında yer aJmak ve muztarib 
insanlıfm iradesini kuvvetlendirmek 
temayUIQnU gösterecek mi? Yoksa 
Amerika. aile ocaklannm ve demokrat 

Amerikanın asabiyeti yine platonik 
bir; 

"-Vah! Vah!" 
dan mı ıbarct kalacait ': \ 

Drş sıyasa üzerindeki teşhis ve te. 
mennilerinin Türkiye dış sıyasasma 

direktif ve~en esas teşhis ve temenni. 
ler~ in' ıbakı'1d1kı tamamlık dış baka. 
mmızın Hull muhtırasma ,·erd "ği ce
vapla aç;kça göze \·urmuş olan Şima. 
1i Amerika'nın c1han sulhünü kuvvet. 
lendirecek her harekete olan vüksek 
istidadından İ!JSanlığm istifade ~deme. 
mekte olması cidden acıdır. 

Amerika matbuatının emrivaki tir
yakiliğine karşı tuttuğu cephe ma. 
lümdur. Bu matbuatın son hadiseleri 
anlayışındaki isabeti de buraya kay -
detmek faydalı olacak. Faraza Nev. 
york Times son sayılanndan birinde 
Akdeniz hadiselerinden şöyle bahset. 
mektedir: 

"İtalyan denizaltı gemilerinin bita
raf devletlere ait ticaret gemilerinin 
ı:ıeyrüscferini ihlil etmiyeceklcrine ve 
İtalyan denizaltı gemilerinden bazıla
rının böyle bir iş görmek U7.ere Fran. 
konun emri altına konulmıyacaklarına 
dair İngiltere ve Fransaya teminat ve. 
rilmezse Akdenizde emniyet teessüs 
edemez.,, 

Bu mUnasebetle Pariste çıkan Le 
Temps gazetesinin Akdeniz konferan. 
sına !talyamn iştirak etmemekte ol
masından doğması muhtemel netice1e.. 
ri tahlil eden başmakalesinden de §U 

satırları almayı doğru görüyorum: 
"İtalya gibi bir büyük Akdeniz dev. 

Jetinin enternasyonal hukuka saygı 
gösterilmesini tenıin için kararlaştm. 
lacak esaalara~temli bir tanda kar. 
şı İtÔyrnak Jsllyeceğibl dU§Unmek bir 
haYli.....O ~.~ deniz ki biz.. 
zat İtalyanın emniyeti bakımından bi
rinci derecede bir ehemmiyeti haiz bu. 
lunuyor.,, 

!talyaya karşı devamlı bir ''hisst'' 
bağlılık göstermekle 5öhret kazanmış 
olan bu gazetenin dilindeki yan teh. 
did bir hayli manidardır. 

İngiliz gazeteleri arasındaysa son 
hadiseler aşağı yukarı bir "milli bir. 
lik" teessilsilne sebeb olmuştur. Ame. 
le partisinin gazetesi olan Daily He. 
rald'da ilk defa olarak Chemberlain 
kabinesinin siyasetini tasvib eden bir 
başmakale çıkını§ olması bunun bir de. 
lili addedilebilir. 1talyaya ve Alman.. 
yaya çok şiddetli bir diJle hücum eden 
bu makalesini Daily Herald §Öyle biti. 
riyor: 

"Bu iki devletin Nyon konferansı
na i~tirak etmemeleri müessif bir hn l. 
dir, ftalya ile Almanyanın bu konf~
ransa l§tlrak edememelerinin sebebi 
diğer devletler gibi enternasyonal hu~ 
kuka sadakatlerini teyid edebilecek bir 
vaziyette olmamalarıdır.,. 

Görülüyor ki hadiselerin seyri bü. 
yilk demokrasıleri ayni dı§ sıya.sa gö. 
rilşUne ulaştırmış ve fazla olarak İn.. 
gilterede iç sıyasa kavgalarının bir 
kJBmıru ortadan kaldınnağa başlamı~ 
tır. Bu seyir, demokrat devletlerin 
mua.zıam kuvvet ve imkanlarını dün. 
ya sıyasasmda azami randmanla kuL 
lanabllecek bir hale yükeelebilecekle. 
rini tahmine müsaittir. 

Frarısadan arasıra akseden bombalı 
haberlere fazla kulak asmak hatadır. 
Anlqıhyor ki demokrat devletler 
Nyon konferansı kararlarını yalçın bir 
iradeyle tatbik edecekler ve her ne pa.. 
hasına olursa olsun korsanlık imha 
edilecektir. 

Amerikanın bu işte fiili bir hizmet 
kabul e~mesi bu vazifeyi kolayla.ştmr. 
Fakat l<abul etmemesi mev'ud netice. 
yi değiştiremez. 

Şekip GONDOZ 

imdada giden 
tayyare de dUşmUş 

Barrov, 13 ( A,A,) - Bugün alman mal O. 
mata röre Baaail Z&dkort taratmdan !da.re 
edilmekte olan Sovyet tayyareainln Levanevs 
kiyi aramak Uz~re yaptıft bir uçma esnıı.. 

11J1d& tlmal kutbu den.izinde dil§mtl§ olduğu 
möylemnektedlr. 

1 arihi tetkikler 
xvı ıncı asrın en büyük geografı 

Türk Alniralı 
Piri Reis 

Anlatan: Pıra Afet 
Tarih Kurumu Asbqkanı -- _,.. __ "'!'i;_ 

1 
ı 
1 

1 
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Piri Reisin Kasımpaşa Deniz müzesinde bulıoum haritası 

Türk Tarih Kurumu Aabqkanı Bayan A. · 
tct, 1937 aenesl ba§langıcmda Cenevvre Coğ. 
ratya Cemiyeti ltonfcrana aalonlarmda "X\'I 
mcı aarm Türk coğrafyacııı, Amerikanın es. 
ki haritasını yapan Türk Amlrall: Piri Re. 
fa,. adlı bir konreraııs vermı,u. 1.svlçrenin 
ilim ve tarih muhitinde büyük bir dikkat ve 
allka uyandıran bu konferanstan laviçre 
matbuatı takdirkAr bir Usan ne bahsetml§
lerdl. Türk tarihi bakımmdan çok kıymetli 
bir etUd teşkil eden bu konferansı '"l'llrk Ta. 
rih Kunımu,,nun ne§retmekte oldutu "Bel. 
Jeten.,nln lkfncl cildinden alarak aynen ve. 
rlyoruz: 

Dünya ilk sakinleri için çok esra
rengizdir. lnsanlann, üstünde yaşa -
dıkları toprak hakkında doğru bir fi. 
kir edinebilmeleri için aradan uzun 
.zamanlar geçmesi lazımgeldi. Beşeri. 
yetin uzak menşeleri (coğrafya) çok 
az malumdur. Bu hususta bütün bil
diklerimiz kablettarihin yeni 3.l'a§br -
m8.ıan arasında farkedebildiklerlıniz. 
den ibarettir. Bir toprağı keşfetmek 

seyahat alışkanlığına ihtiyaç gösterir. 
Öyle anlaşılıyor ki, beşeriyet daima 
yollar araştırmış, ilk insanlar mUşkül
lcre rağmen ~u umumi kaideye tabi o
lagelmiştir. Bununla beraber insanla • 
nn oturdukları veyahut dolaşttkları 
yerlerin grafiklerini tesbit etmeleri 
pek 'eski bir fikir olduğu da anlaşıl. 
maktadır. 

Bayan Af et konf cransımn Uıt ~k. 
tasında, dföıyayı ta.crvir eden bir taş 
iizerinc yaptlm.ış haritanın resmini 
göstererek: 

"İşte Sümerlilerde dünyayı tasvir 
eden en eski harita.,, 

Bu konferansımda size harltacılı. 
ğın eski tarihini anlatacak değilim; 
bu, benim ihtisasım haricindedir; bu. 
nu yapabilmek için uzun ara.5tınnala. 
ra, ve bu hususta mUtehassıs olarak 
yetişmi~ olmağa ihtiyaç vardır. Ben, 
sadece, Türkiyede yapılan araştırma. 
lar neticesinde keşfedilen bir harita. 
dan bahsetmek istiyorum ki o da coğ. 
rafyacı bir Türk Amiralının yaptığı 

"e Kristof Kolomb'un haritasından da 
istifade ederek tamamladığı en eski 
Amerika haritasıdır. Bu ke~fin tarih. 
\esi ve Büyük Amiralın hayatı konfc_ 
rarunmm mevzuunu teşkil edecektir. 

• • • 
Yeni Türkiye Devleti, 192:l te imza. 

lanan IJ.Jzan muahedenamesiyle, ken. 
disine Osmanlı İmparatorluğunun bx. 
raktığı harrılcr devrini, zaferle, bitir. 
mi~ bulunuyordu. 

Osamnlı 1mparntorluğunun enkazı 
üzerinde kurulan dc\·letler arasında 

Tilrkiye. Büyük Kurtarır.ısİ Atatürk. 
ün nazir'3iz gayretleri sayesinde lam 
istiklalini kaz:mmış ve Cumhuriyet 
şeklinde teessüs etmiştir. 

Diğer bütün s!thn !arda olduğu gibi 
ilmi sahada da ayni geniş ve müspet 
hamlelerle yi.ir\.iyen yeni rejim, mem. 
lekette dağını'c bir halde bulunan ve 
o vakte kadar ya unutulmuş. ya top. 
rak altında. kilit arkasında bırn kıl. 

mış olan tarihi kıymetleri de meyda. 
na çıkardı. Bu maksatla lstanbul'un 
sarayları birer ilim merkezi haline ko. 
nuldu. 

(Ba.yan Afet. konferansının bu noktıı.ıımda 
dlnleyfcllere: 

Sarayburnunda yükselen ve XV inci a 

11rrdan X"IX uncu asra kadar her devrin mi. 
mart tarzlarının karakteristik lşa.retıcrlni 

taşıyan Eski Topkapı hazinelerinden brızı 
röprodüksiyonlarını projeksiyon llc göstcrul. 
Bu röpSO<lnksiyonlar §Ulllardır: 
~ - Osmanlı Suıtanlannm eski lkameL 

gA.hı olan Topkapı Müzesinin umumi manza. 
rası. 

2 - Topkapı Müzeslnln umumt pl!nı. 
3 - Topkapı MU7.e ve Sıua.yt. "Denlzcfon 

g!SrUnUşü ... 
• - Mllzenin bUytlk ve muhtqem glrl3 

kapısı •·orta kapı,,, 
5 - Müzenin iç odalarından biri. 
6 - Müzede zengin çini l<olleknlyonu. 
7 - Topkapı Sarayı ve Müzenin manzn. 

rası. 

8 - !füzenin başka bir panoraması. 
9 - Topkapı Sarayından bir man7..ara, 

Filhakika Topkapı Sarayı, paha bi. 
çilmez kıymette hazineleri ihtiva el. 
mektedir. Bir zamanlar Sarayın kil. 
çük bir camii olan yer bugün en değer. 
li kitaplarla zengin bir kütüphanedir. 
Bu kütüphaneye tahsis olunan kitap. 
lan tefrik ,.e tasnif ederken o devir. 
de (1929) Müzeler Umum Direktörü 
ve 12imdi Türk Tarih Kurumu İkinci 
Reisi olan Bay Halil Edhem, bu eser. 
ler arasında fevkalade değerli bir ha. 
rita, daha doğrusu bir portulan (= sa 
hilJeri ve limanları anlatan eser) bul. 
du. Bu portulan, o zamandan itibaren 
birçok alimler taraf mdan tetkik edil. 
di. Bu keşfi takiben müteaddid etüd. 
ler neşrolundu. Türk Tarih Kurumu, 
Atatürlc'ün emriyle, bu haritanın kop. 
yesini bastırdı. 

(Bayan Afet burada, dinleyicilerine §unla. 
n gösterdi: 

l - Portulanm röprodüksiyonu. (Portula. 
nın tarlhl UH3 ttlr Kemal Reisin ytğenl Pi. 
r! Reisin lmzaaını tqryor). 

2 - Cumhuriyet HüktlmeUnln, harltayt 
mUttaklp De\·let Matbaası delllellyie nt~
rettlğt kitabı Bahriye • ki Pirl Reisin .?D 

mtlhim eseridir ., TUrklerln gcmlcillk llmln. 
de olduğu gibi denizcilik ilmindeki istidat ve 
kabiliyetlerinin en büytlk bir delilini teşkH 

eder. 

3 - H>2R tarihli olan ve Şlmaıt Amerikn 
yı gösteren ba§ka bir dünya harllatıındao 

bir parça.. Bu r!SproaUkalyon ile yapılmış. 
tır. (Haklld bUyUklUktedir). 

Osmanlı imparatorluğunun 
deniz hAkimiyeti ve bu 
hakimiyetin XV inci asır 
soıılarıne doğru hudutları 
Türkler, XV inci asırda, lstanbul'u 

fethettikten sonra Karadeniz ve Ak. 
denizde hUkümranlıklarmı temin için 
Venediklileri, Cenevizleri ve bunların 
müttefiki olan Scn.Jan Şövalyelerini 

birçok defalar yenmişlerdi. 
XVI ıncı asırda, Türkler, hakimi. 

yetıerini garpta Viyana'ya, Şarkta ve 
Cenupta Kafkasya, Iran, Mezopotam. 
ya, Suriye, Arabistan, Yemen, Mısır, 
Cezayir ve Tunus'a kadar genişletmiş. 
lerdi. Böylece muhtelif birçok deni?
leıle alakalanan Türkler için Karade. 
niz bir Türk gölü halini almıştı, Akde. 
nizin cenup, şark sahilleriyle hemen 
bütün adaları ve Ad.riyatik'in şark kı. 
yılan onların tasarrufuna geçmiş bu. 
lunuyordu. TUrk bayrağı sadece Kızıl. 
deniz ve Umman denizinde görülmek. 
le kalmıyor, Türk donanması onu haL 
ta Hint adalan sahillerine kadar gö. 
tilrüyordu. 

( Deı.'Gmı y_arın 8 inci aayf cımızda). 
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dlatiata dail 

Çalışmak ~ 
M UHARRtRL!K bayatı1!1Jtl 

yılında idi... ol
Kendime hiç bir zaman haytall gii'.' 

madnn; yazımı, şimdiki gibi 0 ıı.U.. 
!erde de çekine çekine, "A~,, bll 
küml~rimde yanılmıyor ınu~~tti 
sözlerde bir doğruluk kıyın~~~;11erc~ 
b. 7 d. d~~ 
ır mana var mı . ,, ıye 6h Jllec-

yazırdım. Gazetede ve~a ~g rkadl!-.ı~ 
muasında imzam çıktıgt gun a aC~ 
lara, yüzlerinde bir istih1.B- ,•e;~:n bil' 
lere karşı duyulan merhaıne ardıtıl
iz göreceğim korkusu ile bak yo-'1 
Onlara· "Makalemi (o zamanla! ,,o-. . ., diye 
denmezdı) nasıl buldunuz ·~· dikteri-
rarken yiireğim titrerdi. ]3egen doıt-
n i söyleseler buna da. inannıat: 1 tet 
1 v • b ttird" V• aı,.eretın ugun ıca e ıgı ve m di~-t 

vik arzusunda bulan bir ~·al:;. 
karşılardım. Hala da öyleyıın 1 r~" 

. k da ıı 
O gün çıkan yazım hak ı~ ... 'U ~· 

da.şiardan birine, ne düşUndU~ 0ıııt 
tnuştum. "Hiç makalenin fen dJP 
tnu?,, dedi; bu, belki de, okuın~rce 
ltiraf etmemek için kaçan:~kl~ fa1'•t 
\.'abdan bqka bir şey degıldt. ·ıd D 
beni isyan ettirdi: "Ne demek? 

1 
bit 

sütunu manasız sözlerle kaP11~!
adamın yazısını da iyi mi buJa ~ 
diye karşıladım. Çalı§lllaya, 8~ç ~ 
ma olduğu için bUnnet1 

1tıe 61' 
zaman anhyamadnn; ~~O ~ 
ğil, gayretle elde edıl~~~ 
lan neticeye kıymet bil' Jıf' 
mecburuz. Bir gün mektebde 1Jel1 Jı~ 
sab meselesini, smıfta yalnız 1JI 
!etmiştim; bunun için saatl~~ıı 6D' 

mUştUm. Meğer haylı basitın1a~. JfD' 
lambaçlı, uzun bir yol tu~u~ •• ~ 
ra bana mükafat verecegıne. ·ıııi -' 
laca halletmişsin., dedi; kalblb Jı~ 
m ış olsa bile bu söz için hesa aıııll r 
ma minnettarım: bana, çaıışn; 

1 
başına bir meziyet olmıyacağıll 
ka\Tattı. ~ 

Aylarca, yıllarca uğr~ıp .rıı~ 
tadsız eserler vilcude getirJillŞ .. 

. e~ lere gösterilen hürmetin cemı! 
• · 10 ~ fenalığı vardır: o eserterın l)' ·ıe r. 

kanaatini hasıl eder ve dolayıs~ 
çekten güzel gerçekten iy~ 01~ 
görmesi 18.zım gelen takdıri re, 
Alrah kullarına, yaptıklarına~ 
ğil. niyetlerine göre muamele ,a. tf 
miş; biz insanlar ise niyete de ..! 
ticeye bakmağa mecburuz. d.r fıl"". 

Böyle düşünmekte ne ka ifÇO• ), 

sızlık olduğunu biliyorum. :B ·Ji~~ 
nü.niyet sahibi insanları, ~a~~e•• J!. 
zeka lan kıt olduğu için mc~ ,. 
sana merhametsizliğin son d , :fJU':t 
bi geliyor. Fakat ne yapalı~~ye ' 
niyetin, hiç bir büyük ne dit' ed 
masa bile, alkışlanacağı, :81< ssJI~ 
ceği sahalar vardır; çUnkU 0 tıe çY_ 

da çalışmak, gayretle, bitilrtle ..ıt". ~ 
\'eP' \ 

mak muhakkak b:r semere ıtırıd• 1 
lar bir amirin milrakabası a ~~ 
ya ananeye, göreneğe uyar:~. f 41 
nın kafi olduğu sahalar.1~it: or' 
ilimde, sanatte böyle d~~ı }<a~ r1' 
anane. görenek, 8.mjr mura dg.11111 

4 
ınaz: o sahalara giren :gŞI\~ r-' 
hüsnü.niyetle çalışmakt.A~tıf· ~o 
meziyetleri bulunması sar tıetill' ı 
onları incitmekten, cesare fsııl'~~ 

·Jl!ll • 
maktan, onlara karşı ı l< jlıı1e 
kormıyalım. Onlara acıınıı. ' 
nate hiyanet olur. /\ 11-Ç 

Nurullah 

AtnnadB ~ 
Milyon çal8 

hırsızlar 1ıt~1 

Bankanın 01ur9,..,ı~ 
ve direk törle ti rı tı1~' 

nistll rt1 
Atina zabıtası, Yuna ıatı '11 fi tıl 

· sından 18 milyon drahmi ç~arıl<'tılpıl'~ 
rı yakalaıruştır. Hırsız:ar. :ııtc f',l 
mürakibi olan Gatos ile hır5'pıılİ)~ 9' 
şubenin direktörü doktor d.,,ıctO 

.... 1 ... 
ve ''Femina merkezını•· ı• 

. -~· .. · ·dir· ;ıı mız04I ve dıger dort kışı tifİ _ı 
Hırsızlık murakibin tel< tıf· ~1 

direktör tarafından yapıl~~el1. ~ıtf' 
paraların 200.000 drahrnl·diret1 ti--' 
sı ele gcçmi!tir. Banka 1 ıırl•'' r· 
tarı meya.dna çıkaran ıne.~ıuıa'' 

k ·· · t -udur me u.zere emnıye ... 
yüz bin drahmi vermiJti' 
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Cerrahpa~ki bu gfhıkU parti ve <knçler birliği binası böyle bozıik bir yolun ii:eri1ıde, mezarlığa bit~k eski 
bir ma1uillo 11ıcktcbi11i11 yerindedir .•. 

lstanbul konuşuyor ! 

Cerrahpaşalı gençıer 
Müthiş tozdan ve berbat yollardan biran 

evvel kurtulmak istiyorlar 
Cerrahpa§&ntn ten bUyüli derdi fo.ı • 

dur. 
Aksaraydan uzanan caddeden, hasta

ne münasebetiyle her gün bir çok vesait 
geçer, bu yol ayni zamanda Koca Mua. 
tafapa§aya i§liyen otobüslerin de geçt 
tiği yerdir. Fakat hiç bir zaman sulan. 
madığı için, her otobüs, lher araba, her 
otomobil geçişte muazzam toz bulutla
n, Cerrahpaşa caddesinde aıralanmı§, 

dükkanları, evleri, ve buradan geçen 
yolcularr, tahammülsüz bir vaziyet 
içinde bırakır. • 

Biz Cerrahpa§ayı doaltırken, ilk ağız 
da mütemadiyen tozdan tikayet edildi. 

Son zamanlarda kaldınmlann bozu -
lup Terkos borusu C:öşenmesi ve sonra 
bozulan kaldırımların da günlerce oldu
ğu gibi molozlar içinde bırakılmıı ol
ması bu toz af etini iki kere daha art - ( 
tırdr. 

Hastanenin karırsmdaki bir evin ö
nünde iki genç !duruyordu. Onlarla ôa 
konuştum • 

- Evet, dediler, tozdan hakikaten 
çok çekiyoruz .. Fakr.t bu sene başımıza 
öyle bir başka afet musallat oldu ki, 
toz derdini filan unuttuk. 

- Nedir bu? diye hayretle sordum. 
Çocuklar güldüler: 
- Aman bayım, dediler. haberiniz 

yok mu yoksa? Bu sene tifo en b:.iyük 
tahribatı burada gösterdL Biz ikimiz 
birden bu menhus hastalıktan yakamı. 
mızr sıyıramadık. Yataktan daha yeni 
kalktık. 

Bunları söyledikten sonra kendilerini 
takdim ettiler: 

-İstanbul lisesi talebesinden Sabri 
Öz gören .• 

- Davutpaşa orta mektebi talebe -
sinden Beşir Gültekin.,, 

• 

Tifo salgınının en 'bi1yiik h1zuıı gös. 
tcrdiği Ccrrahp~wa bu iki genç de 
tifoya yakalanmaktan k"Urtulama.. 
nıı§lar vo henüz yeni iyi olmAtflardır 

Yaz a n : Haberci 

~ 

CcttaTıJXl:?a gençleri ve maTıane mü mcssili Haberci i1ıe kcnuşuyork!r 

ikisi de edebiyat meraklısı gençler - l 
miş. Gazeteciliğe çok hevesleri varmış. 
Onun için mahallelerini dolaşırken bize 
refakat ederlerse memnun kalacaklar
ttn§. 

Böyle bir teklifi reddetmek için hiç 
bir sebep yoktu. Arzularım memnuni
yetle kabul ettim, onlar da bizim gruba 
dahil oldular. Yürümeğe başladık. Bir 
taraftan da konuşuyorduk. 

Ben: 
- Ey neler var, bakalım burada bize 

göstermek istediğiniz? diye sordum. 
- Çok şeyler. Fakat Parti binasın • 

dan ve Gençler Birliğinden bahsetmek. 
isteriz. Hastane duvannın bittiği yer _ 
den Yokuşçeşme sokak denen dar biT 
yola saptrk. Onlar anlatıyorlardı: 

- Partiye şu yürüdüğümüz yoldan 

gidilir. Sokağın vaziyetini görüyorsu
nuz? Burası kuytu, yokuş, berbat bir 
yoldur. Hele geceleri geçmek daha güç 
tür. Halbuki semtimizde gençlerin top
lanabilecekleri yegane yer Parti ve 
Gençler Birliğidir. Fakat gerek soka. 
ğm fenalığı, ger,•.ksc, binanın müsait 
olmaması yüzünden bu iş olamıyor .. 
Filhakika !kışın hafta da, yazın da 1 S 
- 20 günde bir burada güzel tiyatro 
temsilleri veriliyor amma. bu ihtiyaca 
kafi değildir. Biz her akşam. her gün 
vaktimizi okumakla. çalışmakla geçire
cek. gençleri bir araya toplayacak bir 
yer istiyoruz. 

Yürüdüğümüz yol, gittikçe kötüle
şiyordu. Topuklarımıza kadar çıkan bir 
toz ve moloz yığınları arasında ilerliyor 
duk. Yolun yarısından fazlası ise biçim 
siz bir tümsek halinde uzanıyordu. Ya
nımdakiler bunu şöyle izah etiler: 

- Aşağ1da, Parti binasının hemen 
yanında bir çeşme vardı. Onun suyunu 
terkosa tahvil ettiler de, bu yolu boru 
dösemek için bozdular. Sonra da ta
mir etmek şöyle dursun. molozlan bile 
kaldırmağa gelmediler. Vaziyet gördü. · 
ğünüz: gibi kaklr. Bu sokak ntcn Şab
tr, şimdi Şahbaz oldu. 

Bu sırada artık Parti binasının önü-

ne gelmiştik. Harap bir mezarlığın ya. 
nmda, eski medrese usulü tek :katlı bir 
yerdi burası .• 

Bize yol gösteren bir genç: 
- Eski bir cnahale mcktebiymiş t>u 

bina, dedi. İçi oldukça geniştir. İy.i 

kötü bir de salın~ varldır amma, işte 
hepsi bir salon, bi.- sahneden ibarettir. 
Ne kütüphane, ne idare odasr, ne de 
başka bir şey armayrnız. 

O böyle anlatırken, Parti idare hey
eti azasından, tiyatro lcrsmıru da idare 
eden çok nazik bir zat yarumıZ.'.l gel
ınişti. Ricamız üzerine bize binanın İ\e
risini de gÖ&terdi. Burası hakikaten an 
lanld.ığı gibi idi. 

Buranın tek yolu olan ayni bozuk 
sokaktan geri döndük. Yanımızdaki 
genç caddeye çıkıncaya kadar müte. 
madiyen: 

Ccrrrıhpa.şq. Bemtinde ıtu.stlzluk öyle 
bir lıal alm1§tır ki, Çe§mclcrin ba§ı 

daima hıncahınc dolıulur. 
1 (Y CiNi !fm'm), 

3 

ınıuıııuuınıımı:ı ------------
CUMHURIYET'de: 

A1tdenlzln emnlyeıı 
mesele si 

1t:ıJ3a \'8 Alman~ıı hariç otmıık ilzrre :"JI. 
yonda Akdtnlz dr.\letJcrlrıln yııptığı t(lplan. 

tr, hl"r ff'J'dE'n e,·n•I ımlhU muhafaza fldebll. 
mek içindi. ~'Unl<U umumi harbin kanları \-C 

ııte,ltrl içinden dafuı dl.in çıkmış olan mlllct
lrr, rlbette bUerck 'e isti~ erel> yt-ııl bir yaıı. 

&'lllA allrltkJennıeğl kabul ctmczlcrdl. bpau. 
J• l~Jerl dolayı llo ~eni bir Avrupa hıırblnlıı 

çıkmamaııı, birinci dcr~-d" chcnunlyeU hn. 
iz bulunuyor. Bütün bunları gö7önilndc tutu. 

rak toplanm., olan ;xıynn knnfcmnsını luıh 
ederken, 1·unU!ı Nndl diyor kJ: 

Akdenlzde haleldar olan emnlyeUn kim 
veya kimler tarafından lhl~ edilmekle oldu. 
ğunu bu dakikaya kadar cidden bilmiyoruz. 
1Ukadımızca bu meselenin mtinakaşaya tn. 
hammlllU olmaktan ziyade dikkate liyakati 
vardır, ve Akdeniz emnlyeUnln muhafazaı,ı 
nr deruhte eden devleUerln bu dikkati gös. 
tereceklerlne ltlmat etmel{ muvafık olur. Mll 

Jetlerin hayat ve saadcUerl Jçln sulbUn kıy. 
meU o kadar bUyüktUr kl clhan umumt cf. 

kln 6nllnde onun ihlA.llnl hatırukle Uzcrlne 
alacak devlcU ve devlet adamlarım dllşlln. 

mek hakikaten zordur. En had ııekllne geldik 
ten ııonra nihayet vaztyeUn akllselim lcabla... 

rma tevtik cdfleceğinl ümit etmek dalı.'l 

doğrudur. Bu hUıınUnlyeUc olacaktır ki tn. 
gfltere §imdiye kadar olup biten ha.disclcr U. 

zerinde :fazla tevakkuf etmeyip bundan son. 

ra yeni hadiseler çıkmıyacağı Umldlnl lzhur 

etmlf ve sulbU muhafaza edecek emniyet 

tedbirlerinin ancak hale ve isUkbalo pmU 
oıınuı l!zımgeleceğinl açıkça B!Syleml§tlr. 

Yunwı Nadi bundan BOnra, Tllrklyenln 

'\·ulyetJne ;-~~rek, İspanya lıAdi9M.l kar,rsın 
da göst.erdlflmlz kat't bltarao.ıp işaret f'dl. 

yor. Ve harbi ocücelmdlrmek için en uyıun 
yol olanlk: bu alyasetl ta\·slye ediyor: 

DUoyanm geçirmekle olduğu fe\•kalAdo 
nazik vaziyet Uzerinde Türklyenln sulh le. 

hine olarak alabileceği vazlleyt dUşUnUrkcn 
hel'Jeyden önco blzlm lspanya i§lndo taral 

tutmadıfrmızı ifade etmek muvafık olur. le. 
panyol i§tnde Avnıpa tıUlhunu . tehlikeye so. 

kan vazlyeUn yalnız ve yalnız tara!ı;lrllk 

lerden doğduğunu görmlyen vo bllmtyen 

yoktur. İspanya i§lnl haldkat.en dahnt bir 
İspanyol kavgası hallne irca etmek biricik 

selA.met yoludur. Bırakmalı iki İspanyol ta.. 
rafı kendi aralarında kozlarmı paylqsınlıı.r, 
ondan sonra elbette sıra İspanyol mlllcUne 

gelecek ve elbette bu millet kencll muks.d. 

dera.tma verilecek laUkameU tayinden Aclz 
kalmıyacaktır. 

Akdeniz konferansma ttaıya De Almanya_ 

nm )fUrak etmemiş olııwu pyanı tıeessu.ttur. 

Makale mu.harrlr1 bu clhet.e de dokunarak 
dlyor ki: 

Bu konferansa Almanya Ue İtalyanın i§tl. 
rak etmemif olmaları uuphesiz teessU! olu. 

nacak bllyük bir nokaandtr. Fakat bu devleL 

lerin de kon!erana mesa.lslne ve neUcelerina 
iotiraklerine intızarcn Akdeniz geçlUerlnln 

emniyet ve aellmeUnde derece derece bUyilk 
hayatı mn!aaUeri bulunan devleUer bu em. 
niyet ve ııelA.meU malıf\u: tutacak teknik 

u.uJUn ba§lıca esa.slarmı karar altına almt§ 

bulunuyorlar. Kabul olunan prensiplere kar. 
111 ne ltaıyanm, no de Almanyanm !Uraz ve 

muhalefette ileri gitmlyecekleri oUphesiz ısa.. 
yılabWrae Ntyonda varılan neticelerle Av. 

rupa BulhUnlln bir daha tehlike aUattığnl& 
hUkmebnek mUmkUn olur. 

Acaba Bulgarlatanm da difer Balkan dev. 
letlerlle ayni gaye ufnuıda Akdeniz kon!e. 

ranama lsUraJdndeıı, Balkan alyaıd tefekkülii 
heu.bma blr mana !;ıkanlabWr mi? YunuB 

Nadi, BulgarlJrtanm Nlyona gelmekle, Bal. 
kan antantına blr ~a daha yakla~ımı; bu

lundotunu Umlt ederek ou cümleleri yazıyor: 

Bu meyanda Balkan devlcUerl Antantmm 
ifa.smı üzerine almıı olduğu vazifenin ehem. 

mlyeUne blllıaasa. işaret etmek isteriz. Sami. 
:mı gayeleri ırulhU bozulmaktan vikaye ola:ı 

bu devleUerin arallp'Dldaki ittifak bağı kuv. 
veW ve mUeulrdir Ve pek iyi bir al!mct 
olarak bu defald vaziyette Bulgaristan dahi 

diğer Balkan devletlerine iltihak etml§tir. 
Bulgariatan taratmdan bu iltihakın Balkan 
Antantma tıUre.ke doğru clddt bir adını teo. 
kil edebilmesi. tlmldl ise bilhassa memnuniyet 
le kayda !Ayık mesut bir hA.dise gibi görün.. 
mUıtur. 

Bu vesile ile §uraamı dahi bUtUn bir atık. 
lıkla tekrar ctmıı olalım k1 biz Avrupa. dev. 

leUerinden bazılarmr blrlbirine katan ideolo.. 
ji davalarında §U veya bu tarafı iltizam cL 

mekten kat'lyyen uzağız. Bilftlds en §lddcUl 
hlmyat haline sokulan bu kavgaların yer. 

siz oldu#Unu ve her ideolojinin onu kabul ve 
tatbik eden memlekete ttıalmıs ot. 

rnuı ve onun huduUan Jçlno maktıur kalma. 
aı lAzun geldiğini her :fırsatta açık vo Yllktıek 
~1.lflmekten gerl durmamI§IZdır. 



... ..,. ~. * ,, ...... 

Bir korsan 
edildi 

imh8 Tarih kurµltayı 
hazırhkları 

40 ecnebi profesör 
tez gönderdi 

(Ba~ tarafı 1 incide) 
oa)' vapunı Karadenlzde lkl tahtelbahir g8r. 
dUtünU Rumen ma.kamlanna blldirmlJUr. 
Bu tahtelbahirin h:ınc1 devlete tüt oldukları. 
m vapur kaptanı aeçememı1ttr. 

Yunan vapuru keptanı, llk tahtelbah\n 
botudıul bir buçuk mil uznkta görmUJ. bu 
tahtelba.llir çok sUratle ilerlemekte imi). Se. 
ktı saat yolculuktan sonra, sahilden 7_~ mll 
lçerde ikinci bir tahtelbn.hlre daha raatıamı,,_ 
tır.r· 

Vekiller Heyeti diin de toplandı 1 
A.nkar"- 13 ..... Pazar olmasına ratmen Ve. 

killer lıeyeU dün saat on yedide hariciye ve. 
kAlet,mdc bir toplantı yapmııtır. Bunda., Ak
d~Diı ko~eransma alt mcııelelerln görllşUI. 
dU,ğU taıunln edilmektedir. 

Akdeniz konteranstnda verilen karar!Rr, 
hUkClmet:ıeıin taa,1blne 11.rzcdllmelt ~rt.tle 
parafe edlltn!ştl. Toplantı~. konfenıns ka. 
rarlapr hakkınd.a hUkl'.\meUmizln son noktul 
nuarmı tesblt ed:rek hariciye ,·ekili ROştU 
Araşa icap eden talimatın verildiği de söylen 
mektedlr. 

Akden'zdeki lngillz filosu 
Londra 1:? (A,A,) - Ccbctnttarıl<tan b!l. 

dirildiğine göre, lngUlz dcnJzaltı gemisi 
Sharkla Emperyal Fury ve Forester des•ro 
yerleri bugün limana grlmlılerdlr. 

Halen Akdenlzde iki dlrltnot fkl zırhlı, 
bir tayyare r;emial, üç atır kruvıuıör. d1'rt 
htfif kruvazör, 7 denizaltı gemisi, 22 detıtro 
yer, 6 torpido ve birçok muh!aza gem\ıt 

mevcuttur. 

Ruzveltin beyanatı 
Hyde Park. Amerika. 12 (A.A.) - Ret. 

ıı!cumhur Ruzvell gazetecileri kabul ederek 
deml§Ur ki: 
"-~ • Japon lhUIUı ve Akdenlzde kor. 

.utık netlceslnde her tarafta uab!yet mev. 
c~t oldutunu söylerim Bu asab!~t yalnız 
mali mahatilde değil, fakılt bUtUn dUnya u. 

lstanbul 
konuşuyor 

(Datıtrırafı 3 ilncUıltJ) 
- Aman, diyorlardı. Bize iyi ve mü· 

nasip bir'!>ar-ti bln:ı erilmeşi için ya· 
zınrz, size çok mUte~ekkir kalacağız. 

Caddeye çıktığınıız zaman, kend"mi· 
zi manav, bakkal, körııüroii gibi bir kaç 
dükkin ön:inde bulduk. Ortada görü· 
nen yalnız manavdı. 

Eline bir ma;raba alm1ş, yanındaki 
kova.ya daldmp dddınp au alıyor, dük 
kAnın önünü sulıyarak tozları bastır • 
mağa çalışıyordu. 

Kendisi maha1lenln de mUmessiU 
i~lı. Bir1'aç kelime konu§mak için 
yanına gittim. zamana ka':lar gördük • 

lerlıni anlattım. 

- Dertlerimizi görmUısünüz. dedi 
ve futa konuımeık istemedi. Fakat bu 
sırada ken!disine konı;u evlerden biri • 
sinden çıktığını tahmin ettiğim b ' r zat: 

- Bir de imdacl ıhhi otomobilleri • • 
nin olur olmaz saatlerde, gece yarısı, 
eab:!ha karıı acı acı dUdük çalara1: önU· 
rnüzdcn geçmc~i. bizi hemen her gece 
heyecanla uykumuı:dan uyandınyor ... 
Bundan çok mllftekiyiı, deyince, ma

halle mümessili: 
- Yo, diye müdahale etti. Çöp arı. 

balarının abah karanlığındaki patır • 
dısını söylemiş olsaydık ne ise amma, 

imdadı sıhhi i~in t~Y.ayet etme .. Hayat, 
memat i§idir bu birader. Rahatsızlığına 
ister iıtemez tahaınmUl cdeceğiı. Ma
lum ya, (ya bu deveyi gütmeli, ya bu 
diya~~an gitın~li) derler. Bu cadde ü.. 
zerinde oturanlarm Ja yapacağı br.§ka 

§CY yoktur, doğrusu .. 
Kom~usuna 'bu nasihatı verdikten 

sonra bana döndü: 
- Mahallemiıin dertlerini, kötü ta· 

rıfJs.nnr görmüş. gcımi~iniz, bari bir 
de .iyi b;r tarafını yazınız, deldi. 
Durduğu yerdtn biraıı ilerledi. Sağ· 

dald, soldaki sohkiarı gö~terebUecek 
bir mevki aldı Sağ elini havaya kaldıra. 
rak, caddede ve /ar. sokaklarda ldizil • 

miıı elektr:k lambalarını gösterdi. 
- Bizim mahalle, dedi, elektrik iti • 

bariyle en rahat, en bol lambası olan bir 
yerdir. Geceleri bUtün sokaklarımız 

ayldınlıktır. Yolda dikkat ediniz, boyuna 

llmba görcçeksiniı. 
K e n d i ! i n d e n ayrılıp. Cer. 

!'lhpaıa.nın çarı•sına d o ğ r u Uer· 
Jerkcn. etrafı tetkik ettim. Cerrıhpa~a 

tenvirat noktasından bakikaten me 'ut 
bir semtti. 

\ 

HABERCi 
YARINA: Cerrahpaşa: 2 

ze.riı:ıde her aile ocağında ve demokrat hll. 
kftmette de vardır .. 

ltalya gune pazarlığa 
girişccekmiş 

Parla, ıs ~ ~uvre g~etmnckn: 
"DUn &gleden oonra cumartea! &kpmt 

Londra Ue Roma arasında blrdenblre hara... 
reuı glJrU§melero baJ)an1lıoı1 olduft! intibaı 
bUkUm aUrmekteydl. ttaıyanm Nyon ltl\Ah. 
na lmzumı \•ıu;etmeatne mukabU Habeola. 
tan imparatorluğunun tanmmlBtnı satın 

almatıı l.lğra§lllakta oJduğq aöylenmekt.edlr,, 

Gem si kor an tarafmdan 
durdurulan kaptanın beyanatı 

lekendenye<tetı Röyter aJanama btldlrlll. 
yor: 

İngiliz ba.r\d.ırah Pe~uuıı ~trol gemili aa. 
lılbl, lakend~riyeye r;eli~lnde gell\.lstnln, ge. 
çcn cumarte!'li gtlnU, Slgri aı;;ık!armda, Çanak 
kale boğazından takriben kırk mil mesafede 
bir tahtelbahir tarafından nuıl durduruld•J. 
~unu şöyle anlatmıştır: 

Tahtelbah' r sUraUe Pesasuııu tetkik ettik .. 
ten aonra, geminin önUne doğ'ru ateş etti, 
yavaşladım. Dört dakilta 90nra bir dahjt. 
atP..ş etti ve tx-n de "durnum., ifade edel\ 'Qey 
nelmllel işareti kaldırdım. Takriben yüZ e\ll 
metre mesafede bulunan tahtdbaıılr de ts.. 
panyol asllerlnln l;myraftnı çekerek garp 
tstlkameUne dotrq ~itti. 

mı.dırıc tı§&ğı yukarı yirmi dakika devam 
etti. 

Pegasus bundan sonra yoluna devam etti 
\'e ha.dise yerine en yv.)(ın bulune.ıı l1arp 
gemisine, telıılzle haber verdJ. 

lngillz gemisi, gaz taşımaktadır. Yann 
•abah tskcnderlyeden K&ıtence~ hareket fi. 
cıecekUr. 

Bombardıman edilen Ingillz 
gemlsl 

Be>rdo, 13 (A. A.) - Cumarte5i gU .. 
nU 1021 İ8panyol mUltechıi ile Gi. 
ondan hareket etmiı; olan Stanbridge 
iemindekl !ngili; petrol gemisi Lapnl. 
lice limanına ginni tir. 

Bn gemi Gijon limanında bulundu. 
ğu sırada lstıerin tayyareleri tarafın .. 
dan bombardıman edilrnl11tir. Bir bom 
ba, kaptan mevkiinde pntlamt6tır. An. 
cak yarılanan yoktur. 

dUn mUlteciler bir trene bindirilmio 
ve tren cumhuriyetçilerin elinde bulu. 
nan İspanyaya mUtcvecclhen yola çık. 
mıştır. 

Garsonun 

Tarih Kurultayı hazırlıkları ilerle· 
mittir. Rasathane mUdüril Fatin he· 
yet Aleminde Türklüğün yllksek hlz· 
metlerini gösteren bir tez hazırlamııtır. 
Bunda heyetin ilmi esaslarından bir kıs· 
mının eaki Türkler zamanında mevcut 
olduğu iıpat edilmektedir. 

Kongreye iştirak etmek üzere bu 
haf ta zarfında muhtelif memleketlerden 
kırk kadar ec:nebt profesör gelecektir. 
Bunlar arasında Cenevre Universiteıi 

fen fakUlteai deknru garkıyat Alimlerin· 
den Tittar ve zevcesi de vardır. 

Şark antrepolojisi Uı:erin.de tetkikat 
yapmı~ olan eenebt profesörler tarafın· 
dan tarih kongresine kırk tez vetjlmi§· 

tir. Bunlar tetkik edilm~ktedir. Kongre· 
den sonra açılacak oları,. sergi hazırlığı 
da tamamlanmak Uzeredir. 

Tarih llurultayında 
mebuslar 

Cumhuriyet Hnlk Partisi Sekreter. 
lfğiuden: 

20 Eyllı.l 937 tlU'ihinde Dolmabahçe 
Sarayında aı;;ılaeak olan ikinci Türk 
Tarih Kurultayı ve Sergisine bütün 
meb'na arkadaşlar davetlidir. Girme!{ 
için hüviyet varakalarını göstermek 
kafidir. 

Çanakkelede 
bir define 

Paylaşılırken zabı· 
taya haber verlldl 

Çanakkılenin Nara mevkiinde 
bir define bulunmugtur Narı civarında 
çahıan ameleler tarafından meydana 

çıkınlan bu define taksim edilmek üıe· 
re iken kavga zuhur etm:f, gUrültUyti 
muhafaza memurlarından §Ukril iJlt

mittir. Memur amelelerin yanına gidin 
c:c yerden çıkan altm ve zinet eıyasm· 

dan ibaret olan def in eyi mUıadere et
mit. götllrüp zabıtaya vermi§tir. 

Define, on yedi altın, iki çift altın 

küpe, iki yüzilk bir miktar gümilt ve 
bakır para<lan ibarettir. Altınların üze
rinde !sanın resmi ve haç vardır. ölümü 

Otomobil çarpmaslle Balıkeslr baplsbane-
olmuş slode firar hAdlsesl 

Gardenbar ıarsonlanndan Celllin 
Uç gece evvel sabaha kargı BüyUkdere· 
ye giderken Mecidiye köyünde 48 inci 
ilk mektep önünde bir hendeğe yuvar· 
lanarak ba§ının ağaca çarptığını, ağır 

ıurette yaralanarak Beyoğlu hastahane 
şine kaldırıld,ğını yaımı~tık. Celile ya• 
pdan bütün tedavilere rağmen iyilcgc· 
memil dün gece ölmi.i~tür. 

Kaza hakkında Pantaltr merlcezinde 
tahkikat yapılırken bir adam içeri ıir· 
m:§. şöyle demi§tir: 

- Ben iki gündür vicdan azabı çe· 
kiyorum. Biz kadınlı eıkekli birkaç ar· 
kadaş evvelki gece 111baha karşı Bil· 
yükdereye gidiyorduk. Otomob.ilimiz 

yolda. biıiklctle giden biı adama çarptı. 
Zavallı adam hendeğe yuvarlandı. Şo
för bununla hiç alAkadar olma.dı. Gaze
telerde bu adamın ağaca çarparak ya-

ralandığı, yazılıyor Ben doğrusı.mu 
söyl~mek Uzcre geldim. Kaıayı yapan 
~of8r Gö.ılUklü Cemaldir.,, 

Bu itiraf Uzerine ~eıför Cemal ya· 
kılanmııtır. Tahkikata mUddelumumi 
muavinlerinden Orhan el koymuıtur. 

Bağdat, 12 - Huauat - 19315 ıeneıt 
tctrinievvelln 29 unda General Bekir 

Sıtkının yaptığı hUk<ımet darbeıt cına· 
sın.da öldUrUlen Cafer papnın kimse 

tarafından bilinmiycn mezarı nihayet 
bulunmuştur. 

Cesedin Baidada nakli için hazırlık· 
tar yapılmaktadır. Bunlar bitinceye ka
dar mezarın ba~ında a11keri nöbetçiler 

olmadı 
6 Eylul tarihli sayımızda "Balıkesir 

hapiehancsine dair bir yazı sıkm13tı. 
Balıkesir müddeiumumUiği Balıkesir 
hapishanesinden şimdiye kadar bir tek 

firar vakası olmadığını, iki ki§inin 
kaçtığı ve bilA.hare jandarma kara. 
koluna te:!!lim olduğu haberinin de hB.
kikate uymadığını blldirmektedir. Key 
fiyeti tavzih ve whih ederiz. 

bekliyor. 
Maktul general Cafer paşanın Iraka 

hiımetlerini tebcil için, kral Gaıinin 
emriyle kendiııine büyük bir cenaze 
merasimi yapılacaktır. 

Cafer paıanın ölllmiyle ne~!celencn 
hükumet darbeıini yapan Bekir Sıtkı 

paı:a da, - hatırlardad:r ki • ağustosun 
11 inde, Muculdan hareket etmek üzere 
iken bir asker tararından öldürülmüştü. 

u 

Amerikada 
hazırh • 

ısyanı r r 
üç gazeteci bu komplo 
keşfelmeğe muvaffak O! hl,,rı· 
Nevyorktan Fransızca Pari& Soir antidemokratik bir ko:nplond~"eu1,.~ır "d 18 

ga:ctcsine haber verilmektedir: ğiyle meşgul olduklarını 1 
• 

Sahte iılmlerlc, Şil\ago ve NeyYork- dirler. .. •!ilt bir ı1ı4 
taki nasyonal aoayalişt teş~U&tına gir- Nüremberg is:tilirdt bU) y k'r'r 
mcğc muvaffak olan aç Amerikalı gaıc· rasimin icra ed'ldiği Ne·;· Jcrs;tt~ıer 1 

teci "Şlkago T~yms .. gazeteşinde aya· ı;ahı diı:ektörU I!lappr"f gaı .}rtt:t; 
ru ha) ret ifşaatlarda bı.lunmutlardır. idd"alımnı iddctle tekzip e~~ııııııırc• ~ 

Bu gıntecilerln sf>ylediklcrine ba· Maamafih meseleyle e i s'" 
k 1 • Al çunı.-ı · ~ · 

1 ıraa, Amerikaiakt Oild grup1arr • m~şou\ olunmaktadır. h ı.ı.ak 
manyadan para almakt:ı'dırlar ve azaları Borah. böyle ithrmlerırı rt1\1 

11er·~ 
da Hitlcre ııııdakat yrmini ctmi~lerd"r. zan itib=ırıı alınmaları <;e A:nıarı~ 
Bu gruplar, Amerika.da na~yonal sosya· nazi faaliyetinin cpeyee ~y·r 
lizmi ycı·le~tlrmck için hücum kıtl!jarı lhım geldiğini beyan etın "tı k. 011 ff(' 

O ~a ~ 
teşkil etmekted:rler. ç gazeteci, bu Senator Burke Ee:ıra bU h 
grup şeflerinin iı:imle:iıi zikretmekte bir karar sureti verecek ve ru ı 
ve Amer'kadaki sözde "Alrran • Ame· ta esaslı bir tahkikat y;ıpılrna51 
r:!:an brargahları,, nm. f_meril:ada ccktir. / 

-=---~~~~ 

E~ektrik Hata dB ~' 
Ş:rketile Fransız deıeg~tl 

müzakere?er 
SaHlhiyetll murah

haslar şehrimize 
geJoller 

İstanbul elektrik §lrkcUnln Belı;;lka<1•' \ 
idare meclisi azalarından :War.k ve C\erum 
isimli \ki ;ahıs ıtıehrlmlze gelınl~!erdlr. :Şun. 
lar N&tla vekAlçtı ne §irket araıımdakl bazı 
pUrtız!U noktalan halle memurdurlar. Bir 
iki gUn" kadar A:nkaraya gl(lecek olan bu 
muro.hha«lara ılr!<etin mUdilrU OOltkruva 
da retakat edecelttlr. 

Yent &'olen murahhMlar her hususta tam 
bir ııalahlyete mQ.llk olduklarından bu ısetnr 
müzakerelerin lnkıtaa uğramıyacağı ve kaU 
bir tıeUce alınacağl kuvvetle t.ahmln edil~ 
mektedtr. 

Hindi standa 
isyan 

Ilalyan menablloe 
göre yeniden 

başlamış 
Fransızca "Beyoğlu" yıı:ete~ bıı. 

günkU. nilsha~ııı<la yazıyor: 
"Wana civarında asilerle İngiliz kı

taatı arasında yeniden çok şiddetll mu
harebeler vukubulmu§tur. Molla Seher 
Ali, şima.li garbi hudutları boyunca, 

mütemadiyen İngiliz kıt'alarma. hücum 
eden asileri te§kil etmekte devam et.. 

mektedir ... 

Par iste 
bombalar 

( Ba§ tarafı 1 iıtcidıt) 
yi, fa~ist tahrikatı olarak göstermekte· 
dirler. 

Dahiliye nazırı, "Suikast hadisesinin 
amele mahafili tarafından yapılmadığı· 
nı,, şöylem'.ştir. Bu beyanat sağ cenah 
gazetelerinin iddialarını cerheder mahi
yettedir. 

Başvekil Şotan mUcrimleri mey.dana 
sıkarmak için muhali mUmkün kıla· 
cak derecede elinden &elcnl arkaya 
koyıruyacağmı temin etmektedir. Baı· 
vekil Epok ıaıctuinc \•erdiği beyanat· 
ta diyor ki: 

"- İttihazı zaruri bUtUn tedbirleri 
alacağım. ÇUnlcU vukua gelen hAdiso 
memleketin her tarafında heyecan uyan 
dıracakur. Jiilkumetin azimkArhğına 

itimat edilebilir ... 
SUpheler 

Pariıı, 13 • A.A. • Dahiliye nezaretin 
de yapılan bir içtimada belediye lAbora· 
tuım direktörü, teknik izahat vererek 
Boissiere ve Pre&boure sokaklarında 

infilak etmiJ olan bcmbalann ayni su· 
retle nakledilmig olduklarını beyan et .. 
mittir. Mumaileyh, 6eri halinde yapıl· 
mıı bu bombaların bir bomba doldurma 
atölyesinnin mevcut olduğuna dclAlct 

etmekte bulunduğunu tcylemittir. 
Bu teknik beyanat, bazı sınıf eghaa 

hakkında §Upheler uyandırmı§tır. 
Dahiliye naıırı Dormoy. gucteeile· 

re belediye llboratuın direktörUnün 
izahatını bildirdikten fionra mUcrimle

. rin ortaya çıkarılması için her çareye 
bat vurulacağını söylemiştir. 

hatasını düzel 
aur3) 

Antakya. 12 (hususi) - ali ~ 
otan yeni Fransız delegesi gaı:ıc pe' 
tında tetkiklerde bulunmıı.k~dlt"~ri' r f. ~ 
ar&p~a n~rtUği beyanname:li.!l ııaııınt" 
!ın:lan memnuniyetsizlikle kllr1 a)onl lif, 
nrineı • ')leşa1lhl }\aıısa tdare.ı.. 1erl e 

k gnz"te r. 
namenin tUrkçeslnl de TUr d ı r 
dl eynl'"Ur. Bu beyaım:ııpe ınan stnd' !.f 
meuo Milletler cemlyeU hlınrı.);auı!'ll 
e<lllecek olan statüden tıahS v-e 
knvuşağarnı lll!n ecıumektedl~· f(I 

Küstah blr nasihtı ı'ıt 
Buna rağmen şamdakl Ar3 P ~' •1' 

t.a.hrik edici yıızı1Jrm1 ıceıunlo ııtt' 
Mahut f;Ulva gazetesi cıe:ego)'e tnı 
zeyanla ı;toııı bir ınal•\\le nı-'reı ıı 
paçavra her r.amankl f,lbl ~ar~ıneıct 

5 ... ·ıııın ve hUl!sa olarak §Unıarı s ., 
"oancnğtn bugilnkll duruınu çe 

ıuıaıdJI"· rayetıl idare, demirden el t<fet 
mUdahaleye seci oeltmeıtdlr. 'für Jt\I 
bUkUlmez bir ı,ülslye~ görUrlıırııı)(llll 
yun eğerler, fitle aaçmaktatı çe e'r' 

ceıı 
vatanperver bir Franşızstn, tJ 
mumı kabulUn bizim için ıııyan 
olduğUnu takdir edersin. dtı'.,ııı 

TUrl<lcr rıanıı. AbdUlhamlt ç•k~ 
&lı§ık oldukları leM~lerile ıııııC• 1' ııW'/ 
drr,lnanma.Samlml bakild (lot:ULI 

Kıskançlıl< 
yüzün ... far 

yara 1 a nı" 'ı'cide'., 
(Ba§ taraf• 1 ~tt ~., 

kav yara aJm11~r. GUrUltllY:c~ dt~; 
lan yetifmlJ, lfactc vercm1Y t J1 P" 
ğır yaralı olan tranlı :Metlll'I~ eıınde f+ 
k&ldırılmışt.tr. Haınal ?Jehfi1° :r:ırıtArı, 
ile yakaltınmı§, bir eczaııederUll1IU't 
dıktan aoQra Karakola g~ttı {lfl deıl 

• Kıskançlık ~,ılz .,.,, 
dııbıt 11' 

bir hadise ıncır!11'1l) 
Bir yaralama vakası da :Z: ııı• ~ 

rmda olmu§tur: usııı~ddl11 ıı1 ~, 
Jt:arq-Uınrt.lkte KAUP ?.! dl rııt-" d 

lealndo oture.n tUtUn dtP~un ııuıtı 1'' ; 
yanında Muha lmninde \)fr eıı f<lld / 

Zlnclrllku~ civarında gcı:er~ıırll'"'\jlı 
ki tanıdıkla.rındım ~nyell ,•e ıt•d .ıl 
çıkmış, tsmeU eol gllzllnden tır.. oııfV 
kolundan yaralamııı. ıcaı;ın1~,,,r~· 

Yarıı.Iılar hastaneye ıcııJdI 1' 
U~ saat ıonra yakalanınıı;ur· tı1' ~!) 

Gene kısktı11Je ct(J ıı~""' 
Kadıköytındc Kurbaıaııd a1'iııl-9t bl11JY 

mlnbey şqkıı.jıında otur@ ın~~ ~ 
dUn kahveden eve dlSnunce t ~ 

mıştrr. tıır ~ııll__.,. 
Bir komııuya giden sa.bi~~eıt ıo~;~ 

dÖnUnce HUııeytn ızıns!Z e~ U~ \'6 ~ 
kansı Ue ~avga et.mf§. dli~r~t;f· 
muhteUf yerlorJnden yar 
h.staneye yat.ırıımı~tır. ,I~ 

k ucU" o Ruzveltln r 1
1 

evlen1Y0 ~ı:J~''" 
m11ı.ıf11 ,.ıe 

Amerika Reisic:U . de, e , ııtl 
ikinci oğlu Con Ruz~~Jtı~ıçıe4~tol' ~ 
ği Amerikadan bildıril~elt 5l'r ~ 

Müstakbel Mis !?~~ e 111eıı ıtl 
en iyi ailelerinderı b:rı5~e jl~ ' 
güzel şarışın bir kııdır ~~ $' ,, 
aile dostudur. ol'~$cf~ı 

Lindsay Cl:ırk ad1'4:er bu,·~~. 
kız Con Ruıveltle bera d.rı~ ' ı 

l'I " 'fi 
tki gencin uzun ı# ,ııef r 

tikleri ve Cc;ınun ~n~a~ :ı1=~·11'61 
dikten sonra, pro3esın1 rııı1'~e 
ğe cesaret ıcttiği 5öyle 
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4ıı, 0ınuzu üzerine, erkek elini demki siz bütün hayatınızı vakfettiniz, 

Nıkleden: (Vl-NO) 

~il Gcrı~ kadın clbiacsinin lçumaıı niçin aizi mahrum cdryor? 
dıı, Parnıakların hararetini hissedi- Rü~tü bey gülümsedi: 

- Kardeıim tarafından düıünül· 
'~e-.:_ ba(a ··~ı Bana vaadct: Kendine meğe ihtiyacım yoktur. Zira benim df 

taksın. Gitmene müsaade edi- büyük bir servetim var Sizin rahatını· 
ltıı· Çunku hissediyorum ki bu mu- zı temin etmekle beni lıatiyen sarsma-
~ tatınin etmiyor. Yavru kuı. ka- mış oluyor .. 
( • Yınca, ba~ka taraflara doğru Genç kız ses çıkarn-.adı. Fakat zih-
~ıter, Fakat ekseriya gene yu~ ninde bin bir fikir dolaşıyordu. Gayri ih-
ttlt'lcr. Siz de cmınim ki bir gün tiyart sordu: 

\>ttc.ksiniz. Ben daima bekliye- - Bu vasiyetnameyi ne 
'Q eriniz burada mahfuz kalacak- buldunuz? 
~~ c~'. seni sıkıntıda ve serseri bir - l)ün, öğleden aor:ra. 
~lt 1~1ne atılmak ilıere iken sizi - Sizden ayrılmak istediğimi ıöyle-

t ~.etti. Şimdi bana vaadedin dikten sonra mı? 
• fı ır hayat fırtınasiyle kar- - Evet, fakat bı,ı suale ne hacet? 

~llız zarnan tekrar buraya döne• - Hayır ... Benim i~in bir kıymeti 
'' var herhalde ... . 
"t~ 
~ ·ıın·~ln yUzünü büyük bir tCc$· Scnr.!l, sözü değiştirerek: 
~-a 1 hıtpladı. Erkeğin sesinde - Ne tuhaf, hiç ummazdım ki bi· 

~ r'Yccan vardı ki kızcağızın raderinlz: beni bu kadar dÜJÜnsün. 
h <lçkırrklarla doldu. Ağzım açıp - J{arde~min h ' aletini çok iyi bil· 
a :~edı.. diğim için bu harelte\ini gayet tabi bu· 

.ı il ~erminin v!lııdda bulunmak luyorum. 

t\tne~! llnarak, mllteessir, fazla - Olal:ıi!lr. Fakat ben tı§tım. 
~ı 1• - Bu vu!yetnamcı nerede? Görebi-
~la~.0 •ır•dft eıyaları alma~ üıere tir miyim? 

1 
~ )Clldaı~cri girmiıti. - Kolay. Yanırnda Bursada notere 

':ık <ltoınobile dcğru yUrütken to,lim etmek üzere almııtım. Alın 
~~iıı 't~.ri önünden gcstilcr. Ev s~hi- bakın. 
' t.., ır esle: 

v 11 - Kardı:şinizin yazısı mı? 
>l!n n ~iftlikte Uç kişivdik. Yarın _ Evet. Onun el y~zısı. 
~'ıı~1~ ltaJacağnnl - dedi ... 
~ ı "~d - Ha.ngi tarihte? Evlendifimiıden 
"Ylc.ı,. ın gayri ihtiyari ıu cümle-
' li 'll, birkaç gün a<>nra mı? 
._ eni - Bir kaç gün sonra. 
hlır ,_?1 tncvcudiyctim o kadar lti· 
~~ otı.... Erk«ık:, dalmı§, maziyi düıUnüyor-
~(, ac.ı acı: du. Nermin, klğıdı aldı . Okudu. Bir an 

g \'c!· bUiyorum. "Ayak altında tereddüt etti. Sonra yırtmağa başla-
~~ıı~tn den ezilen kU~ük bir bö- dı. 

6~1lnuıu söylemi§tiniz. - Ne yapıyorsurıuı1 
~ 0Yltdiği bu cürnl,nin tekrarı - Görüyouunu~ ya .... Tamam işte .. 

~"t\:::.k Y~n-ktarım kııartt?. Fakat En iyisi bu ..... 
. ·«<ıı!r. K!ğıt parçalanm rUzgara sıvurdu. 

lla~t ddet sUkut ettiler. - Niçin bu vasiyetnameyi yırttın 
İl! botornobile ü inecckleri sırada. Nermin? 

lı soğuk havayı değiştirmek - ÇUnkU eminim, öldUğü gUn ayni 
\, fikirde değildi. "lq . 
~tldi Y~ oldu owmobille gidiyo- - Ukin bir ölUnün sözleri mukad-
t*~ım gibi yaya dönseydim çok destir. Bu kardeşimin arzularını gene 
kc ı f • dedi. yerine getiririm. 

'Çli~~ ~iya d6ncccktiniı? - Asla kabul etmem. Ben eminim 
) ~r tc ~ heni siz otomobille ~eh- ki, ölmeden evvel karde~iniz bana mira-
~ §yı etmeseydiniı, çekinirdim. sını vermek fikrinde dt'ğildi. Hakkım 

11
' at ~ 1 K" ·· k h. tt . UrQu ar.... oyun cna- olmıvan bir paraya konamam . . 

"!r Ç\ıJer. ., 
ı. ~l lt - Yavrum sen ıöyltdiğinl bilmiyor 
~tı."' ı ikisi de 1~oyu renk sula-

' 1~;<'-tkck: sun. Hayat oyuncak değildir. Paraıız 

•' llt\iz d hiç bir ~ey yapılamu. İleride bana mli-
~ I\~ i · c birden 9urada boğulu- te"ekkir kalaeakıın. 

ttııı· l'ı Qlur t - dedi. ıı 4n .irkilerek: Eğildi. Etrafa .asılmış olan kAğıt-
~ Ii..,c~1 1'\. hayatın kıymetli oldufu- tarı birer birer topladı. 

itli" •ız de~il mivdiniz! - Bunları yapı§tırmak kolay ola· 
' ttı" .. 'J Ccrı Ustehzi bir sesle: cak. Maamafih, ne olursa olsun, ben 

~ t:l'de o fikirdeyim. Hayat cid- sevgili kardeşimin emrine tamamen ita-

~ ~'de 1' hoı bir şeydir. Bilhassa at edeceğim ve siz de bunu kabul ctme-
t•l'rıin ~le inun karıılaıınca... ğe meebununuz. A .... Az kaldı unutu-

l ~"tt. h yordum. Vasiyetnanıenirı arastnda ıiıe 
~ i ıı.ni ayat gUzel olabilir. Fabt ait bir mektup buldum Onu da vere-

h •tı da "~'"it var. . 
"' ~tn u. flttqn sonrct. Erkek: yım. 
~ ı.· •ızin b Cebinden blr ı:arf çıkardı. 
, "<St('}u .uursad:ı kalmanızı mU-

tia,11nı. »c dersiniz? Beyaı:, uz:un, mühürlti bir zarf. Kıza 
cm d uzattı. ~ re erseniz: öyle yapa-

t\tlt - Bunu sonra okursunuz ... Yalnız 
~'I 6f'kcy)e. ken .... 

·~ ttı. dcd: B'l' • Ne 'n '·t bu aldı Ç t ~ · ı. .. ı ıyorum, emrım· rmı ıne.. u · an asma 
b koydu. Fazla konuımadan yemeklerini 
~tene» 
~ 'Öıdu erminin vaktiyle sarfet- yediler. Otomobihn t.ımlri bitmişti. 

ı...ç ltorı • bindiler ve Bursaya mUteveccihen yol-
"lt •U,~!nıuyorlardı. Otomobil bU- lanna devam ett!ler 1 
~ tlıı.:tlc Uerlivordu. Yarı yolda • • • 

~ıı. ı. !lir kör~e karınlannı 
'~ltgj~ecbur oldular. Erkek mi-

~ bni~0 elen bahs,tmek lazım gel
\ t"'-'cır~~: Btı ııkıcı muhavereyi 

1 tırrnek üzere söı:e baıta-

~ ~~tlllin ı . 
h \>:.. 'Bır bu~uk saat sonra 
~t L -..ıJ O}a 
~ ıtıı.t('} • ca~ız:. Ayrılmadan ev-
i ~tttı ~ ıın:n vasiyetnamc11ini ha· 
d~ lıım. Odzımnda klğrtları· ,. . 

~t 11-<~u • 
l':ıin h ttl.lclerini arı:;"Ordı• 

liıı b cnıen: 
~ 4 ah,c 
;~ l) tırn, . ne hacet? 

~'tını.ı l!ılhasııa ld timdi bende11 
9~' ı. l(ard timin arı:uıu ıi

,'!ıltı .. '1k:ıntıda kP.lmamanu:drr. 
( "l ,. 

ll\t, d ııc veriyor. 
oj:fru bir iş defil bu. Ma-

Rüştü bey, genç kadını Bursanm 
güzel bir oteline ycrle~t;rdi. Hele Ner
minin odası ne güzeldi, bir tarasısı, bir 
hususi banyo şakır şakır akan kaplıca 

suyu, harikulade bir manıanı. ... 

(Dcııcımı var) 

HABE:R - A'kpm poataaı 

us sene evvel bugUn 
--------=-...... ~IA" ...... ..--.. ....... ,~.- --

N a polyoiı 
Moskovayı zaptettf. Şehir üç. 

gün Uç gece yandı. 
Fransız ordusu 

Ölti insanlardan iz 
;t1rak:ırak rical etti 

Sa'"a.Yll\ bl,lyUk kapısı birden açılmış ve L. 

çeri gtrım Napolyon §Öyle bağırmıştı : 

- şu dakika ne dUJUndU~nUzU söyllye_ 
cek \{adar cesarete mallk kiı:I\H var mı iC\L 
nlzde? 

Bu sözleri :\-1l~sek Unlformalr zabitlere ve 
l!l&l't\yın nUfuzlu adamlarına ııöylUyordu. 
İmparator bir mU<ldet durdu. Cevap al&.. 

mayınca sözüne devam •ttı. 
- Ben ;lbnlıli~cn geçe.nterl blllyorum. 

şu herif ~ımızôan kalksa da ... 
Napolyon cUmleyi tamamlamadı: 
- Of diye içini ı:e}(U ve l<apıyı tekra.r 

kapıy~ dı§ıırı çıktı 
1mpal1ltor buhran içindeydi. Kafasını kur 

calıyan mühim bir karar vardı. Rusyavı 

fethetmek, ordu.su Ue Moekovaya girmek iL 
Uyordu. Rusya tmp~ratonı Frans~ ııe!hine 
Napoıyanun huırlıklarmı ima ederek birgUrı 
ıöyle dedi: 

- İmparatorunuzun bUyUk bir general ol 
duğunu lnklr etmem. TedarikAtmı da haber 
alıyorum. Fakat hiçbir ıeyden pervam yok. 
tur. Memleketlmdo mebzOl veııalte güventy<, 
rum. Rus foprağrnda bir tek dU§man neferi 
ya§atmamağa azmetml§ bulunuyorum.,, 

Fakat bUtun bu sözlerin Napolyonca blç 
kıYnıett yoktu. Sll!b altmda bulunan 800.000 
ukcrln 32:1,000 t ile b&reket etU. Yarıdan 

fazluı Alman, Prusyalı ve Avusturyalı olan 
askerler 1200 tane topla da mUcehhez bulun 
maktaydılar. 

Ordu Nimen nehrini seçrnlıU. llln beyan. 
na.melen dağıtıldı. Bcyannamclcrde"Rli•yalı,. 
bugUn ıı.lılUerint bozuyor, t.&!Unı ve mukadda 
ratma kUssUn. HUkUm yerini bulacaktır. 

Çar birinci Nikola ordusunun fen ve harp 
maharetinde Fransız ordusu ile yanıamıya. 
c~ı blllyordu. Fakat askerinin metanetine 
ve arazinin gayri mUsıı.lt oluıuna gUvenlyor. 
du. TUrklye ile "BUkreı,, muahedesini akte_ 
derek bUtUn kuvvetlerini Fransız ordusunun 
gelec~ yola yıtdJ. 

Napolyanun heden ).{oskovaydı. 
Smotnık ıehrl aım<tıkt&n lıonra ?doskova 

önUnde mUthlt bir han> oldu. Fr-.ımz ordu. 
11u 2:1 bin zayiat vererek Rus ordusuna 150 
bin ölU ve yaralı zayiat verdirmek auretllo 
Moskovayı zaptettl. 

Ruı kolordu kumandanlarından Garkley 
bu feci vaziyet ka111sında: ' 

- .Memleket! dU.Jmana teslim etmekt8J\•• 
ateıe "ermeğt tercih ederim .. diyerek bUtUD 
l<aaaba ve köylerin ~'&kılmuını emretti. 

'1812 yılı 13 eylCıl gUııU n:ı eone evvel bıı .. 
gUn Franııız orduıu Moııkovayı tamımını 

!tgal otmlt bulunuyordu. Her taratın luaı 
edlldlğinl vı ~rtık kurtuıuıı yolunun kaim&. 
dığını gören Moskova valisi Ratop§ln Fran. 
sızların 1Jehre girlelerlnln lklııcl stınu zlıı. 
danlarda mevcut bUtUn mahkOmları serbeat 
bıraktı ve ıu emri verdi: 

- Her tarafa ateı ''eriniz. 
Şiddetli blr rUzgAr esiyordu. Moıkovayı 

saran alevler Ug gUn Uç gece durmadan de. 
vam etti ve her taraf kili yığını haline geldi. 

tıte bu tarihin feci blr hezlmellnl doğurdu. 
Kı§ı Moskovada geçirip ikinci sene Petreı. 
burı Uzerlne yUrUyUp Rusya hUkOınetıne nl. 

Tonton 
anıcanın 

vazoları 

! . 

Zeng·nıiğin 
yolu 

- lltrbaba, yahu, çocuklar ... Nereye ~Y- } 
le? _ dodlm. 

- ztyalan. 
- Nuıı ~alara T 
- Bu\lt.yaft, çantm .. Ranl ıu bizim me~ 

tep arl\adqı kırmızı aaçlı ztya ~ mu T 
- Var., ET 
- onıı. rtdlyoruı.. 
- Hiç bir §t!Y anlayamadım. Ellnbde böy 

le demet demet ıso~ler, eaıatahklar. turp. 
ıar, kavıınoıta yağlar falaıı .. 

- Canım" Yemek plşlrmeğe, eğlenme;~ 

gidl)'orıız lr;te .. 
Dört beı kişilik, kadınlı erkekli bir kaflle. 1 

idiler. Ne~ell neıell yUrUyorlardı. Harbiyeden 
Nlşıuıtaşına giden caddeye doğru, ben de 
onlara ayak uydurdum. Zaten o tarafta o. 
turuyordum. Hem yUrUdUk, hem konuı. 

makta devam ettik. 
- Pekl ama, • dediqı. _ Böyle eğlenme~! 

anlamıyorum. 

RUstem: 
_. Ne \'ar l\Olıunı_yacak 1 Bilirsin kl bizim 

Zlya gaytt boı çocuktur. Bip haftada b!r 
kere davet eder. Her cumartesi ondayız. 

Ewelc~ karık~ giderdik. Şimdi böyle ka. 
laımtık gldlyoruı. F&kat ~btl yıkım olma:ım 
diye öteberi de götUrUyoruz. Bayanlarımız 

gayet iyi yemelt ı:>l§lrmesinl blllr. Mutfağa 

giriyoruz. GUle OYI\aya plıtrlyoruı. Kimimiz 
de sofrayı hazırlıyoruz. 

- Canım bu Ziyanın hhı.metçl.sl, ah~tsı 

yok mu! .. Zenç1nteıU diye l§Jttlm. 

- :Ben de zenglnlegtiflaj duydum. Hatt.A 
kendi bile ltlr&t ettı: "Bir uwı bYldum_. o 
sa;')ede ~ra kırıyorum!,, dedi. Tabıt Böyl~ 

bir adamın hlzmetçls1 de otur. ahçısı da. ..• 
IAltln cınnıı,rteat alçıımııa;ı adamlarına l%in 
vertyormuı. Evde yalnız kalıyorlamııı. t~te 
biz de çlllngir eotrumı kuruyoruz. 

- Peklll... Allah lttyet veratn. Güzel stl· 
zel etteııtn. Ben turadan aapaeatun! SelAm
ıar! - dedim. 
Vı saptım. 

••• 
~yledlın ya: !Mm (1 ta.raftan!&. 

1 • • • 
Pazarteai akff.?Tliydl. Tam Ziyanın eYl ö. 

niln<ten ~eçlyardum, bir otomo~I durdu. 

- Vay lsm..ıı.. Nereye b{Syl• ıanıpany:ı 

!il§elerlle.? 
- Ziyaya• .. Burada her hafta Alem yapa. 

nz .. O, karısı, ben ve karım mutfağa gire. 

riz .. Hlzmetçhd pazartesileri izinli imiş .. Mıı. . 
!Om ya, t>ı-n ıstakoz pi~lrmekte tırlnclym .. 
lster1tn br gUn hidm eve gel de .. Tabii bu. 

hayet vermeğl dUşUnen Napolyon, İspanya. 
dakl ordularının rnağ!Qp olduğu haberini da 
alınca kıılama lmkAnlannı bulamadı ve mu. 
zat.er ordu ile ricn<:te karar verdi, 

Çar bu hıı.berl aldıgı vakit Franstz orduııu 

nıın geçeceği yolrla bulunan bUtUn oehlr ve 
kasabalara ıu emri verdi: 

- Ucr D )1nl~. evleri. ytyeceklerl yakmız 

KöprUlert yıkınız ve muvakkat bir zaman 
yoldan uzaklarda barmınız. 

Rus köylU ve fehlrlllert emri hufiyyen ta~ 

bik ediyorlar ve Fransız ordusu arkasında 
ölU insanlardan bir iz bırakarak llerllyordu. 

Niyazi Ahmet 

r~ da huyımm demek ııter~lm ıı.ma, benim 
evtm değil,. Haydi, Allahamuartadık,. 

...... GU\e gı11, ... 
H~n hayr~~m. RT'ramncl:ln bıt.kakaldım. 

• • • 
Salı gUnU klmaeyo ruUamadım. Fa\ıat 

ıı :ertaıu ne bl~m Z!y~nm e'1ne N\;ı )~m •• 
ti gf\U.tlnl &ördUm, Cartamba cUnU ztyanın 
kendl3ile yUz yüze geldik. 

..ı.ı &Jlah,,dan, "nettı,n.,den ne var ne 
yok.,dan sonra: 

- Yahu! _ dedim .• Seni davet etmelt \ş. 

Uyorum. Ben ve kar~m mUl<emmel leme\\ 
P1§lrlriz. 

.... Yok canım .. Fakat ıey .. Öyleyae bal\-" 
gelin .. 

- Bu gece mi? .. 
- Hayır, hayır. Bugün çarşamba ! Bir ı, 

hu~usunda mlııa.ttrlerim vf,rdtr, Fakat geıc_ 

cek salıya bQfum,. Salıları &'elin ... 
- Nıuıtl ••sahlan .. ! Her salı nu? 
- Her salı .. öyle ya .. Bentm de o ak:am. 

ıar ahçım. l\lmıetçim rıtel\lndul'. SUı tekllfı>Jz 

e!n\z, mutfağa gireriz. Alt., b.em eğlenir l\eııı 
yemek plglrfrlz. 

- Seni gfdl ııenll 
Şqınp ytlzüıne ba,tı. 

- Şimdi anladım orostopolluğu .. Sen mek 
teptenberl böyle kumazdm uten .. Nı suret. 
le ze,nglnlqtlğinl ıtındt çaktım k~~ ... De. 
mek ne hizmetçi, ne ahçı .. İyi yemek pişiren 
ne kadar ha! ve vakU yerinde ahbab varın 
hepıılnl boğutoklufuna davet et .. Onlar da 
mahcubiyetlerinden enaklarile beraber g-e\, 
sinler .. üııtellk bir de davet etmek kabada. 
yılıfl aende kalım ha?.. .Aıkolıun ... 

_, Yahu, nereden, nereden çaktın.. Poll$ 
hafl,>•est misin! • dJye kekeledi .• Fakat AJ. 
lahmı aevonıen klmıeye 18yleme. 

- Polis hatlYNf detti, guetecJylm, söyle. 
nıem, eadece yaunm! 

Temini için neler 
yapmqlıdır ? i 

Fransız: muharrirlerind~n ~ndr~ 
Maurois izdivaçta. devamlı saadet ar
zu edenlere ııu tavsiyelerde bulunu • 
yor: 

•'Bakımsız bir bahçeyi nasıl yabani 
otlar kaplarsa, itinasız aşk da ayni 
şekilde çok çabuk, şefkatsiz hislerle 
muhat olur. Can sıkıntısı, yeknasak _ 
hk, hastalık ve UçüneU ~ahıslarm kıs. 
kançlık ve hasetleri ~k il.zerinde hep 
zehirli tesirler ika ederler. 

Bunlara kareı iki tedbir vardır : bi. 
ri evlilerin saadet ve blrleımeyi han_ 
gi şart altında olursa olsun her türlU 
harici tea'rd~n maıun bulunduracak -
larma abdetmeleri ve bu ahde sadık 
kaln.nlarıdır. Yorulmadan, bıkmadan 

izdivaç bağınd\ her kopan ipliği tek
rar örmek Uzere sarsılmaz kararlar 
\.'eren çiftlerin ikinci tedbirleri de şu. 
dur: 

Biribirlerine karşı en son haddine 
kadar sa.m1mt ve dUrUst davraqm~k 
kararı. Esrarlı ve gizli h!sler geçici 
ll!klara aittir. Halbuki izdivaç itimat 
ve emniyet işidir. Biribirine her ş yl 
söyliyen ve itiraf eden çiftlere kar§ı 
haricin ihaneti imkansızdır. lzdlvaçta 
devamlı saadet ancak bu iki şartın 

birlc3mesinc bağlıdır. Aşkı dostlukla 
kuvvetlendiren çiftler için zeval mev
zubahs olamaz. 
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Si DOKTOR :İ 
·: 1 

H Kemal Özsen lj .. !: 
:: Üroloğ • Operatör ii 
Hl Bevliye mUtehaasıaı ı·ı 

Karaköy - Ekselsiyor mağazası ! 
yanındıı.. Her gUn öğleden $onra il 
2 den 8 e kadar: 1~1: 412a5 ~! 

:=:ı:ı:::::=::ıı::::ı:::=ı::~:ı::::::::::::r.::::=::.-::lı 

ZAYİ - 2643 numaralı araba nu. 
msramı kaybettim. Yenisini çıkaraca. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur,. 

Balat iakelesinde arabacı 
Sii~yma.n 

1 
................................ :t:t: :ı:s:IC •••••••••••••••• ::······························· ··············iz n Meccani muayene i! 
ii
1 

Per,embe gUnlerl aa.at 2 den fi e kadar :1 
• il 
iİ Ortaköy Ta§basamak Palangada 25 :: 

ı : numarada Doktor Mürotş.z GUrsoy !! . ,, 
:t fakirleri p~rasız muayene eder. ı 
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Rize Emniyet mUdUr!UğOne tayin edilen !stnnbul Emniyet mUdllrlllğU ikinci ~ıbe direktör!! 
Necati ve Afrı vllAye~ne tayin edilen aynı §Ube mUdUr muavini Fahri, dUn kalkan Cum. 
hurlyet vapurlle yeni memuriyetlerine hare!{et etmişlerdir. 

Resmimiz, !ki güzide emniyet Amirimizin, la tan bul Emniyet mlidtirlllğUnılc arkadaşları ta. 
ratmdan vapurda tcş,>1 edildlgtnl gösterrııek:"dlr. 1stanbulda çalışlı~ sıralarda iyi ~ter gör. 
mil§ ''e kendini herkese ııcvdlrmlş olan Neca~I ye arkadaşı Fahriye yeni vazifelerinde de mu. 
vaffakiyetler temenni ederiz. 

Japonlar hezimeiten 
kurtulmağa çahşıyor 
Kumanda heyetlerinin büyük 

bir hata işlediğini anladılar 
.,aııgbay, 13, (A,A,) - Bir aylık harpten 

11onra ıu cihet anlqılmı§tır ki Japon kuman 
da heyeU, ~n kuvvetlerinin mukaYemet k&

bfllyetını iatlskar etmiştir. 
Japonların bir "'müstemleke seferi,. gl\Jt 

bir iki gemi ve bir kaç bin askerle gtrlımto 
oldukları mUcadele, az kalsın bir hezimete 
müncer olacaktı. Bunun üzerine Tokyo, alet. 
acele Şanghaya mUhlm miktarda malzeme 
n takviye kıtaatı göndermek mecburlyeUn
de kalnuştır. 

Bununla beraber Şanghay muhare~lnln 
Uk safba.aı hitama etmek üzeredir. Japonlar, 
nihayet sahile ayak atmağa ve ağır malzeme 
ihracına ve taarruzun tertibatını lçerlere doğ 
ru tevsi etınclcrlne medar olmağa krı!i de. 
recede geni§ bir crazl parçası elde ctmeğe 

muvaffak olmuşlardır. 

Çinliler in tahşidatı 
Şanghay, 13, (A,A,) U... Çinliler, yakında 

Japonların Yangchang ve Yangtsepoodan 
yapacakları ileri harekeUne karşı koymak 
üzere Klangvanda bir çok kıtaat tah§lt et. 
mektedlrler. 

Paoshnm mıntakasındnkl Japon kıtaatı 

arasında kolera tevessü etmektedir. Şimdiye 
kadar iki yUzdcn !azla vaka olmuştur. 

Bir cephede daha muharebe 
Şanghay, 13, (A,A,) - Central Niyuz L 

jansmın Talyuandan öfrcndiğlnc göre Ta_ 
toung yakınında bir muharebe başlamıştır. 

Blr Çin taburu imha edilmlgtlr, ancak Çinli 

lerln takviye kıtaatı, mevzllcrlnl muhafaza 
ctınektcdlrler, İki tarafın zayiatı iki bin 
maktul ve mecruhtan ibarettir. 

Yangın çıkaran J aponlar 
Şanghay 12 (A,A,) - Japon tayyareleri, 

Chapclyt bombardıman etml§ler ve iki yerde 

yangın çıkarmışlardır. Biri olma! lstıuyonuıı 
da, diğeri Soutcheou nchrin'n sol sııhlllndc 
beynelm!lel imtiyazlı mıntaka yakınındadır. 

~O bin maktulün acaba 
ne ka:ları s:vil ? 

Tokyo 12 (A,A,) - Çinlllerin Japonlar ta. 
rafmdan Machangın istılA.sından sonra bao. 
Iamıo olan rical hareketleri, lnhizama tahnv. 
vnı etınlştlr. Japon askeri mütehassıslarına 
g!Sre, muhasamatın bidayetındenberi Çl.nlilc. 
rln Şanghayda uğramı§ olduktan zayiat 30 

bin maktUlle 20 bin mecruha baliğ bulunmak 
tadır. 

i ki Japon tayyaresi tahrip 
edildi 

Nankln 12 (A,A,) - Centrale N'lyuz ajan. 
ıundan: 

Bu ayın 8 inci gUnU 11<1 Japon tayyaresi 
Svaton civarında Çin tayyare defi topları• e 

hasara uğramıştır. 

Çinlilerin bir muvafrakiyeli 
Şanghay 12 (A,A,) - Central Nevs Çıtı 

ajansı, Çin kıtaatmın Iı:alganı istirdat etml~ 
olduklarmm rivayet edilmekte bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Mi lle tle r Cemiyetine müracaat 
Cenevre 12 (A,A.) - Çin hUkılmetl bugün. 

Milletler cemiyetine tahriri tir mliracaath 
bulunacaktır. Bu müracaat, 'Mil' etler ccmıv ! 
U azasından olan devletlerle azadan olmıyan 
bir devlet arasında tahaddlls eden ihtılfınarı: 
mUtealllk olııp mezkOr cemiyet misakının l ': 

net maddesine istinat etlccckt!r. 

Almanya tavassu t tck l.f el m ş 
Parla. 13 (A,A.ı - Jour gazetesinin Cc. 

ncvrr. muhabirinden: 
''Çek emin b!r membadar. ö;!r":ılliğlm!z•: 

gore Almanya, gcçenlcrdc
0 

Tokvo \'e Nan . 
kin hUkQmctıerlne ta\'nssut tekİlfinrle bulun. 

ınu~t11. Şu halde Mlllct'cr cemivc-•lnln VI' '111 
hassa ln;::1lterf! ile Frr'\ann•n Çinli'crfn yap. 
mış otduklan mllracaatın Mıllctler cr.mlyetl 
nJn takip etınckte olduğu usullerin karşılı~ı 

içinde boğulmasına meydan vermemeleri için 
çok ciddi sebeblcr mevcuttur.,, 

Çorçilin bir makalesi 
ingilterenin sabık bahriye nazırı ve 

şimdiki meb'us Vinson Churchil, Uzak 

Şark hadiseleri hakkında uzun ve şa -
yanı dikatt bir tahlil yazısı neşretm"ş. 

tir • 
Churchil ''seneler geçtikçe ç:nin Ja· 

ponya tarafından bir enginar gibi yap· 
rak yaprak yendiğini ve Çin vilayetleri 
nin teker teker Japonların eline geçti -
ğini,, yardıktan sonra Japon donan -
masmm çok kuvvetli olduğui1u ve hiç 
bir bahri kuvvetin, uzun müddet hazır 
]anmadıkça ve mesela İngiltere, Ame
rika ve Sovyet Rusyanın birle~erek 

kat'i bir hakerete geçmedikçe, Uzak 

Şarkta Japonlara iradelerini geçiremi· 

yeceklerini söylemektedir • 
Muharrir bundan sonra, Uzak Şark. 

taki Avrupa menfatlerinc temas etmek 
te ve Avrupada kafi bir emniyet temin 
edilmedikçe. Uzak Şarka müdahale edi
lemiyeceğ:ni, ve binaenaleyh. zavallı 

Çin vilayetlerincen bir çoğunun Japon 
yanın eFnden kurt~ılamıyacağını yazmak 
tadır . 

ıran Şahinşahı 
Parlamentoda 

mUhf m bir nutuk 
söyledi 

Tahran, 12 - A.A. - Şehinşah par
lamentonun açılışı münasebetiyle 
söylediği nutukta ezcümle demiştir ki: 

''- Harici s"yas~timiz dostluk ve 
karşılıklı hürmet esasına dayanmakta· 
dır. Bütün yabancı mrmleketlerl~ ve 
bilhassa kom~u1arımızla münasebetleri
miz s:::mimi<lir ve her an daha ziyade 
kuvvetlenmektedir. 

Dünya sulhıına ve n'tvcut ihtilafları 
dost~a anıa~malar'a ht>!!ine yard:m et· 
mek için hükümet:miz Irakla mevcut 
i~t'laflcm hallettiktt'n ~onra Türkiye, 
Afgan. Irak ile Sadabat paktını imzala
mıştır. 

Hükiım::timizin dahili siyaseti yeni 
islıh"ltm tatb"kıra devtım, sosyal haya
tı ivil::ştirmek, zir<>atc: i areketimizi ge
nişletmek. memleketin tabii servetlerin 
den istifade eylemektir .. , 

İstanbul asliye altıncı hukuk mah • 
kemesinden: 

Bedriye tarafından Samsunda 19 ma 
yıs mahallesiade Himayeietfal kar§ı -
smda Kam'lcnin 17 numara!ı evinde 
iken orasını da terketmiş ve halen ika

met::ahı meçhul Mustafa Lütfü alcy • 
hinde ikame olunan boşanma davas·n· 

dan ·::lo!ayı müddealcyhin jkametgahı • 
nın meçhuliyeti hasebiyle dava arzu • 

hal!nin on beş gün müddetle ilanen teb 
liğ'ne karar verilerek arzuhal suretinin 
de mahkeme divanhanesine asıldığ ci
hetle tarihi il;indan itibaren on gün için 

de cevap vermesi ve tahkikat günü olan 

9-10-937 cumartesi gür•:.i saat 10 da 
mahl;cmeye gelmes! lUzumu tebliğ ye. 

rinde olm~k üzere ilan olunur. 

Bursa da 
'(üzme 

müsabakaları 
Bursa, l 1 (Hususi muhab'rimizden) 

- Festival münasebetiyle bugüa Ha • 

vuzlu parkta yüzme müsabakaları yapıl 
tlı. Müsabakalar iki katagori üzerine 

idi. Birinci istanbuldan gelen Galata -
saraylılar arasında yapıldı. Alına!l neti 

cc!er şöyledir : 

100 M. SERBSET: 
Birinci Mahmud 1, 1 O; ikinci Ballık 

1, 13; •liçüncü iskender. 

100 M. SERBEST KUÇUKLER: 
Birinci Musta fa 1,21; ikinci İbrahim 

1.27; üçüncü Kazım. 

100 M. SIRTUSTU: 
Birinci F ikret 1.4 1.4; ikinci isrnail 

1.43; üçüncü S:ıffan. 

200 M. SERBEST: 
Birinci Halil 2,45; ikinci M ah mut 3,1; 

üçüncü Vedat. 

100 M. KURBACLAMA : 
Birinci İsmail 2,37; ikinci Mekin 

2,40, üçüncü Ömer. 

100 M. SIRTUSTU (Kı:içükler): 
Bir!nci Kaztm 1,55; ikinci İbrahim 

1,57 ,3, Selim. 

50 M. BAY ANLAR SERBEST: 
Birinci Han.dan 49,3; ikinci V ccihe 

55,2. 

100 M. KURBAôLAMA 
(KüçüklCT') : 

Birinci Efdal 1,51,3; ikinci Artin 

1,58,3; ü9:.incü İbrahim. 

50 M. KUR BAÔLAM A ( Bayanlar): 
Birinci Leyla 1,57,4; ikinci Handan 

1,59,4; üçüncü V ecihe. 
400 M. SERBEST: 
Birinci Halil 6,1; ikinci V eda t , üçün

cü Rauf. 

i KiNCi KA TOCORt 

Bu katagori müsabak:ılan Bursa, 
Gemlik, Mucbnyalılar arasmlda yapıldı. 

100 M. SERBEST: 
Birinci İbrahim: Buna Duraspor. 

1,3 7; ikinci Mahmut: Gemlik Gençler 
B. 1,39,4-; üçüncü Osır.an ( M udanya 

Dinçspor. 

50 M. SERBEST ( ortancal:ır) : 

Birinci Bursa, ikinci Gemlik, üçüncü 

Bursa. 
50 M. SERBEST (Küçükler): 

Birinci Bursa, ikinci Bursa. 

50 M. SERBE ST: 

Birinci Bursadan, ikıinci Mudanya

dan, üçiincü Bursaldan • 

Bundan sonra İstanbullu Beyaz ve 
Mavi su topu takımlan arasında •u to. 
pu maçı yapıldı. B ursada ilk defa ya
pılan bu müsabaka büyük bir alaka ile 
takip edildi. Neticdde Mavi ekip oyunu 

4-2 kazandı • 
G. 

iÇERiDE: - ~ - .. -
• Konyada bulunan Genelkurmay bqkanı \ 

Mareşal Fevzi Çakmak Ankaraya hareket 
etmiştir. 

• Bursa.da da bu sene bir festival tertlt> 
edilmiştir. Dün muhtelif spor eğlenceleri Y~
pıtmıı, civar kazalardan gelen beyeUer mU. 
il oyunlar oynamıtlardır. 

• Adapazarmda ve köylerinde pancar ha... 
sadı mUnasebetlle bayram yaptlnııştır. 

• Ankarad& Yeni,ehlrde btlyUk bir adliye 
bina.aı yapılacaktır. Bu ay içinde intaatı L 

hale olunacak bina •:SO bin liraya çıkacak.. 
tır. 

• tzmlrde mevsim ipUda.smdanbert 411•!'>9 
çuval UzUm 0•119 çuYal incir lhrac edilmiş. 
tir. 

• Şlrketıhayriye, Bofaziçlnde btltUn iskele 
leri tamire karar verml§Ur. 

• DUn öğle Uzerl limanımıza gelen bir 
!nglllz vapuruna giden kontrol heyeU kap. 
tanJanndan Mehmedln ayafı vapurla motör 
ara.sına sıkışarak kınlmııtır. 

• latanbulda lna.şat artıyor. 927 aeneainll~ 
tstanbulda yapı mevcudu 1311(44 iken bu 
miktar 9311 senesinde 146379 adedine çıkmış
tır. Bu hesaba göre sekiz senede İstanbulda 
11 bin kUsur bina yapıl mıştır. 

• tlkmekteplere kayıt ve kabul ayın yir. 
m.lncl günU 1&bahmda bqlayacaklır. DGrt 

J lt 

IF' lYl aır ll-t lYI p aso tY ırn t\Jlvaıss ndi fl 

lstanbul - lzmir maçı .., r 

Hakenıin idaı esizliği ve ıaı afgiı ııgı 
yÜz Ü11den ('Ok la/SIZ o/dU •

1 
r 

Jzmirlirer 3 - 1 galip geldı eırra~ 
Ankara muhtelitini mağlup etmeğe 

muvaffak olan genç htanbul muhte· 
liti dün ikinci müsabakasını İzmir karı
şık takımına karşı oynadı. 

İzmir takımı bu müsabakaya: Hilmi 
- Ali, Adnan - Adil, Tevrat. Enver 

- Hikmet Sait, Hakkı, Fuat, Hakkı 
şeklinde ve çok kuvvdi bir kadro ile 

çıktı. İstanbul takımı ır.e: 

Halit - Bahadir, Ruhi - Sadettin, Sa
lihattin, Liva - Turhan, Muhteşem, 

Şahap, Hüseyin, Faruk şeklin.de idi. 
Müsabaka iki tarafıfl sıkı hücumiyle 

başlaı. İlk anlarda İzmir ve İstanbul 
kaleleri iki mühim tehlikeye maruz kal-

da 111uv . 
ııa ikinci golü yapmağil Ve birirıG1 

olunca oyunun sürti aıal.dr. . • ;ha· 
ıchırle 

.devre 2 - O İzmir takıtıU 
yet buldu. 1 urııit 

t bul takıl11 
İkinci devreye stan 

1 
üstUrı ~·a· 

s:z çıktı. Ve İzmirliler derhar sahasırıd• 
ziycte geçtiler. İstanbul nrsı .. 

1 
.. kale}'' 

b. turu 
dolaşan topu İzmirliler ır . k ııııı 

• . B hadır ço 
sokamadılar. Ruhı ıle a f ·rıilere 

Jtrrıı 
vaffakıyetli oynuyortaı ve 

fırsat vermiyorlardı. ,,,açıtı 

On beşinci dakikadan sonral rnıılı'' 
• v• • btanbıl 

cereyanı bırden degııtı· eçtnet• 

cimleri şiddetli hücumlara g cıe· 
. . b . . d k'k da Muhtetern ı'l' 

clılar. Fakat bunlard;m netice çıkma- yırmı eşıncı a ı a ercf &Jı 
mir gibi bir şiltle takırrırnın t 

dr. ikinci bir hücum daha tekrarlıyan f(ak oJdll· _ 
istanbul takımı merkez muhacim Şa- sını kaydetmeğe muva taııt'' 

habın kuvvetli şütundan bir köşe vu
ruŞu kazandı İzmir müdafaası bu teh

likeyi de savuşturdu. 

İzmirlilerin Sait vasıtasiyle inkişaf 
eden güzel bir hücumunu Ruhi yerin.de 

k' 1cJSrfll Maçın bun.dan sonra 1 "teıcabU 
men müsavi bir şekilde ve .:~ tı~· 
hücumlarla geçti, ve maç 

2 'd" fa' 
.. ere ı 1' 

rin galibiyeti ile bitmek uz yt "aıl>'" 
kat hakem Hakkının br of&a ok~sııı' 
tinde kaptığr topu kaleye 

5 duiıııı· 
ikinci bir hücum İstanbul kalesi gol saymak garabetinde bu.lu:ı4ıı· 

aleyhine kornerle nihayet buldu. Güzel dan İzmir 3 - 1 galip getrrııt d ıa1'1jll 

bir müdahale ile durdurdu. 

çekilen köşe vuruşu İstanbul kalesi ö- Müsabakadan sonra !stan~U ·ı.j}ıet· 
· l"''inı t1

" 
nünde kanşıklığa ııebeb olduğundan kaptanı hakemin i.daresı.ı ıg 
İzmirli Hikmetin hafif bir dokunuşu te bulundu. daft ,ıı· 
ile top İstanbul kalecisinin harikulade HABER - Maçın tafsilittf1 01dıt' 
denecek kadar acemiligi yüzünden ağ- }aşılacağı üzere hakemin sarhot fed" 
tara takıldı. ğu yolunda bir iddia mevcuttur· .. tiiıılil' 

t ı treno ·it 
zmir hesabına kaydedilen bu ilk sa· rasyona bağlı bir futbo an tceaıl'• 

yıdan sonra müsabakayı idare etmekte böyle bir halde nasıl olup da hl ı,er'tıt' 
olan antrenörün alelacaip kararlarla çrktığına akıl er~irerrıerrıekle 11 ,,Jr 
ı · ede 
stanbul tal.mm aleyh•ne hareket et- bu hususta alakadarların ıcap 

mekte olduğuna şahit olduk. Samimi bir kikatı yapmalarını bekliyoruz. 

hava içinde cereyan eden maç hakemin 

tarafgirliği yüzünden lezzetini kay
betmeğe başladı. Bir aralık İstanbul 

takımı beraberlik sayısını az kalsın kay 
dediyordu. Fakat İzmir müdafileri Şa
habı arkadan kucakhyarak durdurdu
lar. Bu bariz penaltıyı da görmemezliğe 
gelen hakemin sarhoş olduğu dediko
dusu kulaktan kulağa dolaşmağa baş
ladı. 

Filvaki antrenör yanlış kararlariyle 
bu dedikodulara kuvve~ vermekteydi. 
İstanbul oyuncuları hakemin idaresizli
ği yüzünden asabiyete kapılmağa başla
dılar. İzmir katı bir hakimiyet tesis et
ti. Fakat müdafi Ruhi İzmirin Sait 
Hakkı, Fuattan mürekkep üç meşhu; 
ortasına fırsat vermiyordu. 

Fakat Ruhinin cansiperane müdaha
lelerinden kurtulan Fuat İzmir hesabı-

llkteorinden ltlbaren de mektepler açılara\!: l 
tedrisata ~lanacaktır. 

• Dlo tabibterl yanında çatışan haatabakı. 
cıları yetiştirmek Uzere dl§ tababeti mekte. 

binde bir kurs açılacaktır. Bu kursa orta.. 
mektep mezunu kızlar l<abul edilecektir. 

• b:mltte senelerce evvel başlayan mtma 
mücadelesi mUsbet netice vermı,, ba.at&lık 

miktarı yUzde elli beşten ytlzde yediye dU,. 
muştur. 

• İki sene evvel yılutmı§ olan Çankırı saat 
kuİeai GUdllkmlnarenin yerinde yeniden ya.. 
pıJmıştır. 

13 
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EYLOL - 1937 
lllcr1: 13116 - Recep: T 

Çaylak fırtınası 

Gllnf'tln doto;o O\lnetln batııt 
~.37 18,24 

Vak.Jt Sabah ôğle İkindi J..koam Yaun Jmaal 
U4 12,10 1M3 18,21 19,118 3,M 

Türkiye ye1ke~,., 
blrlncfllğlol GslS 0 

saraydan eorbal 
kazandı e~e' 

.. k·ye y ,,. 
İzmirde yapılan Tı.ır 1 (jal•t• 

müsabakasında İstanoutdan td•" ~ 
raylı Burhan birinci, tstanb; uçilf" 
ref ikinci, tzmirden Hakkı a 

olmu~larclır. 

ıı#ııl 
O 1 Ş A R 1 O A : ·ııı lltıl11'\ 1":' 

• Franaız bqvekill şotan ~~ t ;• 
hafta aonlannda Londraya bl~ll ~rl'>,oıı 
muı kuvvetle muhtemetdfr. bl uıtlııı'1 ~ 
ya.al mahiyette olacllk ve ııl18 a,ııtıtıııs 
da. toplanan Akdeniz konfe~tir· 6' ııtı
kararlar Uzerlnde görtl§!llectbl ~~ 

• Japonyanm cenubU gar JfJ ~ ~ 
kUm atlren oiddeW bir k~ S ~ ,,., 
2• klgl ölm~. 98 kiıl yaral ~P 
mamen, 24 bin ev de ıcıaıııeıı ~ 
men sular altınd& kalnııJtır. ~ ~ 

• Çekoalovakyanm ilk cUınl'~ ~· 
rlk ağır haatadır. Şimdi cu~tet ,tttJ'~ 
Benea kendialnl ark aık zl.r- 'ııO· 
Hastanm hail vahimdir. ~ 'IJ'_-,J 'fi'• 

• AUnad& blr otomobil l< ~ 
ölen İngiliz maatahatgıızarıııtıı tP-_411 ııd' 

~· ~ ytlk merasimle katdırılll'llf •t.tl' 
başvekil, vekiller ve kordlPıoııı _; ~ 
lunmuotur. ~ti' .,,,-

• tngilterenln Akdeniz do0 s-ı9 
sup birinci muhrip !UoSU dlll' ~ 
olmuıtur. Filo limanda blrtc•~ F ı& 
tır. ~~ 

• Mllletlet' cem1yet1 nıtta1'1 ~~ I• 
tatbik ııalı&ımıa konuıman ~t %cı-
28 ler komi test tc;Umaı:D& eıııit't ~ 
Komite gelecek lçtımamd& ~ ~., ~ 
Je sulh muahedeleri mesel eıl ':.f'I' 
cihanşUmul bir hale geurııı:.. ,ptl" · _. 
verllmlı olan raporu nıuza.l' 



• 

c r 

tekirdaÖh, Mülayimi Sekizinci Baı~an oyunİarı 
~ay h b•I k · Dün nihayetlenen karş ıl aşmada 

. ·:...r~·· r •. ,·.. . • , . . 

1 esa 1 e yenere Yunanistan birjnci, Romanya ikinci, Yugoslavya 
serbest güreş üçüncü, Türkiye dördüncü, Bulgaristan da 

' Şampiyonu oldu ..:·:;:::,;~~·::k~~~:..~=~·~'.:.,B;;: beşinci oldular 
~~1'1Ciligv İ Mülayim, üçüncülügv Ü ~~~~kb~~:~:~~:.ı~~~~~ \'e bıJnaltıc• bir 
\I~ Saat dörde çeyrek kala maratoncuların 

~, •. Babaeski 1 i ibra h im kazandı :.::;~::::· =~=':'.::=.:.-:::.n::.~:.,::: 
~ ,~ lialkevi tarafınd:ın tertip çıkmıştır. Yozgatlr Celal !de doğrudan ler ounlardır: 

o<cll\ 'l'" k' be l k -100 ;\IETRE: . ur ıyc ser st güreş doğruya fina e alm•ştı. 
l\'anı ı - Yordak (Rumen) 4.9.l (rekor) 

ht( ığı karşılaşmalarının son , M,üsabaka ba§lar başlamaz İbrahim, 2 _ Melih (Türk) 49,9 

'<bir ~ları dün Taksim stadında bil- rakibinin bacağına yapıştı, fah.:ıt onu 3 - Despot l Yugoslav ı 60,l 

~ü •• h !abalık önünde yapıldı. deviremeden Hayat'nin bir göğt:ls çap. 1' - Neme§ (Ruınenı 
~ lL-ı · l d"" ·· :5 - Karayorı:-1 (Yunan), 

hiı ~ara saat do"rtte başlandı.. razıy e yere uştu. 
'"t Bizden bu yarışa giren FUruzanla Melllıtl. 
~ ltı~tta ve yan ağır siklette müsa- Ortr hakemi tuş olduğunu bildiren Füruzan ilk seçmede tasfiyeye uğradı Melih 
~ i •. d~cti Y~rım saatti, ağır s'klct. düdüğü öttürdil. Yan h<ikcm!eri bu hak ıse final milsabake.smda fevkalftde güzel 
ı,. -..ı: b sız kararı kabul etmcd'ler. M ücabaka bir ko~u yaparak ikinciliği k&Z&Ddı, 
l\Oç Ahırer saat güreştiler. ı ıo ~rı:Tnıı: l\l.AN'tALI: 

" illet _ Karacabeyli yeniden başla:lı ve bu defa da İbrahim 1 _ Mantilms (Yunan) lfi.y 
~ Hayatiyi altına almağa muvaffak old·.ı. 2 _ Doyçe! !Bulgar), 15,6 

~rtııı . lsmail Bir kaç defa da köprüye get'rdi. Yir • 3 - Herald CRumeııı 
· lic &a~tıık müsabaka hep ayakta minci dakikada da saltoya almak ister - • - l\fayestuk (Rumen) 
\~ )' t tlti pehlivanda mlihim hiç krn kendisi arka üstü düştü, köprüye 5 - Erllh (Yugoslav) 
lt-L apatlladıl N t" d d h f TUrk atleti Fa:Ik seı;:nıelerde birinci .. eı. 

"'11: ,,., ar. c ıce e a a cız (Tetircmcdi ve tus.la yenilmiş oldu. " 
~ IQPtn " ml§tl. Fakat son koşuda aonunt'u kaldı bu 

il &ali ış olan Koç Ahm.:t müt- Pchlivanköylii Mustafa - suretle hiç olmazsa bir üc;UncUIUk bckledil!"l-
~lld p added:Jdi. Yıldırım Bekir mlz bu ye.rıgta puvan bile alamadık. 

ırını Bekir _ Çengel YUNAN DİSKİ: 
~ Bu karşılaşma bü}•:ik ortanın döınj SlllAs (Yunan) 39,73 \~. llıiı Abdullah finali, her iki pehlivanda güzel güreş • 2 _ ııavaleç <Rumen) 36,86 

.~da &a.baka ço~ sür'atli l>a.şladı. İlk tiler. Pehlivan köylünün, Yıldırıma nis- 3 - Budelosk.l <Rumen) . 

lı\i,, bır Çapı:az ile yere ldüşcn Çen betle daha kuvvetli kiloca da daha ağır • - Floros !Yunan) 
h J\ı.lt n:" 5 - Kovaçc\iç (Yugoalav) 
Gıı~. J.ışkülatla bundan kurtul. olduğu görülüyNdu. Nitekim birinci da 

.... s Seçmelerde kazanan atletimiz \'eysi fi. 
t\ttı 0

llfa tekrar alta düştü. Da- kika içinde alta aldığı Yıldırım Bekirin nalde bir şey yapamadı bu auretıe bu mUsa.. 

l~ltaı~lircıen Yıldırım, bir gün ev. dördijncü dakik::ı sonunda sırtını yere b:ı.kada puvan alamamı§ olduk. 

IJaratoıı birincisi KinJak-idis 

Pulat ile Necdetln !§Ural• ettiği ve Pulat.. 
tan bUyUk tlmldlmiZ olan bu müaaba.kada her 
iki atletimiz de tas1'1yeye uğradılar. 

öOOO l\IETRE: 

l - ArvaniUs (Yunan H.M.5 
2 - Krlstea (Rumen) 15.1 
::ı - Vareakls (Yunan), 
4 - Artın CTUrkJ 
5 - Brükan (Yugoalav), 
'Blzdrn Artııı ve Rıza Maksudun girdi~ 

bu mukavemet yan§mda Rız• ~!:sut for. 
ınund3 olmadığından mUsaba'ıcay1 <erketU. 
Artin ise Yugosıa,·Je.nn en iyi mukPvemet
çfsf BrUkanı geride bırakarak bir ~dUn. 
cUIUk alma.ğa muvaffak oldu .. 

SIRIKLA \"tlKSEK ATLAMA: 
l - Tanos (Yunan) 3.90 
2 - Doyçct (Bulgar) 3.80 
3 - Travloa (Yunan) 3.70 
4 - Eyhart (Rumen) 3.70 
r; - Bakov (Yugoslav) 3.69 

Bu mUsabakaya giren Haydar Uk aeçmf'. 
de derece alnmıyara.k tasfiyeye uğradı. 

.ıxıoo BAl:"'Rc\K: 

l - Yunanistan •2,1 (yeni rekor) 
2 - Romanya 42,5 
3 - Yugoslavya •3,2 
4 - Türkiye 43,6 

5 - Bulgaristan -
Dizim takım ııu ııek.llde te§kl1 edilmişti: 

Melih, Füruzan, Nazm1, Raif, 
l\UHATO~: 

Mesafesi 42 kilometre olan bu m!JSAbakayıı. 
bizden Şevkl ve Kir lşUrak etmişlerdi 
Neticede: 

KJryak.ldls (Yunan) 3 saat 2 "&ictka 22 
s nlyede birin~ geldi : 

lkincl: (Yunan) 3,S,25 lllL. '<ldc oyunlar yapan Çengel getirerek müsabakayı kazandı. GOLLE ATMA: 
. "Clıa f ı - Gurov !Rumen)' 14.31 
~. () ırsa.t ve hakimiyet vermi • Babaeskili lbrahim - Arif 2 - Kovadevlc; (Yugoslav> H,19 DördllncU: Popla (Rumen) _ 

' t tuz dakika böyle geçtiğinden Bu müsabaka ağır sikletin üçüncü ve 3 -1rfan (TUrk) 13,97 Be§lnci Şevki (TUrk - oldular. 

:OçUncU: (Rumen) 3,7,25 

~ hl~~a!ı hesabiyle Yıldırı.m Be. dördüno:ilüğünü belli etmek için yapılı 4 
-:-- Stefaııak~ (Yunan) Bu sureUc nibayeUenmJıı olan sekldnc1 

e lh .• ılan ettiler. . yordu. Bu karşıla~manm< müddeti biı; l~ :'! Herz~l (R~~-en) ~ • • "" Calke.n oyunlarından sonra ollmpiyat, ba,)'. 
'-.nl Iııglltere ve J\Dienıtada buyUJ< 'muvaffak!. rağı gelecek sene Be\gra.dda yapılacak -0lan 

l{Öylii Mustafa _ saat. tüş-de üç saniye idi. yetıer kazanmıı olan trtan lııMnQa.bilkad• Sırık1,1 atlamada birinciliği 1:azanmı dokuzuncu kal'.§ılqmalar için Yugoslav. fq. 

i.,., •. Şile. li Rahmi Bu karşılaşma çc.k durgun'gcçti. Se- maaleset UçüncWUkten yukan çıkao:ıadı genç Yunan atıetıcrilulen 7'atws derasyonuna teslim edllıniştır. 
~tık 1 1 nelerdcnberi başa güreşen Araf, kendi.. t'~ ADDI: Umumt tasnifte: Blrlnci Yunanistan '120, 

o., ~lı ~y Ü güreşin i k · dakika • · d k'l 1 - Mfk.lç -(Yugoslav) 14,03 lk.lncl Romanya 104, Uı:tıncU Yugoslavya 69, 
'•tıı lkıiyi bacağt::dan kavnyarak sın en ZO ; 0 az olan ve ilk defa başa 2 _ Kra.ys (Rumen) 18,87 4 - Kalestros (Rumen) dtsrdUncU TUrldye 26, ~ncl Bulgaristan 11 

'bc;l't d güreşen rakibine hiç bir şey yapama • 3 - Yorlçevtç (Yugoslav) 13,8... 5 - Anatlotıa (Yunan) puvan almışlardır .• 
t~d· akika kadar da mükem dıktan başka müddetin bitmesine 6 da. =================::-;----::=--:---:-----------;----:;-::----::-;;;:;--:~-:;:;-----

~ın~l'~:~l.:;;dgüe~~~~akikada Rab. kika kala da pesetti. Hayat iyi çok feci vaziyetlere •oktu. G a 1 atasa ray Atatürk Ün 
lhf 1 Koç Ahmet - Pehli vanko"ylü Gür-in yirmi birinci dakika .. na kadar 

._ ~· • brahim - Mııstafa -:r -:r Tu". rk "ıye kürek bu·· stu•· 
11 çok üstUn gürC!en Celil bu dakikada 

ıtı11 J\aracabeyli Hayati Büyük ortanı:ı son müsabakasını bir çapraz yapmak isterken alta düştü Şam p İ yO n U 01 d U 
'alıaka - ·· b k 

tıı.l f' yarı agır musa a ası Koç Ahmetlc Pehlivanköylü Mustafa ve sırtı yere gelerek mağlQp oldu. Akınspor - A ltıok 
berabere kaldılar ı::ı . ınaıc kalan üç pehlivandan yaptılar. Bu kal]ılaşma da kuvvetl.er Bu vaziyete göre, bu siklette Hayati 

tlc liayati kurad:ı biribirlcrinC" müsavi gibi idi. Yedi, sekiz dakik~ a. birinci, Celal ikinci, Sındırgılı İbrahim 
yakta devam eden güreş nihayet Pch. de üçüncü olmuı oldular. 
livan köylünün bel kaparak rakibini Millayim - .Tekirdağlı 
alta almasiyle yere indi. Koç Ahmet Orta ve yanm ağır müsabakalarından 
bundan çabuk kurtuldu, fakat favul ya- sonra sıra :ıylardanbcr:i sabırsrzhkla 

parak... beklenen Mülayim - Hüseyin maçına 
Bundan sonra güreş ayakta bir itiş- gelmişti. 

me halinde ve tam bir beraberlikle de. Evvela Tekirdağlt biraz sonra da 
vam etti. Otuz dakika tamamalndığı za Mülayim alkışlar arasında ringe çıktı-
man Pehlivanköylü Mustafa hükmen lar • 
galip gelerek büyük ortanın birincisi 
o!muş; ikinciliği Koç Ahmet, üçüncü-
1 üğü de Yıldırım Bekir kazanmıştır. 
Karacabeyli Hayati -

Yozgatlı . Ce:aı 
Yan ağır s:kletin şampiyonluğunu 

paylaşmak için Yozgatlı Celalle Kara -
cabeyli Hayati karşılaştılar. 

Müsabaka sert ve seri oluyordu. tık 

on ldakika içinde Celal daha hakim gü
reşmekte idi. 10 uncu dakikada üst 
Jste çok güzel oyunlar tatbik ederek 

.. " ' ' ~ \..Y Y"'" 

Bu müsabakanın müddeti bir saatti, 
parmak bükmek ve gırtlak sıkmaktan 

başka her şey mJbah ... Tuş üç aaniye .. 
Orta h§keıni: Kemal, yan hakemleri: 
muallmi Mazhar ve Suyolcu • 

Her iki pehlivanın da nsa.bi oldukta
n daha ilk anda belli olmuştu, müsaba
ka ayakta bir itişme ile başladı ve kırk 

dakika hep ayni tempo ile geçti, bu sı. 
ralarda Mülayim çekingen, Tekiıidağlı 
ise açık b:r oyun oynıyarak mütemadi
yen atak yapıyordu. 

tik bir çeyrel"ten sonra Mülayim 
rakibini yormak, hırpalamak çarelerine 
baş vurdu ve mütemadiyen elenselerle 
Hüseyni sersemletmeğe uğr::ıştı. 

Nefessiz oldı.;ğu sanılan · Hüseyin 
kırkıncı dakikadan sonra daha ziyade 
açıldı, müsabakanın başındaberi yap
mak itediği, fakat rakibinin fırsat ver
dirmemesinden bir türlü muvaffak ola. 
madığı bacak kapmasiyle Mülayimi ye
re yıktı. Fakat bu minder dışında ol. 
muştu. 

Tekrar ayakta başlıyan müsabakada 
Tekirdağlı Mülayimi belinden kavrıya. 
rak altına almak istedi, Fakat Mülayim 
bundan · kurtuldu. 

Müsabakalarun son 15 dakikası Tc
kirdağlının, alta düşürebildiği rakibine 
oyun tatbik etmek, Mülayimin ise bun
lan bozmak için uğraımasiyle geçti, 

lzmirde yapılan Türkiye küreı 

§ampiyonluğu müsabakalanna İstanbul 
birincisi Galatasaray ile Kocaell ve 
bandırma kürekçileri iştirak etmiş; çok 
fena ve fırtınalı bir havada müsabakalar 
yapılmıştır. 

Havanın sertliğinden Kocaeli ve 
Bandırma futalan batmış, Galatasaray
lılar ise müsabakayı tamamlamağa mu
vaffak olmuş~ar.dır. Bu vaziyette hakem 
heyeti karşılaşmanın tekrarına ka.ar 
vermiş Galatasaraylılar da kazanmış 

oldukları halde bu kararı kabul etmiş
lerdir. Geç vakit yapılan ikinci müsa
baka.da da Galatasaray rakiplerini mağ
lup etmeğe muvaffak olarak Türkiye 
kürek şmpiyonluğunu kazanmıştır. 

Bir saat sonurida Tekirdağlı Hüseyin 
fazla hamle yapmış olduğundan galip 
addedildi. 

Bu suretle nihayete ermiş olan Tür
kiye başpehlivanlığı müsabakakrında 

Tekirdağlı Hüseyin birinci, Mülayim 
ikin::i. Babaeskili İbrahim de üçüncü 
oldular . 

Q.M. K. 

Karagümrük stadındaki turnuva 
maçlarına dün de devam edilmiştir. 

İlk maçta Altıok takımı dün Akın
spor önünde büyük bir hezimete uğra· 
mamak için Güneş birinci takım oyun· 
cularından Canbaz, İsmail, Necdet ile 
takviye edilmiş bir kadro ile sahaya ~ık
tr. Fakat buna rağmen oyun Akınspor
lulann h§kimiyeti altında cereyan etti 
Canbaz vasıta.siyle bir sayı kazanan 
Altıoklular galibiyeti muhafaza edeme· 
diler. Fehmi Akmsporun beraberliğini 
yaptı. 

Akınsporlular milsavattan sonra mil 
temadi hücumJarla hasımlarını çok sars
tılar. Top bir defa kale direklerine çarp 
tı ve Akınsporlular bir .de penaltı kaçır
mak talisizliğine uğradılar. Müsabaka 
böylece beraberlikte nihayet buldu. 

Bundan sonra Bozkurtla Altınhi
J§l arasında yapılan maçı 3 - 2 Boz
kurt kazandı. 

Unga gelmediğinden Karagümrülr 
J galip sayıldı .. 

Dll1ıldl gi11'eş1crdcıı bfr gt>rilnü.J 



b lt1ı ifil y ~ eç <e ifil ;;; mt •ö Kedi ve köpek Cerlrleti 
Ci o ~ n Japonyadadır ! 

lrifil<e~ lb!llrifil ci3.\gıa a Orada kedi ve köpekler için cen~t~ır 
Ab •de dt/lll Dünya cenneti olan buranın me1Bsimı yapılır, namıarma 0

' 

ahalisi hep cüzaıiılıdır 
Dllnya cenneti denilecek kadar gilzel olan 

Havayt adalannm yanında bir Molokal ada 
m vardır ki bunun bir kısmı yüksek duvar. 
lar!a çevrilm~ ve öteki taraflardan a~Tılmış 
tır. ÇUnkU buraı cUzamlılara mahsustur ve 
onların başka insanlarla temas etmeleri, 
bilirsiniz, tehlikelidir. Burası deniz tarafın. 

da bir yarım adadır ve iyt rilzg!r alır Bu 
sahanm etrafını sarp kayalıklar çevirir. Va 
kia, cüzamlılardan bazılarının bu kayalıkla. 
ra tırmanabileceğini hatıra getırcbUlralniz. 
Fakat böyle bir Mdlse vukua gelmez. ÇilnkU 
cüzamlılar hem bUnyece zayıftırlar; hem de 
böyle bir işe glrlşemlyecek kadar manen bit. 
klnd!rler. 

Cüzamlıları hususi mUsaade almamış olan 
!arın zf~retine müsaade etmezler. Bu mu. 
Made de gayet gUç alınır. Müsaade edilenle. 
re de hiç bir resim almamaları prt koşulur. ' 

Bugün esaa koloni Klanpapadadır. Çünkü ' 
buraya deniz yollyle daha kolay gldilcbiU. 
yor. Bütün malzeme haftada bir büyük ka. 
yıklarla temin edilir. Deniz fazla sert ve dal 
galı olduğu için vapur yana:amaz. Es:ısen 
muntazam bir liman da yoktur. Burada cU. 
?.amlılarm içinde oturdukları evler Havayı 
iklimine !uygun olarak yapılmıştır. 

Her türlü medeni konfor 

Burada Franslsken rablbelcrl tarafından 

lrlare edilen bir kısımda Çinli bir kızın oda. 
sını, kendisi orada bulunmadıg"ı bir sırada 

ziyaret ettik. Oda çok muntazamdı ve du\·ar 
I~rda süsler aile reisleri asılı idi. Ortada u. 
muma mahsus müşterek bir yemek salonu 
vardı. 

İçerideki cllzaınhlar, ayn a)TI evlerde o. 
tururlar, lhtilMıattan memnundurlar. He. 
men her evde bir radyo bulunuyor. 

Cüzainıılardan bir kumu inek, at ve saire. 
beslerler. Birçok otomobilleri de vardır. 

Burada bir fort acentesi de vardır .. Bu a. 
damm bize anlattığıiıa göre burada doksan 
yedi otomobil vardır. Ve burada cUzamlılar, 
mahdut dUnyalarınm içinde en uzun be§ 

mil ailrcn yollarda bu arabala.rla dola~ıırlar. 
Köyde bir sinema vardır. Burada en aon 

\Umler pazartesi cuma. ve cumartesi ak. 
ı:amlan gösterilir. HUll.'!a burada medeni 
insanların mallk oldukları ııeylerden hemen 
l•epsl vardır. HattA arada sırada otomobil 
kazaları bile olur. Dahw var. Biz orada iken 
bir cinayet bile oldu. Bir kadın hasta bir er. 
kek hastayı rovelvcrle vurdu. Biz adadan 
ayrılırken mahalli memurlar, katili nerede 
bulacaklarını araştırmakta ve kendisine esa 
r;en çekmekte olduğu iztırabtan daha ağır 
ne ceza verebileceklerini dü§{lnmekte idiler .. 

Her tarafı adamnkllh dolaşmağa lmkAn 
yoktu. Elektrik merkezini, mezbahayı, soğuk 
t:ava deposunu ve bun.'\ bclizer bir takım 
müesseseleri göJdük. Bunlar )!anki hayat ve 
sıhhati yqlunda bir memleRette bulunuyor -
muşuz hissini veriyorlardı. Fakat biraz ötede 
bir dilklt~ vardı ki devamlı surette tabut 
yapıyordu. Umumt çamaşırhane gayet asri 
ve yeni makinelerle mücehhezdi. Haataıann 
elbiseleri pal'fiSIZ yıkanır. 
Çamaşırhanede çalışan adam bir Amerika 

lı,ydı. Bu adamcağız San Fran11iskoda 191~ de 
JtÇılan sergide o zaman çok güzel olan bir 
Hula mugannlyulle ~vlenmlşU. Biraz sonra 
bU kadının cUzamlı olduğu anlaşılmış, bura.. 
.ra gelmişti. CUzaınlılarm te~ olan kan 

'e kocaları istedikleri tarafa gltmeğe me. 
zundurlar. Fakat bu adam, bir çokları gibi, 
öyle yapmamı§, kalkmı§, buraya gelml§U. 

Menhus illet 

Buradaki posta memuru cUzamhdır. MUzl. 
ka ı;ıefi lse cüzamlı değildir. :Mektuplar, ko. 
lonlden ayrılmadan önce on sekiz saat etUvde 
ltaldıktan sonra 8eVkolunur. 

Havayt Unlversltez':ıdcn mezun bir Japon 
t-:ıradakl umumi mağazruım mUdUrüdi.lr .. Bu 
mağaza müdUrO, bir zamanlar meşhur bir 
beyzbol §amplyonu imi§. GünUn birinde bir 

,.~M~'.l.1mm duygusu 1.ayboln. tık gUnler. 
de bunun beyzbol oyunundan ileri geldiğini 
sanmıı. Fakat ağrılar, sızılar :.rtmca bir kan 

tahliline JUzum görmüş. Netice fe:Aketl ha. 
ber ''erml~ Fal:at hemen ted.ıvl:,-e başladığı 
için haablık iyileşmiş ve yahut tevakkuf et. 
mlş. 

Ondan sonra bir fabrikada çalışmış, lA.. 
kin bir sene sonra tıraz yeniden bnşgöstcr. 
<!iği ıı:ın adamcağız, Klanpapa:ra gitmek ve 
ailesine bir daha görünmemek · arzusunda 

tulunmuıı. İki sene ev,·eı yalnız kulakları 

şiştiği halde bugUn bütUn çehresi huln bir 
rek!I almıştır. Bu adamcaA'Jz kendisiyle ko. 
uuştutııım.ız zama°t çektiği en büyllk lztırıı.. 
bın burada üniversite mezunu münevverler 
l"ulup konuşmamak olduğunu eöyledl. 

Yerli hükQmet Klanpapada muhafızlık e. 
denlere haftada yirmi kilo kadar nohut, bir 
ld!o et, gUndo bir buçuk dolar, bir senede el 
bl.se bedeli olarak U dolar, aynca elli alt. 
mııı dolar verir. 

Burada tedavi.ll eden para madenidir. Pa. 
ralar Honoluluya gönderllcce~ zaman gllzel 
ce dezenfekte edilir. 

On Bene evvel burada 600 cllzamlı ,·ardı. 

Bunlardan 400 kişi kalmış, ötekiler ölmüş 
CUzam 11\etlne yalmlandıktan sonra hayat 
en fazla sekb; sene sUrmektedlr. Bu illete 
sekiz seneden fazla dayanan pek nadirdir .... 

Bunların mezarını sahil tarafına kazmak 
!Azım gelmiştir. ÇUnk!J yamn adanın öteki 
kısımlan sarptır ,.e l<rzılnanın lmkAnı yok. 
tur. Burada :ı.yrı ayrı din ve mezheplere men 
sup olan kimselerin ayrı ayrı kiliseleri ve ay. 
n ayrı mezarlıkları vardır. 

Cüzamlılar arumda Alman ve Portekizli 
olanlar vardır. Bu hastalığı en kolay kapan 
lnr Havayllilerdir. Ekseriyeti bunlr teşkil 
t>derl::r. 

Havay adalamulan birinden 

Tedavi neye yarar t 
Hastalığa tutuımuı bazı kocaların yanında 

lıa.sta olmıyan karılan, hasta kanlarm ya. 
nında kocaları da yqar. Bundan bqka dok. 
torlar ve yamakları da vardır ki hıusta de. 
ğildlrler. 

Klanpapadakl cUzamlılardan isUyenlu te. 
dav! altına alınır. Fakat bunu tstlyen pek 
az çıkmaktadır. 

Tedavi için Çatmugra yağı aırmga edilir. 
Bunun tatbiki de hem fazla can yakıcıdır; 

hem de pek fazla tesiri g!lrUlmemlıtır. Te. 
davlden bir netice çıkmadığına göre ömUr. 
!erinin aon birkaç yılı, ayı veya haftası için 
de bu zavallıların ne diye canını acıtmalı? 

Ctlzamlılarm çoğu siyah gözlUk takarlar. 
Çünkü baataıık gözlerini zayıf dU§ürmUıtür. 
ve Hu-ayinin parlak gUne§lne tahammU1 e. 
demezler. Bu hastalık, tutulanları m!sklnlq. 
tlrir. Denlzd" yüzenlere pek az tesadUt edl. 
lir. ÇUnkü tuzlu deniz suyu cllzamlmın deri. 
s!nl yakar. 

Buraya yabancılar az gelir; fakat g~llnce 
de ta. uzaktan onları gören hastalar, yüz.le. 
rinl çevirir ve uzaklaşıp giderler. 

Burada kapı dıııında (;'ördUğümllz cüzam. 
lılann manzarası çok hazindi. Elleri kabar. 
mış, parmakları dUşmüı, kulakları §i§m!ş, 

yüzleri eski Romalıların cUzamlılara verdik 
!eri ismi hatıra getiriyordu: "Arslan suratlı 
insanlar., fakat tuhafı §Udur ki hastalık bu 
derece ilerledikten sonra lztırap azalmakta. 
<iır. Yeniden yeniye bu hastalığa tutulmuş 
olanların çektiği sancı ve ıstırap daha fazla 
clduğUnu söyllyorıar, 

Seçime iştirak hak ları vardır 

Burada oturanlar, biltUn Amerikan vatan. 
cJeşlan, veyahud Havayldc bulunanlar gibi 61 

yası haklara malikd!rler Burası bir nahiye. 
dir. Ve sıhhat komitesinin tayin ettiği bir 
rıahlye müdilrü taratmdan idare olunur. 

Buradaki halk, seçime de tııtırak eder ve 
kongreye delege seçerler. 
CUzamlılar evlenml§ler, çoluk tocuk sahibi 

olmuşlardır. Ne çocuklarına, ne de ••temiz,. 

C§lerine hastalık geçmemiştir. ÇUnkU cüzam 
tenasUI Aletlerine nUluz edememt>ktccllr. Hat 
tlı cüzamlı bir ana ile babadan doğan çocuk 
ler, sade cUzamınz. olmakla kalmamakta, bl. 
IAhare cüzam llletlne karşı ba,şka çocuklar. 
dan dalın fazla mukavemet ve muaflyr.t ı;ös. 
termektedlrler. 

"Temiz .. bir kadın Kalanpapada beş tane 
cı\zamlı erkekle e\"lenmııı. bunların bir kıs. 
mından ı:ocuk doğurmuş, bu çocukların hiç 
Wrls! cüZ!lmlı olmadığı ~bl kadın da beşin. 
cı!lnln öIUmtinden sonra '"temiz., olarak bu. 
radarı ayrılmıotır. 

Katolikler, izdl\·aca ve çocuk doğtırmağa 1 
mllni olmanın o kadaı· aleyhlndedirler ki 
bir cUzam kolonlııinde bile bu fikirlerinden 
vazı;eçmemektcdirler. 

Anneler çocuklarını göremezler 

Kalanpapada doğan tocuklar. annelerinin 
bir deta görmesine bile mUMade edilmeksl. 
2.in buradan alınıp uzaklaştırılmaktadır. Ho. 
noluluda cü7.amlı ana ve babalardan doğan 
c:ocuklara mahsus bir yurt vardır kl otuz 
&enedenberl bu çocuklar arasında cUzam ille. 
tl görUlmcmııtır. Kalanpapada •·temiz,, l§çl 
ll•rlnkller de .dahil olmak Uzere hiç bir çocuk 
j!Öremezs!niz. Hiç bir mt>ktep de yoktur. 
Onun tı;ln burada size, insanların evve!A. kil. 
c:Uk olup da sonradan büyildüklerlne dalr 
l lr fikir gelmiyor. En ufak hasta 14 ya§m. 
dadır •• 

Bundan on sene evvel, ada, bugiln olduğu 
gibi çocuksuz değildi. BugünkU reis, kendi 

gifael bir manzara ... 

çcxmkları da dahil olmak üzere. bUtUn ı:ocuk 
lsrm adadan uzakl&§tırılması hakkında bir 
emirname imzalamıştır. 

"Temiz,, lerin ihtiyatkarlığı 

Kalanpapanm "temlz,.lere mahsus olan 
kısmı YC§U bir ç!Ue ayrılmıatır. CUzamıııar, 
asla bu tarafa ayak basmazlar. Doktorlar, 
J:.aata bakıcılar ve idare admlrı bu Yc§ll çi. 
tin beriki trafmda yaşarlar. 

Bunlar kapıları ayak!arile açar, kapı tok. 

maklarma el sllrmez, hUlAsa bUyUk bir' zaru. 
ret olmadıkça hiçbir §eye dokunma:ı:ıar. Si. 
garalannı bile önce yakar ve dokunuJmamif 
tarafını ağızlnrına koyarlar. 

Ben oradayken bir gUn öğled!'n sonra, bu. 
nuıın idare reff!I, beyzbol oyuncusu olduğunu 
a'iyledlğtmlz mağaza mUdtlrllnde.n bir mek. 

turı aldı. Kar§ısındakl adamı müteessir ve 
mahcup etmek istemediği için tlksıntı eseri 
göııtermedi. Fakat cuzamlı gözden kaybolur 
J·ayholmaz, hemen iki elin! de bir mayi ııe 

bol bol dezenfekte etti. 

Kalanpapanın bUtUn tarihinde Domlen is. 
mlnde birisi l!e onun arkadaşı olan bir l§çl 
cllzama. tutulmu;,ıardır. Bir de bundan evvel 
orada bulunan iki doktor §Üphe altındadır. 

• .ı;. ., 

Bu adaya C'Uzam !iletinin, Çinliler tarafın. 
<.'an gctlrildltf ve ilk defa bunun §ekercller 
arasında. ~gösterdiği eöylenlr. Fakat bu 
1 astalığın kimlere sirayet edfp kimlere etme. 
dlğl nıeçMldUr. Buraya ilk defa Çinli aınc. 
leler 1852 sene81nde gt>lml§ler ve adada cU. 
zam da ilk defa 1'353 de başgöstermııur. 

1828 senesinde buralarda bulunmUlJ olan mlı 
yonerler yazdıkları kitaplarda "Ophtalmlc 
E:corfo!a., lle "'F.:lephauUasis., hastalıklannm 
t.ulunduğundan bahsetmektedirler ki bunla. 
rın ciluımın llk Arazı olması ihtimal içinde. 
dlr. 

Honoluludnkl lculn hastanes1 doktorların. 
dan birisi 1864 de burada ••yeni bir hastalığa 
,.e onun gayet çabuk yayılmasına,. herkesin 
d!kkaUni çekmlıtir. Bununla beraber cllz&.. 

J u.pony(l.(lrı bir l•öpek mc::~rlığı 1ıt1 

nıeşhur .'kahraman köpek"' "Ilaşilw. 
nu>ı abidesi 

Japonya kediler ve köpekler için bir 
nevi cennettir! Tokyoda bir köpek ve 
ya kedi ölünce adeta bir insan ölmüş 
gibi belediyeyi haberdar etmek lazım 
dır. Ölen köpeklerin insanmış gibi 

gömülmesi ve üzerine bir mezar taşı 
dikilerek köpeğin adı, doğum ve ölüm 

tarihleri hak edilmesi gerektir. Kedi 
v.e köpekleri geliş'güzel gömmek ya • 
saktır. 

"Higan" ismi verilen mevsim gelin. 
ce ölen kedi ve köpekkrin sahipleri 

hayvanlarının mezarlığına giderler, 
Bunlar için dua ederler. Bazı kedi ve 

ya köpeklerin türbeleri bile vardır. Ba 
zılannın mezarlarının üzerine heykel -
leri dikilir. 

Japonyada ta cskilerdenberi dört a. 
yaklı hayvanlara taparlardı. Bundan 

yüz sene kadar evvel hiçbir Japonun 
dört ayaklı hayvan eti yemesine im
kan yoktu. 

Fakat kedi ve köpeklere şimdiye ka 
dar hiçbir yerde bundan iki yüz sene 

evvel Japonyada hürmet edildiği ka

dar hürmet edilmemiştir. Fokugava 
Şogun ismindeki diktatörün bilhassa 

köpeklere karşı son derece büyük bir 

zaafı vardı. Onun devrinde bir Japon 

ahbabınrn köpeği hakkında malumat 
edinmek isteyince: 

- Şerefli köpeğiniz nasıldır? 

- Şerefli köpeğiniz yemeğini yedi. 
ler mi? diye sorardı. 

Köpeklerini döğenler sadece hapse. 

dilmekle kalmaz, hazan idam bile edi. 
lirlerdi. 

Diktatör Şogım bu hususta o kadar 
ileri gitmişti ki, köpekler hakkında 

çıkardığı kanunlara riayet edilip e -
dilmediğini tetkik hususu için bir ca.. 
sus servisi bile tesis etmişti. 

Köpeklerin defn i 

Japonyada bir köpek ölünce sahi
binin belediyeye mUracaat ettiğini söy. 
lemiştik. Bu müracaat üzerine bele • 

diye bir baytar gönderir. Ml.layeneden 
sonra defin raporunu verir. 

Defin merasiminin masrafı bir li -
radaı:ı elli liraya kadardır. Eir lira o. 
lan en ucuz merasimde ölü köpek bir 

bisiklet.in arkasına takılaP uf ak Çir 
kutuyla mezara tasınır. Mezarlıktaki 
fmndı.ı. yakılır ve külleri hir kutuya 

kcndu1'tan sonra gömülür. Bunun U. 
zerine hir mezar taşı dikilir. Taşta kö. 
peğin arlı öllim ve doğum tarihlerin. 

den baş!:a sahibinin ismi Vf' adresi de 
yazılıdır. 

Daha pahalı merasimlerde Budist 
rahiblcr davet edilerek ölü 1<öpck için 
dualar edilir. 

Bu mcz&rlıklarda çiçek v~ tüssü ile 

ma karşı tedbirler ancak 1866 senesinde alın 
ınnğa ba§lamıştır. Ondan sonra hUkQmet, 
hıuıtahın .llolokaln!n bir kısmında tecrit et.. 
rnek işine girişmiştir. İlk gönderilen hıısta.. 
tar 140 kadardı .• 
Amerikanın bundan ~ka • cUzamlılara 

ms.hsus kamplar ve hastaneleri de Yardır. 
(Curttnt llisfory mecmuasmda Harry A. 

Frankıa yazısından) 

dilf ed~~ 
birçok Japonlara tes~ . ..rutııJ'..:., 

-ı·· k'" eklerının rır Bunlar o u op 1 rJ}~ şt 
yad" a gcJİnişlerdir. Ba~ı.a btı)19tt , 

K"pcklcrınill ~or' cek getirirler 0 • kebtı • ı 
ken sevdiği ypmekleTİ bır Ja!· , 

.. bırakır ..&~ 
rak mezarın üı::tune ra kB,r'Şl ı;v·,.O , 

Japonların h~yvanla. i ic1lb1~~~, 
dikleri bu muarııele dın ..,Jlll alh ,,. Jl)' 
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1926 senesinde Tokyo . ..11 bir .. 
. .. bedlerlJlOV. ·~tif 

şehrin en bUyuk rn~ 'd dt~jol ~ 
ne köpekler için bir fı~ı n~ yıı)1~, 
Bu abide kuduz hastalığı .. ..ı;ıetı ~A 

· ' öldU1 "" •deJI" 
sına mani olmak ıçı1'1 . ;\b1 ~ 

·ı 1.şt1r. ~"' pekler namına dikı Il' t8ıı o -pt~ 
d

. . . . • rok J11Utall ,..U • 
ıkılış merasıını ~ bu-çoıc • .ı 1 

tur. Belediye reisi ve ··yıeıııU 
zevat merasimde nutuklar So 

dir. 

··pe1' 
Kahraman ko .. ı• 

at) .. ~ 
. d' 'e ıcad iJCO 

Köpekler için şırn 1~ JJoÇ ~ 
lan en mükellef ınerasııııi ill yılP~11 ~ ··~k ç ..ıltıV"' 
mında kahraman k0!,_ of esÖP' ~ 
tll' Hoçiko bir ko1lcJ pr rifl eft ... ~ 

. bnble) ta:"' 
peğiymiş. Her gUn sa öturUr, • 
sini istasyona kadar g tıif 
üstü dönermiş. .. ers11a11ed

6 ıl' 
Bir gün profesor d 6ıu\tJ'fi . . inde tıııı.ır 

kalp sektesı netıccs uııtı tıl'J' 
ÖIUm telftş"yle köpek ·"'nd• 'eP • • fStJı.S,Y.,...__.,,{ 
Birkaç gün sonra bırı·rU~0r. f1Y fi 
liyen aç bir köpek gö ;aııı)'°t· ~ 
rün köpeği oldu~~ l< yerillô~ıe ' 
götürmek istiyor. :gopedi!iJ1i #~ 
mıldamıyor. Halil cferı profe! öll 
mekted ir. Bundan sonra ·rıe efC~ ,1 1 

•• ~ 1< yı rtt,l!t • 
nsı geliyor ve kot'~ J(lir~- ıl 
beklemiye devam edıyor· ı.ıl etli' ııif 
yecek getiriyorlar, }<a.b rer!Jlöefl ~' 

·allı ) dlJf• .t. 
Günler geçiyor, zav olfllur ~I" 
türlü kımıldamıya rs.ıı 111taP11) 

fendisinin öldüğünil aJl ,1, JY 
Açlıktan ölUyor. ı.!tııfıieı oV 

İşte bu köpek bU f ed3 
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··dilğU r~· ıı 

dan bahsetmişler, 01 }<rtlışl ıçi1' ~ f 
ler siyah başlıklarla çı 6peıc df~ 
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lane toplanmış ve oJtd Uf• 
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azzam bır merasını edı ı.ıı ı;ıv 
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Şimdi Japonya.nın d...,ıı 
·an"' * cennet olduğuna. ın * 



Vücudu ve yüzü güzer diye 

ller kadına güzel 
de e doğru-mu? 
~il 

lıııı:ıa.ı.azıyı ~üzel bir kadınla uzun bir 
~ •a§adan sonra yazıyorum. M üna

~: ~~vzuunu size de kısaca anlata. 
tc ltıağ Uzel kadın güzelliğine son dere 
~JQ rur, her şeyin bu güzellik1e 
ttı.:tt'p güzellikle bittiğine kani .. (Gü
~clldi Ya her istediğimi yapar, herkesi 
~Ya arzularıma rameder. bildiğim gi-
ı.., · ~rım') d" F k " 11·-· · d uı: tlirı.. · ıyor. a at guze ıgını e 
~ u tarif edemiyor. 

ense işi d " ll"kl b' d·-· · dia . n sa e guze ı e ttme ıgını 

td_)o Cdıyor ve tezimi şöyle müdafaa 
rum· a· . 

~'!\ı~r ~k§;:ırn üstü Beyoğluna kadar çr. 
~tg.c)' a~d.ede bir çok ve güzel kadına 
r tc ır~ınız. Boy pos yerinde, göğüs-

b rgın · .. 1 1tk1t· ' nıce g>Jzel yo unuza çıkar.. 
~ııı:ıı~· tela çalışan bir çok güzel ba
r 11u' orpe kızlar vardır. ince ve na. 
~ ı.. tutıariyle olgun kadın namzetleri 
1. "'ll~ k 
"'· :ı: ızlar da şüphesizki güzeldir-

dınlar gösterileLilir ki hakiki kadın 

sihir ve füsunundan mahrum oldukları 
için bunlar erkeklerce sadece bir (dişi) 
telakki olunurlar. Bir çiçekçi dükkanı • 
nın camekanı1&da kar yağarken açan ve 
sırf renkten ibaret kokusuz gilller gibi 
olan güzel kadın neye yarar? Yan bele 
kadar arkası çıplak mayolarla plajlarda 
az mı (et güzeli) kadın görüyoruz? Biz 
de bunlirm bıraktıktan intib"lar geçici 
bir sağnaktan başka bir şey mi? 

l:'alt 
~ ı~z:~ _a:aba (Güzel) sıfatını böyle 
~ ııı11 , ıle her taze kadına takmak doğ 

tııt 11t · .liayır! Çünkü: (Güzellik) vü-
'" Yız ·· ıı·~· .3 

Bu münakaşa yolundan giderek şu 
neticeye vası: oluyorum: Ruhan basit, 
zar gibi ince olduğundan bütün deruni 
heyecanları hastalıklı ve dun zeka sahi
bi bir kadının (Güzel) olmasına imkan 
yoktur. Kendine has bir karakteri ve iç. 
ten gelen bir ateşle nurlanmış şahsiyeti 
olouyan bir kadın sadece güzellik mü
c;ab,.kalarında şeritle ölçülen güzellik
ten başka bir ~ey temsil edemez. Böyle 
(Güzellik) olsa olsa, bir mankenin işi. 

ne yarar. 
Bugünün kadmı vtjC11dunun ve yü

zünün güzelliğine bezlettiği ihtimamın 
hirazını da içinin ve hislerinin güzelli
ğine hasretse çok isabetli hareket etmiş 

, bir gu:ze ıgını;Jeıı çok daha de. 
't~ııtd ey İfade etmek lazımgelir. Bir 
t .11 ...,: cstefk ve ilhamkfır bir ruh 

tır ' 1 
"''""' r.lcg il midir? 

~ (',. . 
ıc h <"ııı arı l -ir ar;ıya toplayamr -

r cı !:eğin bir çok açlıklarını do 
I Cl') L• 

r d~;: .. ·· ...ı·r •· .. dına kolla. ı ve bacak. 
~~ııı 

1 
Un d:ye (Güzel l ismini takmak 

len ° ur mu? Erkekte bir çok hisleri 
tah 'k ~ h r (ldcmiycn kadın, nasıl o-

\' ·~ 3'tiki ( Giizel) olur?. 
'"~ Ve .. 
~u:utça 

"q 
~ "1,, ~ l 

olur. Çünkü yüz ve vücut güzelliği eL 
b:se mcdelleri gibi zaman zaman deği
şen şeylerdendir. Bazı devirlerde ince -
cik zapflar, bazı devirlerde de tombul. 
!ar moda olur. Ve bunun için de bu gü-
7ı"''llklere güvenmek doğru olmaz. 

Kadınlarda esrarengiz bir güzellik 
ı•no:uru vardır ki bu mevcut olduğu tak 
dirde o zaman hakkiyle (Güzel) olur. 

Bu unsur nedir? Bu esrarengiz izahı 
• gilç sihir ne gibi bir şeydir? Bunu tarif 

etmeden evvel si::e evvela şunu itiraf 
edeyim ki ben vücut ve yiiz güzelliğini 
inkar eden'erden değilim. Hatta bunun 
meftunlarınd~n birivim. Fakat bir ka _ 
dın:Ia, ruhi güzelliği olmıyan bir ka -
dında vücut ve yüz güzelliğinin kıy. 

metten düşük bir meta olduğunu id _ 

di~ ediyorum. 

Kadını güzelleştiren füsunlar arasın
da şefkat, iyi kalblilik. arkadaşlık ve 
fedakarlık gibi eveaf öyle mühim şey -
ledir ki bu cihetleri noksan olan kadın 
bcnHğ;nden büy:ik kayıplara uğrar. 

Bunlardan başka bir kadının güzel 
olması için canlılık ta ııartt·r. Bu saydı. 
ğım evsafı bir araya toplamış bir kadr
nın biraz ağzı büvük, yahut ta bilt'kleri 
biraz fazla k;ıhn cı:ye ( çirkin) addcdil
me~ine imkan yokıur. 

Geniş om•ızlıı. uzunca boylu. eski bir 
Yunan vazosu gibi muntazam ve müte. 
nasip yüzlü, kalın parlak saçlı. uzun kir 
p:k1\, diiz ve muntazam burunlu, kalın· 

bı,. 
1 

'> ,,,, • çif le 1mı'lrlı t•e be. 
"rd.q iM.:. ~'.7 'lı ,, b ·y ·ık bere - yu. 
r~: & ;,urı · 11' bir fötr - .4şağuia 
~/11~ ah f ötrdcn geniş kenarlı 

~el - \ • •ı "ıı. 
1
, i §'Lgı4a srığrla: yeşil 

ca ve hisli dudaklı ve nihayet göğüs dik 
ve kal~aları arkr:ıs·nfan bakınca bir ka
dm olduğuna şüphe bırakmıyacak ka. 
dar geniş. bacakları b"raz kahn, fakat 

mevzun: işte güzellik münak2ıFsrna 
tutu~tu~umuz muhatabım bu kadar 
güzel bir kadın . 

( b,/ ~"rirı çcl,l:ııde nwvi fölrle 
~'lp!.adır. 

Ve ben gene ona diyorum ki: Bir k':ı.. 
d•n bu kadar güzel ve insanın bir f::Ö· 
rüşte kalbini durduracak kadar tatlı 

bakışlı olmasına rağmen sadece güzel· ı 

liğine mağur olursa yanlış hareket et
miş olur. Hele bunlar üzerinde fa:r'a 1 

durur ve etraf ndakilcre bunu hisc:ett' f 
rirse b:.isbütün yanlış yola sapmış de· 
mektir. 

• (Güzel) kadın yüz ve vücut tuvale
tine ne karlar ihtimam ediyorsa, içini de 
öyle bir ihtimam. şefkat ve herkese 
karşı iyi h · slerle doldurmalıdır ki göz. 
lerinin parlaklığı sadece tecessüsten 

değil, içten gelen bir anlayışla bir kat 
daha k.:ılbe işlesin. Kim ne derse desin 
muhatabımın çok güzel bir kadın ve 
nadir bulunur bir taze olmasına rağmen 

ben onu eğer ruhi güzelliği olmasaydı, 
sa·l~ce ytiz ve vücut güzelliği için şim 
d!!rl t.~: !:ıkdir :!~~=. ".": (Gilz-:l) te- 1 
llkki ctmezd'm. Çünkü ruhi güzellik _ 
ten mahrum kadının (Güzel) olmasına 
imkln olmad·ğ•nı hir çok tecrübeler 

neticesi biliyorum • 
Güzellik DOKTORU 

Yıldızların 
güzellik 

reçete:eri 
Ellerin güze lllği \Te 

banyolar için ıkl 
tavsiye 

Mona Goya - Ellerin dili vartlır; 
Bunu herkes bilir! Bunu şairler de sık 
sık tekrarlarlar. 

Mehtaplı bir gecede, aşıkmız size bu 
nu fısıldarsa, s:zin, onu; huzurunuzun 
yeni bir o:imle ilham ettiği bir şair ola
rak telakki etmenize hiç birşey mani 

değildir • 

Bilhassa böyle bir kompl!manı hiç 
bir zaman duymamış gibi hareket etme. 
yin, ellerinizin dili olması güzelliğiniz 
için elzem olan b:r şeydir. 

Elleriniz güzel cleğilse, onlara ihti~ 
ıııam göstermezseniz, yüz makiyajıru _ 
zm hiç bir kıymeti kalmaz. 

Elleri güzelleştirmek ve onlara çok 
güzel bir renk vermek için çok sade ve 
ucuz bir usul vardır. 

Ellerinizi iyice yıkadıktan sonra kah
ve telvesi ile uğuşturun. 

Göreceksiniz ki, bu ideal bir usuldür. 

• • * 
ivet Löbon - Bana benzeyip benze. 

med:ğinizi bilmiyorum, fakat her sabah 
yaptığım banyo benim için büyük bir 

zevktir. 

Eski devirlerde, kadınlar. öğleden 

sonra. muhtelif kokular içinde saat -
!erce süren banyolar yaparlardı. 

Bugün on dakikalık bir banyo pek 
ala kafi geliyor ve öyle uzun ihtimama 
h"ç lüzum yoktur. 

Maamafih, bir nokta vardır ki, aşağı 
yukarı her kadının hoşuna gider: Ko _ 
kulu banyo. 

ı lyi intihap edildiği taktdirde, kullan 
dığınız kokular, sabah tuvaletinize sıh

hat ve ne_ş'e karıştınr. 
~şte, gayet az masrafla. eczaneye ıs. 

marlayabileceğiniz b:r reçete: 
5 gram Su1fate de sodium. 
300 gram Carbonate de sodium an -

trrdre. 
2 Gram Bromure de potassiurn. 
2 gram fluorcscC'ine. 
8 gram Çam ağacı esansı. 
YüzünUze doğru çıkacak olan bu ha. 

va gayet taze ve hoştur. Banyonuzun 
etrafında bir erman kokusu duyacaksı· 
nız. 

Siya1ı yiinnidcıı ~ı7: 1;ir ansanıbl ... Ya. 
1v.ı oo ccb l•cııaı km t .ll:i kürkföıdcıı. 
dir. • 

". 1 

Ştk bir trilw m-Odeli 

iki şıl.; saç tııvalcli modeli 

Şişmanlıktan 
kurtulmak isteyen 
Bayanlara faydah ve tatbiki 

kolay bazı tavsiyeler ... 
Zayıflığın ve inceliğin moda olduğu 

şu zamanda şişman bir bayanın çektiği 
azabı kolayca tahayyül edebiliriz. He-

le bu şişman bayan, plajları da sevi
~rsa vay zavallının haline! Bir sürü 
dal gibi narin tazelerin arasında onun 

şişman vücudu, kalın bacakları herkes
ten ziyade gene onu tazip edecektir. 

''Kimkime dumduma! bütün gençlik 
g\iler oynarken şişman bayana kim o ka 

dar fazla dikkat ed:r ki!., demeyiniz. 
İşte işin asıl fecaati de buradan başla-

maktadır. Çünkü şişm:ın bayan kendi
sine dikkat edildiğini, bakıldığım özlc-

rr.ektedir. Şu halde ne yapmalı, ne edip 
zayıflamalı? 

İşte bu yazının yazılmasına sebep 
de bu suallere cevap vermek ve şiş

man bayanların büsbütün ümidi kese
rek böyle<:e daha fazla şişmanlamama

ları için umumi tavsiyelerde bulunmak
tır. 

Evvela kiloca fazlalığın esas itibari-
le iki şeyden çıktrğmı tesbit edelim: 

1 - Fazla yemek yemek. 

2 - Kendi fazla rahata vermek .. 

Şişmanlık her şeyden evvel bu iki 
§eyden çıkar. Fazla oturuyor: sabahlan 
fazla ge~ kalkıyor ve kendinizi fazla is
tirahate veriyorsunuz. Bütün bunlar 
ise yağ bağlamanıza sebep oluyor. 

Şimdi kaç yaşında olduğunuzu bil
miyoruz. Fakat 15 ile 30 yaşlar arasın
da fazla yemek yemek itiyadında ol
duğunuz da çok kuvvetli bir ihtiınal

d"r. Yemeklerde fazla hamur işi, fazla 
tatlı yediğiniz muhakkak! Bugün bel
ki sofradan aç kalkı~r. çok az yemek 

yiyorsunuz! Buna inanıyor, size hak ve 
riyoruz. Fakat bir noktaya kadar; ge
ne büsbüütün eski ihtiyadınız olan fazla 

yemek yemeği terketmi~ değilsiniz. Ara 
sıra gene fazla kaçırıyor. kend:nizi faz
la yemekten alamıyorsunuz. 

Sonra şunu da bilmelisiniz ki bazı 
insanlar ne yeseler ne gıda alsalar hepsi 
şişmanlığa, yağa gider. Eğer siz de 

bu sınıftansanız şimdi \.iJe fazla vemek 
yediğiniz muhakk:ık ... Bıı ciheti. bid::ı· 
yette kavramış olsaydn.ız şimdi ~iş

mvıl •ktan hiç şikfiyet ı.. tmezdiniz. 

Fazla şişmanlık yalnız biçiminizi 
kaybetmenizle kalmaz. Yağ, kalb:nize 
fazla bir yük yükler. Arasıra ağırlık 
hissedersiniz. Hatta lıı:zan başınız da 
döner. 

Bunların önüne geçmek için ne yap
mak lazımdır? 

İlk olarak size şu t"vsiyede buluna
cağız: Son derece tahdit edilmiş ye· 
mek rejimlerinden zarar görece~inizi 
aklınızdan çıkarmaymız Hele mavi şek 
!inde aldığınız gıcl~lar.(l;ı:ı hiç bir şeyi 
kesmek caiz değildir. Mayi şeklinde

ki içkileri kesmekle bförek ve dalağı
nızı Tedelersiniz. Gövde ve karnın yağ
larını da carÇabuk •ritmeğe e;ayret fe
na neticeler ver"r; me!l~Ja etleriniz sar
kar: porsur, renksizleşir. 

Eğer kullanıyorsanr?! bütün ispitolu 
içkileri derhal terkctmel:s:niz Tatlı şa

raplara, bira ve saire gib: şişmanlatan 

içkilere ebediyen veda ~arttır. Ağır ye
meklerden. pastalardan da elinizi çek
m:lis1niz. Tereyağı krema ve peynirler
den keza ... Yemekler arc.sında kahvaltı
yı da unutmalraınrz. Bol liman ile sala· 

ta yemelisiniz. Yemeklerinizin dörtte 
üçünli sebze ve et ve yemiş te§kil et

melidir. 
Takip edeceğiniz rejimin bir doktor 

tarafından en ince teferruatına kadar 
tesbiti ve bu reçeteye sadık kalmak me· 
selesi çok mühimdir. 

Gerek vücutça, gerek dimağan me~
gul olmak da şarttır. Seymediğiniz iş
lerle değil, hoşunuza giden, fakat be-

deni faaliyeti müstelzim işlerle uğraş -
malısınız. Yürümek, trdmvayı, otomo • 

billeri unutmak, şişman bayanların ku
laklarında küpe olması lazımgelen bir 

meseledir. Şimdi otobiis1er de bollaşı -
yor. Bunları yazmadık <liye hemen bir 
Maçka - Beyazıt otobüsüne atlamayı-

nız. • 
Zayıflamak hususunda kaplıca banyo

larının çok faydalı olduğu muhakkaktır. 
Bunlardan istifade etmek şayanı tav • 
si yedir. 

Kilo kaybetmek husu!ıunda spor ve 
idmanhmn da bliyÜk rolü vardır. Ten:s 

ve yüzmek gibi sporlardan başka beden 
harektmdan da büyük is.tifadeler temini 

mtimkündür. Ancak spor yapyorum di
ye var kuvveti boğaza verip fazla ye
mek yememek de unutulmamalıdır. 

Sporda ve idmanalrda intizam şarttır. 

Bir gün idman, üç gün istirahat hiç 
bir fayda temin etmez. 

Spor ve idmanı hazım hitam bulduk 
tan sonra yapmalıdır. Yağları fazla ter 
çıkarmak suretiyle eritmek kabil oldu

ğundan spor ve idman yaparken üzerini 

ze yünlü kalın bir süveter giymek de 

çok faydalıdır. İdmanlardan sonra faz

la su yahut limonata gib'. mayiler içerek 

terle kaybettiğinizi bunlarla telafi ha
tasına düşmemeli, yarım bardak su ile 
kanaat etmelidir. 

Sıcaklık ve şua ile şişmanlık tedavi u

sulleri son derece mütetassis ellerle ya 
pılmadıkça müthiş tehlikeli olabilirler. 

Bu itibarla bu hususa d:.ickat ederek her 
önüne gelene bu tedavi şeklini yaptır- • 

mamahsınız. Kalp ve ciğer bu gibi te
daviler esnasında son cerece tehlike

dedir. Bunun için bu işten yarı anlı

yanlar kaş yapayım d.!rken göz çıka

rırlar ve zarar gören de kendileri olma
dığı iç.in eyvah demek \ize dilşer. 

Zayıflamak üzere takip olunan bü
tün usuller, bütün rejimler son derece 
muntazam olmadıkça hiç bir fayda te

min etmez. En ufak bir intizamsızlık 

haftalarca uğraşarak elde ettiğiniz ka
zançların berh:ıva olmas:na sebep teşkil 
eıler. Şişmanlıktan kurtulm3k için ise 

yalnız yem"k rejimi k5fl değildir. Ban
)"olar, sporlar. idmanlar ve yemek re:i
mi bir arada, fakat b'r müte!'ıas.s•ı; do.l:
toru.,nezareti altında yapılmalıdır. 

Bir de şurası şayanı dikkattir ki za
yıf12m<ık için herkese ı.:vgun tek bir 11-

sul yoktur. Tednvi şek'lleri şahıslara 
göre değişir. 

İşte şişman bayanlar s!ze zayın3-
m::.k hususunda biz ancak umumi malO
mat vermiş oluyoruz. Bunlar Uzerinde 
durerak ve doktorunuzun tavsiyelerin[ 
takiple bu müz'iç dertten kurtulmak 
imkanlarım elde etmek o kadar güç 
bir iş olmadığını anladmızsa maksadın 
yarısından fazlası hasılolmuş demektir. 

~zellik !Xddoı:u /" 
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Şimdi vakit kaybetmlyellm, sen derhal 
yukarıya çık, ben de Hraçla beraber gellrlm 

Yemekten sonra salonda oturup kah. - Ben bu işin ne dereceye kadar cid. 
velerimizi içerken telefon çaldı. di olduğunu bilmediğim için evveli se. 
Henriette telefonu açtı ve muhatabınL ni dinlemek istiyorum . 
tanır tanımaz sevinçle haykırdı: Gece cereyan eden macerayı kısaca 

- Bonjur azizim, bonjur ... Biz de ıi. anlattıktan sonra dedim ki: 
zi merak ediyorduk .. Misafiri düşünme. - Bu kadının garip bir ahvali ruhi.. 
yiniz, ben onun bütün ihtiyaçlarını tc. ye içerisin.de bulunduğunu görüyor 4 
min ettim. Öğle yemeğini de beraber dum. Seni sevdiği halde bir türlü açıla. 
yedik. Şimdi yanımdadır. Beraber sizi mamıı. Senden gördüğü soğuk muame. 
bekliyoruz ... Evet, evet, buradadır is. le karıısında sende kıskançlık hisleri u4 
terseniz telefonu kendisine vereyim. yandırmak istemi~tir.. Bu mür.asebet. 

Henriette bana hitaben: le bazı zabitlerle mün.asebat tesis etti • 
- Gel sevgilim, Hraç seninle konuş ğini de itiraf etti. Halbuki bu yol çok 

mak istiyor. dedi. tehlikeli bir yoldur. Bidayette masu'."fı 
_ Allo ı bir hisle tesis edilen herhangi bir mü.. 

nesebetin ileride aleyhimizde neticeler 

verebileceğini düşünerek Henriette'in 
ara-Oığı adam rolünU deruhde etmeğ: 
karar verdim. Bu suretle bu kadının 

hariçte adam aramıya ihtiyacı olmıya • 
cağını. muhitimizden ayrılrrııyacağmı 
düşünüyordum. İşte hu endi;f'lerle aş . 
kına mukabele ettim. Şunu d~ ilave ede 
yim ki ,ayet düşüncel:rimde aldanıyor. 
sam derhal bu kadınla rr.ünasebatr kes. 
meğe de hazırım. 

- Sogomon sen misin?. 
- Evet benim.. Nas~Jsın rz iyi mis!. . ., 

nız •. 
- Az sonra geliyorum.. Biraz iıim 

vardı. Seni yalnız bıraktığımdan dolayı 
affını rica ederim .. Sen nasılsın baka -
yım bir şeye ihtiyacın var mı? 

- Teşekkür ederim, hir 'ieye ihtiva. 
cım yok .. Yalnız mümkün olduğu kadar 

fabuk gel, seninle mühim işler konu~ • 
mak istiyorum. 

- Ne var, bir şey mi oldu?. 
- Hayır, şahsi bir meseledir .. 
- ş:mdi geliyorum .. 
Telefonu Jr.apadıktan sonra Henriettc 

yaklaşarak sor-Oum: 
- Hraça meseleyi Msıl açacağız? 
Henriette: 

- Sen karışma. bu işi ben idare ede. 
ceğirn. diyerek, şu tavsiyede bulundu: 

- Şimdi sen yukarı çık;u Hraçın o. 
dasında beklersin .. Hraç muhakkak ev. 
veta beni görmeğe gclecelt ve dün ge. 
cedenberi cereyan eden hadiseleri hak. 
kında benden malumat istiyl"cektir. 

- Ya buraya uğramadan doğru be. 
nim yanıma gelirse .... 

- Ben Hraçr tanırım .. Beraber ye . 
mck yediğimizi auyuanca içi rahat et. 

mez, senden evvel beni r.örmek istiye 4 
ceğine senet veririm .. Şimdi vakit kay 
betmiyelim, sen derhal yukarıya çı~. 

ben de Hraçla beraber sonra gelirim .. 
Sevgilimi öperek, Hraçrn odasın:ı 

çıktım. Yarım saat sonra Hraçla Hen4 
riette bana iltihak etm'~ bulunuyorlar. 
dr. Henriette'in gözlerinde garip bir 
sevinç, Hraçın gözleri:tde ise büyiik 
bir hayret okunuyordu. 

Henriette beni görünce dayanama • 
dı, koşarak beni kuukfadı ve: 

- Sevgilim artık üzülme, ben arka . 
daş Hraça herşeyi anlattım, sana bir 
şey bırakmadım, dedi. 

Müşkül vaziyette bulunduğumu 
takdir eden Hraç müdahale ederek Hen 
riette'in sözlerini teyit etti ve: 

- Bu neticeden çok memnunum .. t. 
kinizi de tebrik ederim.. Biribirinize 
çok yakıştığımzı şu dakikada daha iyi 
görüyorum. Allahtan ömrünüzün so. 
nuna kadar böyle mesut olmanızı dile. 
rim dedi. 

İkimiz de Hraçın bu temennisine te 

§ekkür ettik. Bir müddet daha aşkımı: 
dan bahsettikten sonra, Hraç masasının 
ba§Ina geçti, o dakikaya kadar elinde 

tuttuğu mektup ve gauteleri masasına 
bıraktı ve Henriette'e !ıltaben dedi ki: 

- İsterseniz bir defa pansiyona ka. 
dara gidip vaziyeti tetkik ediniz. Siz 
dönünciye kadar biz de buradaki işleri. 
mizi bitirmiş olur bu gece hep beraber 
yemek yiyerek aşkınızı tes'it ederiz. 

Henriette, Hraçrn bu :eklifinn~r. 

memnun kalmadığını ş·ı su,liyte anlu. 
tı: 

- Siz hata dünkü kararınızda iıraı 

ediyor musunuz? 
- Hangi kararımda? 
- Pansiyon tutmak husu!ıunda .. 
- Tabii. .Bilhassa bugünkü vaziyet. 

ten sonra arkadaşımızın mustakil bir 
pansivonda yaş~ması Jazım<iır orada si. 

zinle daha serbestçe görüşebilir, halbuki 

burada kalması bizzat sizin için mah • 
zurtu olabiJir. 

- O halde ben şimdi gider bu işi 
bitiririm?. 

Diyerek, Henriette bizden ayrıldı. 
Odada yalnız kalınca süku•u ilk defa 

ben bozdum ... 

- Dilşilncenizi açıkça bana bildir. 
menua rica ederim, dedim. 

Büyük bir sükunetle beni dinlemekte 
olan Hraç birdenbire atılarak: 

- Sakm ha .... Bu va:ziyette bu gibi 
bir hareket felaketimizi mucip olabt. 
lir, diyerek elini bana uzattı ve sözleri 

ne ~u suretle devam ett:. : 
- Ta.kip ettiğiniz hettı hareketten 

dolayı sizi tebrik ederı:n .. Bu kadın hir 
çok e•arımıza vakıftır Herhangi bir 
sebeple bizden ayrılması doğru değildir. 
Bana karşı olan hislerini bilmez deği!. 
dim·, fakat mukabele ettiğim takdir.de 
kendisinden eskisi gibi istifade edemi. 

yeceğimden krkuyorudum. Yoksa Henri 

ette'in ahlikıru, zekismı ben de takd1r 
ediyorum .. Böyle olmakla heraber bir 
türlü kat'i bir karar veremiyor, vakit *"'" ,..,. '1 ')f • 
kaz:mmıya çalışıyordum.. Nihayet sen 
im~adıma yetiştin.. Beni ve fırkamızı 
büyiik bir tehlikeden kurtardın.. Sana 
bağlı oldukça bundan sonra daha bü. 

yük fedakar '.ıklar göstereceği muhak . 
kaktır. 

Hraç bir dakika düşündükten sonra 
birdenbire sordu: 

- Siz bu kadını hakikaten seviyor 
musunuz?. 

- Niçin sordunuz'!. 
- Biraz evvel icabında "münast'hatımı 
- Biraz evvel icabında ''münasehatrmı 
keserim,. demi;tiniz de ondan .. 

- Fırkamızın menfaati bunu icap e. 
derse ne yap~bilirim .. 

- Bilaki3 bu kadının samimiyetle hi 
ze bağlı kalması lazımdır. 

. -: O haJde bu kadır.ı ha'dkaten sev. 
dığımi itiraf etmekte bir mah111r görırıi: 
yorum. 

- Jl.fa:dsini bilivor musunu z?. 
- Henr:ette bana her ş:yı anlattı .. 

Mazisine vakıf oldukta .1 ~')•Ha kend;!ı;_ 
ni dah<t fazla sevmeğe başladım .. 

- Öyleyse bu meselı-ye :>rtrk hitm:ş 

nazariyle bakalım ve kimseye bahsd 
mi yelim. 

- A~kım•7• e;izli mi tutacar,7' 
- Tabii. Henriette'le arnn·daki mii. 

ntt~ebattan kimsenin haberı olmam:ısı 

lhımdır. Aksi takdirdt- biitiin isl~rin.ıı 

altüst olabilir .. H erşevrlen t>vvı-1 Fraı:. 

sızlar Henriette'tt'n ·;ıünhelenmivc baş 
lıyacaklardır .. Onlar Henriette'i zah! • 
ren bize yıırdım t'tmı-k . hakikatte ise 
bizi kontrol e•mek J üzerı- bıırava eö l -

dermişler.di.. 'Ben ilah~ :ık ~ünlerd~ ı.. ı: 

nun farkrna vardım. Fak'.·u kat'iv,,e\" 
Henriette'in yüziine vurmadım .. Bila • 
kis ke~diı:ne ~rşı hii ·iik ::ıir emnivrt 
besliv.en "rlam muamelesi yaı;tım koca . 
sının intikamını almak h•ıs1>suncla ken. 
diııine yardım edebilece_ğimi ihsaıı et. 

tim. Bunun üzerine H~nriette bana sa 
dakat vadetti ve hak:kc.ti ol luğıı e;i'•; 
itir~f etti. $imdi Henriea~ ~rar··"''a r ın 
değil. asıl b;:rim adamımız.1rr. Son !'i . 

manlarda v~ziyetinden ŞÜJihelenmt'ğc 
başladım .. Bunun sebebi sana da iti. 

raf ettiği veçhile bana k::ı.rşı duvdui:,u 
muhabbetti. .Bunu ben de hissediV"•ı 

fakat vaziyetim dolayı .. ivle k~t'i h:r ita 
rar veremiyor. diğer tarafti!n da Hen • 
riette'i elden kaçırmaktan korkuyor . 
dum. Bereket versin sen imdadıma ye. 
tittin... (Devamı var) 
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Aşk macerası 
olrnıyan Donj~arı 
Ramon Novarro iyileşerek tekrar 

sinema hayafJna başhyor 
On üç sene müddetle bütün dı:.inyada - - ... _ 

sinema meraklısı kadınlan çıldırtan Ra
mon Novaro tutulduğu nevrasteni has· 
talrğından iyileşmiş ve tekrar beyaz 
perdeye dönmek kararını vermişt!r. 

Şöhrein , ikbalin en üs basamağında 
iken günün birinde mühiş bir as:S.ıi 

buhrana tutulan Novaronuıı hikayesi 
çok acıklıdır. 

Artisti saran nevrasteni şöyle başla
mıştır: Evvela "güzelliğini ve gençliği

ni kaybetmek korkusu,, b:r fikri sabit 
halinde baş göstermiştir ve bir vakitler 
Greta Garbo gibi münzevi bir hayat 

sürmüş, fakat gitgide hunun da para 
etmediğini görerel: başladığı bir f imi 
yarıda bırakmış tam bir istirahate çe
kil!Il:ştir, 

1926 yılında çevirdiği "Ben Hur,, 
filmi için on sene sonra bile yüzlerce 
sitay:ş ve perestiş mektubu alan Nova
roya doktorlar mektupları bile okuma· 

masını ve kendini yormamasını tavsiye 
etmişlerdir. öyle bir zaman gelmiş ki 

' genç artist bütün hayattan ümidi kes-

miştir. 

Fakat gençlik ve istirahat bu gibi buh · 
ranları yenmek hususunda kime yard:m 

etmemiştir ki ona faydası dokunmasın? 

Bilhassa Novaro gibi bol parası olduk

tan sonra .. 

Bir müddet asude ve sakin b!r ha
yat geçirdikten sonra Ramon Novaro 
yavaş yavaş kendine gclmeğe ve hayatı 
pek o kadar acı telakki etmemeğe baş
lamıştır. Nevrasteni buhranı zamanın-

da yazmağa başladığı kitaba da kievam 
etmekten menedilmiş bulunuyordu. Ki-

tabın mevzuunu güzel bir delikanlının 
yaşamaktan ve hayattan korkusu ve bu 
korkunun onun ruhu üzerinde yaptığı 

tahribat teşkil ediyordu. Hasta ruhlu 
bir insanın böyle b' r mevzu üzerinde 

kafa yormasını doğru bulmayan dok· 
torlar bunu lda onun elinden almışlar 

ve böyle kötü görüşleri bırakmasını 

tavsiye etmişlerdir. 

Novaro iyileştikten sonra Avrupa ve 
cenubi Afrikada seyahate çıkmış, ken· 
dini seven binlerce insanın hala onu 
unutmadığını görerek büsbütün iyilet-

• 
miştir. Dünyanın her yerinde Novaro 
isminin unutulmaması ona büyük bir 

cesaret vermiştir. 

• • 
Amer kaya döndükten sonra birçok • 

film şirketlerinden teklifler alan artist 

bunları red cktm:ştir. Çünkü artık gü4 

zel yüzü ve sevimli şahsiyetin · satmak 
istememektedfr. Şöhı etin en yüksek ba

samağında iken film şirketleri nnun b:r 
artist olarak kabil yet ve :sti:datlarından 

değil sadece yüzünün güzelliğinden is
tifade etmiş bulunuyorlardı. Halbuki 

Novaro n:sheten küçük b ' r şirket olan 
Republic stüdyosunun teklifini kabul 

etmekle kendisini muradına ermiş ad
det-ıektedir. Bakın bu hususta kend'si 

nekr söyliyor: 
" - Eğer isted:ğ'm rollerd. oynaya· 

mazsam bundar. sonra sinema rejisör

lüğÜ yapacağım. Çünkü artık yüz gii· 
zel'i ğ i !iatmı.:ı ktan bıktım usandım. Sa· 

cetle "ah çeken bir aşık rolü ı.. nden 
ne kaı !ar nefret ett:ğimi tasa.,rvt.r ede-

mezs'niz. Hem bundan sonra sırf ar
tistik istidatlarımdan istifade edeceğim .. 
V c ne olursa ohun. büyük para da trk
lif etsel•r r,üzellik satıcısı mevkfne düş

miye:eğim ... 

Bunları söyliyen artist'n paraca mu
'T~v;ııkcıdıı nlmadığmı da hesaba katmak 

lazımdır Müsrif bir adam .>1mıyan N:ı

varo servet' hal;k nı:ia kati bir şey söy
lemezse de herhalde bütün hayatınca 

istediği gibi yaşayacak kadar parası 

olduğu muhakkaktır. 

• • • 
Gariptir ki bu kadar yakıtıkb bi. de

likanlı olan Ramon Novaro h'ç evlc.n
memi§tir. Hatta başından kimscnif! bil· 
diği bir aşk macerası da geçmiş ldeğil-

• 

Rrmum Novarro Lo?a Lan ile birlikt 
dir. Holvut'da onunla birço~; kadfn ar· 

tistlcr münasebet tesis etmel: istedikleri 

halde bir türlü muvaffak olamamışlar
dır. Bazıları Novaronun bu halini, onun 

son derece dindar bir genç olduğuna 

atfetmektedirler. F ilhakika genç artist 

o kaklar dindardır ki hasta bile olsa her 

gün kiliseye giderek duasından geri 
I 

kalmaz. Hatta papazlann giydikleri el· 

bisenin rengine uysun diye ekseriyetle 
siyah kostüm giyer. 

Ramon Novaro çok utangaç br genç

tir. Kendisinin söylediğine nazaran bir 

lokantada ona birisi fazla baksa yemek 

yiyememcktcdir. Kendisine fazla ehe~

miyet verilmes'nden de hiç hoşlanmaz. 
Hatta tanınmamak için seyahat esna4 

sında sakal bıraktığı ve gözlük taktığı 
zamanlar '<ia olmuştur. 

Eskiden hususi partilere hiç devam 
etmez, hiç k:mse ile fazla dostluk tesis 

etmezken, onu ilk ba§tan çıkaran kadın 

artist Elisc Janis olmuştur. ilk önce E
lise tarafından davet edildiği hususi bir 

ziyafette o kadar sıkılmış, o kadar utan· 

mıştır ki ne yapaca~ını şaşırmı§tır. 

Bir hafta 50nra Elisc yine Novaroyu 
yemeğe davet etmiş ve Ruth Chıtter 

ton. Laura Hopc, Gloria Suvanson g:bi 

parlak yıldızların bulunduğu bu davet
te gayet güzel sesli olan ;anrk aşık şar-

kıları söylemiştr. Bundan sinra Nova
ro böyle az kişinin davetli b·Jlunduğu 

partilere devam etmş ve o sırada da bir 

kaç kadeh kokteyl yuvarlamağ.l da alıt
mı}tır. 

1934 de nevrasteniyc tutulan g:.izel 
artist artık ı;ene Holivuttaki esk arka· 
daşlarile hayat sürmektedir. Biskaç ay 

evvel av!:letinden sonra Dolores del Rio 
ile beraber görülmeğe başlam•ştır. Şim! 

di eski münzevi hayatından şikayet et-· 
mekte ve öyle bir hayat sü~mekle ne 

kadar budalalık ettiğine p:şman ol

maktadır. 

Bu hususta neler düşündüğünü bir 
kere de kendisinden dinleyelim: 

"- O zamanlar belki de çok kibirli 
idim. Fakat hastalıktan sonra artık o 

saçma sapan fikirlerden vazgeçmiş bu
lunuyorum. Çünkü hastalığımı bana Al-

lahrn bir cezası telakki etmekteyim. Bu 

gün \izerimden birçok mesuliyet ve dü
şünceleri de atmış bulunuyorum. 

"Geçenlerde b:r otomobil aldım ve 
bunu kendim kullanıyorum. Eskiden 

§Oförsüz bir yere çıkmak aklımdan bile 
geçmezdi. Halbuki ıimdi ıoförlükten 

der:n bir zevk duymaktayım.,. 

Novar~ Jimdi 38 yaıındadır. Fakat 

• 

I 
e "Şeyh'' filmi11<le... 1 tah~; 

32 den faz a ı;r' 
hiç kimse yaşını dar taze 
etmemektedir. Yüzü o ka 

mrştrr. 

,,. • • rıJ .,e 
Novaro Meksikada tspar.yo! ~- ,J . sını JUP' ~. 

babadan doğmuş olup asıl 1 l jtiO De 
D tores de 

Eil Samaniegosdur. 0 

aynı şehir çocuklandır. . eY"elJ ',il 
Holivuda 1916 da gelınıl Gt~ 

çok küçük İ§ler yapmıttır.. ;: 
• l'ği pıyano . ti' 

otobüs §oför rnuavın 1 
' tsJIİ' 

limliği mesleklerini de tecrübe e ~~ 
ıineııı' .Jı f 

N ovaro 1919 dan sonra '1".,.-
olarak şöhret :ıcazannuJtır• E~) "' 

filmleri (Ben Hur. (~~ , 
(Zenda esiri) adlı filrnlcrı • Jloli' 

Novaronun ana ve baba''ı~dr"" f"' 
. 'na •· 

vutta oğullarının onlar ıçı 
da J~-otururlar • • ragw 

leterıne ·r.e' 
Novaro bütün meşga jJt: f1 

. if tC 1 _dıJ! 
pıyanoyu bırakmamıştır. rııCT 

ma meraklısı kadınları çıldırtan 
artistin bir portrsei 1 
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HABER~ poatuı 

' 

2 0nci asır 
nıedeniyeti 

adece eski keşifleri meydana 
çıkarmaktan başka· .birşey 

yapamıyor mu ? 
Şimdi yapılamıyan eski 
eserlerin esrarı nedir ? 

tık urm aonlarma dolnı, Romalı bir c:amc:r, imparator Neron•a bükrler. 
camdan büyük bir kadeh hediye etmiıti. Romanın inkıraziyle bu camın formülü 
de kayboldu. Aradan ancak on eeldz aur seçtikten eonra Almanlar camdan ıu 
.. ymı hayret kemanı yapabildiler. Fakat hali Romanın formülü tamamiyln 

bulunmuı deiildir. 

medeniyetleri bizimkinden kat kat ge- ) Romalılann camı kadar mfüekamil ol. 
riydl. buna rağmen, bizim ancak ı 9 ın. maktan çok u:ı:aktır · • . . 
cı asırda buldutumuz bir tcYi ketftde Kınlmıyan cam da aynı vazıyettedır. 
bilmitlerdi. Fakat naııl? Buraaı meç. Eık:.den ~arkta, mükemmel krrılmıyan 
hul ı. camlar yapılırdı. Eski evrak, Mııırlıla. 

70 1 k lik k rın, Romalıların, ve bilahare Türklerin 
asır 1 çe ma 81 ve Arapların da bu camları yaptıklarını 

Alman kiıiflerinden Frobeniuı. Afri. göıtermektedir. Halbuk:. bu nevi cam 
kanın göbeğinde, 7000 aene evvelinden Avrupada, ancak 1875 de yapılabildi. 

kalma Zimbabv madenlerinde, çelik bir Eski maldmları keşifle mi 
makaa bulmuıtur. Afrikanın tam ctibe- meşgulilz ? 
ğinde, kablettarih devirden kalan çelik 

bir makaı f •• Cidden pyanı hayret bir Bizim, yeni ihtira ve keıif zannetti. 
• d" ğimiz bir çok bulutlar. l'skiden yapılan a ııe ... 

Camın esran 
Camın ketfi Finikelilere atfedilir. Bu 

nu tekamül ettiren Romalılar, inhina11 
kabil camda.1 bir çok eıyalar yapmıı • 
lardr. Roma imparatorluğunun inkıra. 

zından ıonra bu, unutuldu. Tarihi ev • 
rak araaında. bu nevi camcılık haklan 
da çok pyanı dikkat bir hAd!ıeden bah 

!!>edilmektedir. Birinci asırdaki Roma L 
detleri hakkında yazdıfı bir eaerde 
Petron bu h&diıeyi ıöyle anlatmakta. 
dır: 

''Camlı eıyalar yapmakta mahir Ro. 
malı bir nnlf, bir gün, yenienerlerini 
imparator Nerona göatermek için aa. 
raya geldi. Ntron bunları uzun uzun 
ıeyrttti v~ çok beğendi. Adam, Nero • 
nun, elindeki kadehi kendisine verme. 
ıini ıöyledi ve yere attı. Saray halkı, 
Neronun, çok beğendiği bu kadehi yere 
attığı için, adama cezalllU vereceğini 

zannettiler ve dehtet içinde ürperdiler. 
Fakat adam aopk kanlılılmı kaybet • 
medL Kadeh Janlmamq. ude Jpmbur • 
laf11U1tı. . 

Adam cebinden JdlçUcUk bir çek!ç 
çıkardı ve bi.r kaç darbeyle kadehe eski 
teklini verdi . ., 

Bundan l 900 aene evvel yapılan bu 
camı, buıilnkü mütebumlar hila ya • 
pamıyorlar. Vaki& bundan bir müddet 
evvel efrilebilen bi rcam yapıJmrısa da. 

• 

ıeylerin yeniden kc~fi:ıden baıka bir 
fCY değildir. Bilhaaaa elektrik, bize son 
derece modern bir ketif gibi görünür. 

Fakat timdi anlatılıyor ki, Mııır mabet 
terinin kulelerr il.zerinde 30 metrelik, 
hatti daha yüksek direkler vardı. Bu 
direklerin üzerindeki madeni parça. 

bunların yıldırım siperi olarak kullanıl. 
dığıpı göıtennektedir • 

&ki Mııır evrakı araıında, bu direk 
lerin (Se01a11ın kasırgalarını keımek 
için) konulduğuna dair bir kayd bulun 
muıtur. 

Diğer taraftan ''Obelisk,, (Dikili ta:1) 
tarın da uçlan bakır ve altınla kaplıydı. 
Mıırrdan muhaceret tden İranilerin. 
aıri b:r ilmin esrannı kendileriy:e bera 
ber götürdükleri anlaııJmaktadır. 

İlk defa ı 7 46 da, üç Holandalı llim 
tarafından (Leyde tiıeıi) namı altında 
kullanılan '!lektrik kondanaatörlerinin 
eaki Yahudilerce maltlm olduğu "Tev. 
rat,, ta ki bazı kayıtlardan anlatılmak • 
tadır. Hatti onlann dinamit bile yap • 

..,tıklan tahmin edilmekted:r . 
Bunlar imkinıız birer rivayet telak. 

ki edilmemelidir; çünkil Romalılar ta. 
rafından tatbik edilen "filditini yumu. 
ptmak san'ati., bili bulunamamııtır. 

Romablar ayni ramanda filditini yıo • 

iurup bunl.lrdan şayanı hayret eıyalar 
da yaparlardı. 

Olomat'kler ve otomoh·ı 
inanı~ bir çok ıeyleri modem tek • 

nikten evvel bulmutlar ve diltilnmüt
lerdir. Meaela ''Otomatik Bar'ı, alalım: 
Bunun yepyeni bir fikir olduğunu ıöy 
liyecekı'niz. Halbuki hiç te öyle değil .. 
Yunanlı' •r bunu kulla"lrrlardı ve bunu 
nasıl yaptıklarını tarihlerden ıarih bir 
tekilde biliyoruz. Bir tek madeni para 
atma'( "Otomat., tan istenilen ickiyi 
almağa kiti geliyordu. D"ğer taraftan. 

soğuk, veya aıc.::C su ak··~n ve muhterr 
hareketler yapan heykeller §· k!inde o. 
tomatlar nrdı. 

Ya, Çinlilerin, Milattan 825 ıene ev. 
fel yaptıklan heaap makinelerine ne 

Garip adetler ve itikatlar 
• 

Bulgaristanda "Kara
kaçanlar,, · ın hayati 

Rodop dağlarındaki bu kabi
lenin şayanı dikkat 

adetler• vardır 
Bulgariatanm ytıkaek Rodop datlarmda, 

kürelarz üzerinde bulunabilecek en eakl L 
deUerl hl11 muhafua eden bir kabile yqa.. 
maktadır. Bunlar, söçebe ve çoban olan .. Ka 
ra • Kaçanlar,.dır ve llaanlan yan Yunanı 

yarı Rumen bir lehçedir. 
'•Kara • Kaçanlar" gerek UuDlan. gerek. 

M çehreleri l'iylnlf tanlan w ldeUerUe, Bul 
prt&rdan t.&mamlle farkbdırtal'. 

ODUDCU UIJ'da. cedlerl diler Rumelller. 
den ayrılarak cenuba dotru ıttmlfler n o. 
zamand&Dberl, Tlalp ve Jlakedcmpda Ro.. 
d<>p mmtalcal&rmda btlr ve JISçebe bir pldl. 
de ço~kla geçinmektedirler. 

Bu:prlarm, bu fakir dal kGJterlne sit. 
me'erl nadirdir; Kara • Kaçanlar da, ancak 
l'!flll, kar fırtmaJan kendUerlnl mecbur e. 
dince, lkl tlç ay lçln vadilere inerler. 

Karakaçan k6y0 
tık Kara • Kaçan kG)'llne varmadan evvel 

Rock>P dallarında, arkadaflanmla beraber 
iki gt1D ııey&hat etmek mecburiyetinde kal. 
dık. 

Belmaııen z1rve8l etettnde, dar blr botazda 
Kil& s1181lealnln karlı tepeleri &lOnde, birçok 
koyun ıUrWertne te8adQf ettuc, IDll"&o çam. 
tar arasından çıkarak, KurtoTo adındaki 

Kara • Kaçan kö)'llne pldlk. Bu köy. sUnef 
te. gtlmüt gibi parlayan tahta damlı•ve her 
tarafa aerpllmtı elli küçtlk kulübeden lbareL 
u. 

Gayet iyi karpıandık ve bize büyük bir 
misafirperverlik s&ııeren blr adamın evine 
yerletttk. Ev pek de bot detlldl, kaba ataç. 
ıantan J&Pdmıftı, pencenıd yoktu ve çok al. 
çaktı. • 
Ka~dan gegsnek ~ eıtımek mecburiye. 

Unde kaldım 'Ve IJ1 dllpnmlı bir odap iL 
rtnce, dotrum, llaJretı etmekten kendimi a. 
lamadım. Her tarafta ıtıaeı raldl bir çok 
perdeler, kumqlar, ftrdı '" bualar, duvar. 
Jan ve yerleri .o.lflJoıtardr-

Batka nıobDye yokta. ctlDktl Kara • Ka.. 
çanlar mobllye kuJJanrnasJer, Her ailenbl 
senıtnJll'f, kGfeye Jıtılan bt1yQk 10rPD
larla ölçtlHlr. Çinkodan hanlar, tencere n 
tab&Jdar da mun~ bir ,.ıdlde bir k~ 

YJldDUfb. BunJariıi • &1 ID'tmda • taiıii&iide. 
cek fekllde, acır olmamuı llmmdlr,çbıkodan 
ppdmalan bundan oJacalr. 

Dntlln 
l!v lalılblmla, ertell stntı mtıhlm bir b&dL 

• otacaımı blse haber verdi: DyQD en 
zeqfDJertndeD blrlıd evlenecekti. Bunun için, 
blrkq a1lD devam edecek olan dqtbı mera. 
ıdınl bu akf&Dldan bqlıyorda. 
Nlpnımm ailesi evinde bO;:vtlk blr faaliyet 

ve heyecan vardı. KolDfU ve doltlar, eve ge. 
lerek gelinin çehiztDI tefkll eden gtlzel yor. 
ganlan, altm ve gtımU. bilezik, ytlzQk küpe 
veMfreyf ııeyredlyorlardı. 

Bütün misaflr!ere içkiler ikram ediliyor, 
herkes gtllüp eğleniyor. P'akat plin bunlara 
iıUrak etmiyor ve &det mucibince, karanıık 
bir odada bir çok kadmlarm refakaUnde aak 
1ı kalıyor. 

Kara • Kaçanlar çok genç yqta evlenir. 
lcr. Orta Aayadald göçebe kabllelerfe oldtJtu 
gibi, çocuklarının kJnılerle evıeneceklertnı 

ebeveyn kararlaftmr. Gençler nlpnlandık.. 
tan IOnra, evleninceye kadar blriblrlerlnf Sör 
mez!er. 

Düğtln arifeainde, akf&Dl olunca. köyün 
dellkantılan, gtlveyln evi berlııe, lmmm Te 
lilalü hl.r bayrak uarak. etJencelere tıqlar. 
Bu kırmızı bayrak, dllttln mQddeUnce, kG. 
yfln al&metl fa.rlkuı olarak kalır. Bundan 
80Dra, gllvey, k6)'1ln bOtuıı bek&rlan öııtbıde 
t.rq olur. Bu arada gellll de, bOttbı arkadaf
lan ve ebe\•eynl önünde, ıellnllk elblM8in'I 
giyer. ı 

Boynunda, atıl' gtlmtlf bir sindr asılıdır. 
Baçtan da yukarıya dol'nt lraJdmlDllf ve yan 
lara altın parayla kOçGk stlmtlf sinclrler 
konmuttur. KaJm ve lanmD bir peçe de, 
çehrf'IUe vQcudunun bir Jmmını kapamakta. 
arr. 

Aileye veda 
Bundan IODr&, celin ebeve)'llindea kardq.. 

terine veda etmektıedlr kt, bu chlden çok a. 
cıklı bir -shnedlr. ZavaDr se11n, peoeıd içinde 

ve kafur. ~tma borun etdflbd 
ifade eder bir fekllde. be dofru efUm1t n 
diz çökmtlf bir vul,.tte ll&tlerce, bir lbdr 
buhranı içinde Juçlmır. 

dersiniz?. Bunlar sayeafnde, ayni za • 
manda kolay1*la üç dört hesap cörUlilr 
dil. 

Leonardo da Vinçi. 16 mcı asırda 
tahtelbahir tuarlamıı ve bunun pıtnıa. 
nnı çizmi§ti.. Roma imparatorlanndan 
Kommodenin otomatik bir arabası (ya 
ni otomobili) vardı. 

Şüpheıiz bütün bunlar, urt ihtfralan 
kıymetten dlifürnıu : fakat eaki mede • 
niyetlerin, 'erek aan•at, ıerekae, teknik 
cihetinden bupnJdl ıarp medeniyetin 
den pek te ıeri olmadıpnı ıötterir. 

• • 

Bu,böyfece, btıttın gece ve düğtln gtlnll aa.. 
babı devam eder. Genç kız bu yorgunluğa 

naaıl muka.vemet edeblllyor? 
Belki kafanm ahenktar hareketleri, yek. 

r·asak feryat ve figanlar ve odanm nefes a. 
lmmaz bunaltıcı havam, genç kızda, tıpkı. 

lpUdal Inaanlarda ful& lıarekeW danslar ea. 
naamda olduğı.ı gibi, bir nevi kendinden geç. 
me uyandınyor. 

Alev danıı 
Gece, yalnız gelinin evi aydınlıktır ve ora. 

da mütemadiyen prkılar ııöylenlr. Geceyan. 
ar bir erkek evden çıkarak, elinde bir me§a. 
le olduğı.ı halde, dans için hazırlanan meyda.. 
na dotnı yUrtlr ve orada yığılan tahta ve 
kuru ot yıfmmı yakıu. Derhal büyflk bir a. 
Jev .Utunu yflkaelfr ve M!r taraf aydınlanır. 

Bunun tızerine, her t a raftan genç kız ve 
erkekler kOfUf&rak dansetmeğe bqlarlar. 
Danlı, ihtiyar bir adam idare eder, dellkan. 
lılar onu, genç kızlar da dellkanlılan takip e_ 
derler. 
DUğtln dana eanaaında bir delikanlıyla bir 

genç kızın beraber danaetmeleri, Dadlrell 
görülür. Ara sıra ancak birfblrlertnl bellerin.. 
den kavrayarak derhal bırakırlar. Karmak&. 
ntık adımlar ve harekeUer, birçok defalar 
tekrar edilir. Fakat yavq yavq dans can. 
lanır ve ayni zamanda yeknaaak bir earkı 
MSylenlr. 

Göçebe lilkıil 
Ertem aabab, köy: mutat .UkOnuna kavu. 

[Ur. Kadınlar ev lflerlle meogul olurlar ve 
dıp.nda, ancak, kovalarla ını l&§ryan blrJtao 
kıs sörWOr. 

Sonra bu genç kızlar hep evlerine dönerek 
dtığün için .u.ıenmeğe bqlarlar. Adi ve gt1a 
delik elbiaelerf bile zaten çok gQzel ve ren • 
glrenkUr; bayramlık. fl!blııelerl lle clddeıa 
fevkal&dedlr. İpektendir ve tızerlerinde ba. 
zan bl~k mücevherat vardır kf, bu. evle
rinin faldrUtfle, cidden 'bllyQk bir zıddiyet 

tefkll ediyor. 
Ge1ln1n bqmda bir taç vardır; ona ytlluek 

bir 1&Ç tuvaleU yapılır ve kA!l derecede yük 
eek olmuyorsa, l&hte açlar da DA.ve edilir. 
Sonra bunlar ipek kordeWarla ballanır ve 
bu kordel&lar birkaç defa boynuna dolandık.. 
tan eama göğsQııe dotru aarkar. Saçlara, 
ayni amanda, sama, sinclrlerfe aıt:m par. 
caJan da kandbnJır "" bOton buıılarm 117.e
rine de takriben 2,G kilo atutıamda. g1lınQ§ 
bir~ konur. 

Genç kızm alleıdııe vedaı blltan sabah 
devam eder ve §arkılarl& gözy&flan bir tOrlll 
tukenmes. 

Dntnn kaftleıl 
Öğleden eonra, herkeıı, gtıveyln evi !Snllne 

toplanır. Atlar eğerlenir ve menuıfml idare 
eden adam kırmızı bayrall evin llzerindeıı 

çıkararak elinde tutar. Nihayet gtlvey dıf&. 
rıya çıkar. Bu, 18 yqlarmda. uzun boylu 
yakıtıklı bir delikanlıdır. üzerinde, tıpkı la. 
koçyalıl:ır gibi, beyaz bir eteklik, daha ziya. 
de yeleğe benztyen kırmızı bir caket vardır. 
Caket sırmalarla ft!enmlftir. Ve güzel mln.. 
tanmm beyaz kollan görünmektedir. St)'&b 
kalpatı sahte çlçeklerlo lllaleıımfltlr. 

Arkadaflan da onun gibi giy1ııml§Jerdlr, 

Yalnız, eteklik yerine pantalonlan vardır. 

Güvey, tabladan eteri kırmızı kumql& kap 
lanmq. beyaz bir ata biner ve kanıe hare_ 
ket eder. 

Kerutm tefi en öne geçer; herk• at üze.. 
rlndedJr; kadınlar ve ihtiyarlar, yaya olarak 
kendllerin1 takip ederler. Köyfln etratmı 
ve kendllerlnl bekllyen mükellef bir ziyafette 
hazır bulunmak tızere geuıiın evine gelirler. 
Ziyafet eıınumda, her· daveW, genç evlilere 
c.v IDf&U için, birer altın ve ya gUmll§ verir. 

Ekmek parçası ve koyun 
derisi 

Sonra. köyQn meydanında tekrar dUft1n 
ı&rkılan bqlar. Güvey buna ltUrak eder, fa.. 
kat gelin hep oduuıda l&klıdır. Berka dan 
eeder ve merutm §eft mütemadiyen kırmızı 
bayr&#ını aJJar. Çok yoruldufu zamanlar, 
bayrağı bqkuma verir ve dana devam eder. 
İhtiyar kadınlar, meydanm etratma otura.. 
rak 1eyrederler. 

Akfama doğru, damlara nihayet verlllr ve 
lraftle, pUnin evine ~ Birçok adam.. 

1aı' ~blsl Ud atın Olıerlııe )'1lklerler. Nihayet 
plln, kaim Jmmm peçede meydana çıkar 

ve beyu atın &lOnd• tlç defa etmr. Onu ata 
lolndlrlrler. Katlle tekrar hareket eder, klJ. 

yO geçerek kırda durur. SUvartJerden blrt 
d6rt nala, uvdD evin., giderek, aileye seno 
kadmm seldltfDi haber \"erir. 

EYln etfttne konulan kocaman bir parça 
ekmekle bir koyun derial ntpnlmm yapaca. 
tı fflerl eembollze eder. Genç kadın llUllzce 
bir k&,eye oturur, zevcUe bütün daveWler 
lae daııeederler. 

Erteli sabah, bir papaz. klJydeD ndiye 
ıeterek izdivacı takdla eder. l'akat bunun. 
mf modem &dete riayet etmek için yapddr. 
tı derhal blalaHllr, çt1nktl baklld lzdivaç 
bir gtln enel yapdmqbr. 

(Laadnda -- •ıeopdlsal ......... 
de doktor Kmw A7 ..... JP 1111). 



n c§l ve o o ©l lr o lfi1 o rıı 
nil ca fiile v 1r ©l~ o 

ıu ·u a ıdanberi. hep bu 
~u tb k edil e e ·r 

Bu yatı Şık oda çıkan •'Esklre .. mcc 
mu 8ınıı Amerikanın tanınmış kad•n mu 
hıı.r.lrlertn<l"'n bir\ tarafından yazılmı§. 
tır Belki mizahi t.e' kkl edeceğiniz bu 
m&kıtltı .hıtklkaton bU~btitUn uzak d('ği\_ 
dlr Onun h;tı:ı tnı.'l .. kl.\ e ba,.lı bm~kıyo_ 

ruı lster mit.Ahi t.elllkkl edin, ister 
ciddi' 

Çok çirkin olmıyan her kadın. genç 
ya ından itibaren, erkeklerin iğfal hi • 
lelerini öğrenmeğe ba~lar. Bunun tec. 
ri.ıbesini, bir çok defatnr ben de yap. 
t.ım. 

Sokakta yUrUrken, erkeklerin dönüp 
banı baktıklarını bilmiyor değilim Te. 
vazuu elden bırakarak diyeb11irim ki, 
erk klcrin. iğfal hususundaki bütün bil. 

i ve tcknil;lcrini bana kar ı sarfetti1'. 
!erini bir çok defalar gördilm. 

Başlangıçta, genç b:r kız henilz hP. 
yata atıldı~ı zaman, bu oyun ona c~. 
lenceli g5rlinebilir. 

Çok· genç olduğu zamanlar. clıe. 
veyni ve muallimlerin nezareti alun,fo 
bulundu u için ,ancak genç ve tccrUbe 
iz erkeklerle görÜ§ilr Bunlar hiç 
üphesiz ,iğfal ve teshir san'atından ol. 

dukça bihaberdirler. 
Serbest olmadığı için cnç ku: sıksık 

dı a:ıya çıkmaz ve bin2enaleyh. onla . 
rın fJSrt teşebbüslerine girişmclerind~n 
kat'iyyen ııkıJmaz. 

Ukin, itgide bu ekı k oyun, o. 
nun için ,yavaş yavaı, on derece c.an 
aı1cıcı olmağa b ılar ... · 

Buna erkeklerin hatası sebebiyet ve. 
rir. A k, ıevgi. ilelebet, 81ünciye kadar 
kelimeleri sürükleyici ve parlak bir ıey 
ifade edebilir. Fakat, evet, yirmi, yUz 
def tekrar edilen bir hik!yede parlak 
blr şey kalmı olablUr mi? Mütemadi • 
yen tekrar edilen beylik kelimeler de 
n.c güzellik olabilir? Ayni kAğıtlart:ı, 
hep ayni oyunu oynamak, hiç zevk ve. 
rir mi?. f 

Erkekler, "bdın avlamak,. husu. 
sunda oyunlarını niçin hiç değiştirmez. 
Jer? Onlar da bulut kabiliyeti yok mu :ı 

Her erkek, kadını iğfal ve te hirirı 
yedi esastı metodundan anaık üç vev:ı 
dört manevrayı bitir ve tesadüf ettiğ; 

kadını, kendine göre, bir tetkikten son 
ra bu metodlardan birisini tatbik edıor 

_:);;; 

"!:ahte arkadaf,1 t'OlÜ oynıynn (l:ndııı 
B\'cııı) en tehlikeli tiptir; çünkü sab • 
retmeıini ve fırsel kullanmaaını bilditi 
ıibi tatbik ettiii uıul de en mUessir 
olanıdır, 

dm, yavaş yavaş ona içini dökmeğe, 
dertlerini anlatmağa başlar Erkek ~d 

yet iyi kalblidir, çok anlayışlıdır, in. 
sanları iyi tanır ve s z de onun gc.~sıi.. 
ne yaslanarak samimi göz vaıları döke 
bilirsiniz .. 

Onun huzuru kadını teskin eder. Ve 
bir müddet sonra kadının, onsuz, fena 
halde canı sıkılmnğ b şlar. Erkek bu. 
:-u anladı mı, kadın artık kendisi li 
m i-:lafaa edemez .. 

Bu oyun, zannedildiğinden daha fat 
la muvarrnkıyet kazanmaktadır. 

Kııdınlar 1 Bir erke in plitonik ar!n. 
datlı~ına kıt'lyyen inanmayın.. ÇUnkJ 
o, belki de Earlmı.da olmadan hedefine 
dcıtru gitmek m•yllndedlr. 

Allmc• mancvrn : 
Sözde mU'nevver 

Bu m nevre, Uç gruba ayrılır: 
/\ - Filoıofik ı.. "Hay t geç'yor 

yarın bul mıy ca ımıı uadetl yakala. 
)' lım, ondan istifa.de edelim yarın ih • 
tlyarlıyacafız .. Hayat dediğiniz nedı.· 
1:1? BugUnUmUıd n k m alalım, UnU • 
m~I. U gUn edcl'm ı .. , 

Bu ıazler, ancak genç ve tecrUh"i" 
lm:I rr i~fal edebilir. Her kadın pek~li 
b!lir ki ihtlyarlayıncay k dır eline is. 
tediği k dar fır at geclrcb'llr. Binaen .. 

aleyh erkekler, tize: ''Bu an bizimdir 1 .. 

dediler mi a!ay edin vt bu becerikıi•I 
bafınııdnn kovun .. 

B - U ahi k1 ... Erkek slıe Ulysse. 
den joyce'den. Nietzsche'den fevkal • 
beşerden (tabii kendisinden 1) bahsede. 
cektir. Babalarımızın an'an~vi ahlakla. 
rmın modası geçtiğfni ve cinsi mUnase. 
batın tanıamile "yeni ve doğru!,, bir 
., ola girdiğini size izah etmeğe çalı . 
~aC'.tktır. 

"Mademki biribirimizi seviy-oruz, di. 
yecek, kendimizi niçin her şeyden ~h
rum edelim? İstediğimiz gibi hareket 
etmekte serbest değ:ı miyiz? Ruslı:ı:
bunu pek güzel anlamamı lar mı? ... 

Bu nevi erkeğe. serbest ve hür ol. 
manın, bir pakvracının s6tlcrine eldan 
mal: demek olmadıfını söylersiniz. 

C - Psikolojik .. Erk'ek, bu defa kuL 
ltındrğı sil!hları psikolojidtn alır v ~ 
en evvel Freud'un nv.ariyelcrini ileri 
Urcr: "Eğer cinsi ihtiyaçlar tatmin "

dilmcıse, sthhat tehl!k~ye maruz kalır 
insan hem vUcutça, hem manen haııtala. 
nrr ı ... 

Tekrtrdan daha can sıkıcı bir ey o . 
lamaz •• Tecrübeli bir kadın iıse ilk l)u. 
ıeden itibaren ve hatt~ ilk buseden ev. 
vel. erkeğin ne söyliyeceğiııi çok iyI f 
hilir e, yap c ğı her jesti, her hareketi 
kc tirirse, bu i te ıevk kalır mı?. 

Bu nevi erkek, birinci manevra er. 
keğinden daha tehlikelidir.. Fakat bu 
manevra ancak saf kızların veya çocu\: 
sanıamd n aynlmamal:ta isrnr eden 
kAdınların ba lannı döndürebilir: di. 
ğer bUtiln kadınlar buna gUlcrler. 

( Böyle ııfü:lere aldanabil!cek kadın • 
tar parmakla sayılacalı: kadar ıı.zdır. E. 
ğer f tihanız var a b6yle filoznflatııı 
nHibatlerine ihtiyaç duvmadan da ıh. 
hatıntzla lakadar olabllirdniz ve eğer 
aç gözlil değilseniz bun.elan da endi e 
verici bir şey yo!ttur. 

Kettdiler[nl birer "Kazanova., ıannc. 
den delikanlılar ve yaşlı baylar 1 Sizin 
rnanevralannızı olduğu gibi gösteret1 
aşağıdaki listeye bir na::ar atfedin, ya 
ratmak kabiliyetinden mahrum oldu. 
unuıu g5rerek kmıracakııınıı 1 Sizde 

ne orijinalite ne de muhayyile kuvveti 
varı .• 

Her erkeğin tatbik ettiği manevraları 
österen bu liste yalnız ben:m şah!i 

tecrübelerime istinaden değil, fakat bir 
çok gUıeJ ka.dınlnrın yardım:yıe yapıl. 
mıştır. 

Bu yedi manevradan başka bir ma. 
nevra bilen erkek varsa m~ydana çık. 

ın. Hakkettiği mlikafatı kendisine ver 
mektcn cidden bliyük bir ~evk duya. 
rıml .. 

Birinci manevra : 
Mugnra erkeği 

Bu manevraya baş vuran erkek, ka. 
dına hücum ederekn cebir kullanmanı 
ona bütün kontrolünü kaybettirmete 
kafi geldiğini zanneder. Gayet basit 04 

lan bu iptidai erkek nümuneainden 
bahsetmeğe bile değmez. 

Ancak basit düşünceli, ayyaş "'! 

"nymphomanie,, ye tutu1an kadınlar, 
bu ntvi erkcfin rzusuna ramolurlar . 

ikinci munevra : 
Evlenme do!andıtsmhğı 

Erkek, ateşin bir şekilde #!Jkını itiuı 
ederek bununla kadını başt!n çıkarma. 
ğa çalııır. lcabında evlenme teklifi d~ 
yapar ve bu 6tr da, her iki kalbin bit 
tek kalb şeklinde çarptığı için, resmi 
evlenme muamelesine kadar, şimdiden 
kah kot« olmalannı teklif eder. 

üciincü mımevrn: 
Sergilze t arayan koca 

Bu manevrayı tatbik eden ihtiyar 
zevk ve safa meraklısı, ve kadın avcııı. 
dır. Hala kandırabildiği kadııılar, kat'iy 

yen hi~ bir empatiye layık değildirler. 
Evli erkeklerle • benim tecrübelerim~ 
itimat ediniz • kat'iyyc n aıakadar ol. 
mayın ve onlan yanınızdan derhal k?. 
vun, kanlarının yanına dönıünler .. 

Dördilncll manevra: 
Ticaret ınuaherfesi 

Bu manevraya baş vuran erkekler. 
kadına umumiyet itibariyle bahalı he. 
diyeler yaparlar ve hed~yelerini, bu he~ 
diyc:yi lan amKtör :,•hicenin profesyc. 
nc:•eı katagt:rııiı c mer. up cJmadı~ını 
gö ttrecek bır ,!'kilde intihap ederl!ı 

l::rkck yaptığı işi bilir: Bununla bir ılı§ 
ı,eriş yapmaktadır. Bu alıtverişte profes 
yonel fahişeye verilen parayı bir manto, 

bir mUcevher ve uire istlhlU eder. Bu 
metod. fazla zengin olmıyan ve hediye 
yi reddedecek k2.dar iradesi bulunmı • 
yan kadınlar üzerinde çok milescirdit. 
Bu zavallılar hem de, "mn:.iemki para 
almıyorlar, ıereflerinden bir 9cy eksil. 
miş olmuyor ki., diye dU•ü:ıürler. 

Be fnci manevra: 
Sahte arkadaş 

Bu mctod fazla sabır icap ettiriyor .. 
Sabrın bu metotta bUyük bir ehemmi • 
yctt vardır. Erkek arkadaı, ıadakat. 1 
itimatla işe ba§lar. Bunun üzerine ka. 

Yedinci mnnevrn: 
Kadın harekete ıteciyor 

Erkek, her tilrlil mesııHyetten kurtıı! 
mak için. son ve kafi harek~tfn kadı.o: 

tarfından yapılmasını tt'min edecek '"· 
kilde manevralar yapat • 

"Sid sevmiyorum. der, ve sbin de 
beni aevmedl~inizi bliycrum. Fakat ~-

limde olmadan. sizi arzu ediyorum .. Sizi 
doya doya seyretmekten. sizin yanınıı. 

da bulunmaktan kendimi alamıyorum .. 
Ne yapayım? Bu, benden rlaha kuvvc.t 

lidir. Eğer bu, sizi rencide ediyorsa, 
beni kovun! . ., 

Şüphesiz ancak kovuımıyacağı:u 

bildiği zamanlar ko.vulrr.ayı teklif cd,.r. 
Bir, kaç glin sonra, "nun her zaman. 

kinden daha ate in ol.luğu.1u görilrsü. 
nüz. Bundan sonra, her gUn biraz dıha 
ıtetin olur, daha fa~Ja i11rar eder faka• 
izi kat'iyycn ıorlamu. Eu kadar "us. 

luluk .. karşısında on•ı i~tediğ!ni2 and.&. 
durdurabileceğinizi, dil Unerek hare • 
ketlerine müsamaha etmeğe başlauı. 

nız. 

Bazan sizin ho~unuuı gitmesi'lc 
hakikaten imkan bulunma::lığını ese!lı.: 

ıorar: Bunu sorarken size b~bütiın va 
zih görünür vebu ekmeğine yağ !Urcr . 
Nihayet bir gün gelir k: bu kadar şid ~ 
d~tli iştiyak ve kibarlık önUr.de onu •t" 
davet edersiniz f 0 ıaman, EİZe §Öyle ı!i 

yecektir: "Hayır, buna imkan yok, bu 

Lokomotifin gıı llağı 
- Lokomotifin, geçerken cıyak tt· 

yak bağırdı ını işittiniz mi? ... 
- Evet. Acaba sebep neydi? 
- Makiniıt, biçarenin gırtlafını 

bastı galiba! 

Haheıi var 
- Anne, anne .• Pencereye dayalı du 

ran merdiven avluya devrildi. Kazara 
biz devirdilc. 

- Koş, çabuk babana haber v~r 1 
- Babam biliyor. Çi.ınkü pencerede 

asılı kaldı ı 

- licı ·ardtfnı 39 ... 
- 'Na/ılc, ôugUn ele ı- m!.eıı gerisin; 

beııı ıı 1uırtırcthn 39,e .. 

Balayı segahatı 
Banka k tlbl, direktC>rden izin fııtİ· 

yordu: 
- B y dir'ekUSrı bana gelecek hafta 

mezuniyet ver r mlainlı 1 
- Ne olacak? Ne yapncAkBJnız me· 

zuniyet alıp da? 
- Bayım .... Henüt evlendiğim genç 

kız balayına çıkacak. Ben de kcndlııiyle 
birlikte gitmek istiyorum. 

' Amerikalı gaııgsterirı kt:rısı - A
man ne g.ı::clt &.ıtıa 1c4~ mal oldu? 

- Blrkı'lç şarjör 1cur~'tlnn.-. 

" Ht.·sıııatı aşıkane ,, 
- Nihal, sevgilim. seninle bu pu· 

lak döşeme üzerinde dans ettiğimiz 
dak!kada ne hissediyorsun? 

- MUtemad:yen ayaklarını aya!\la· • 
rımın Uıerind• hi sediyorum. 

/ 

Ka..'Un - Bu kaptan da ama çap1...-ın 
ş:ıy, boyuna btni takip ediyor! 

cidden çok büyük b:r r.aadet !.,. 
Yedi numaralı manevra ~rı müessiri. 

dir. Çünl:U bizzat kadını harekete geı;. 
meğe tahril: eder . 

• • • 
Bu yedi manevra • ırka iklime ve ha. 

yat şartlanna öre batı dtı •iıiklikler. 

le • her erkek tarafından tatbik e:Ut;r. 
Erkekler, bu metod haricinde hiç bir 

yenilik bulamazl r. 
Yeni bir nfetod kcgfedccek kadar ze. 

ki olan bir cr?cek, mu!ı.ııkkak ki. bu sa 
h~da "Kaza.nova,, yı gölgede bırakatllt 
bir "Don Juan,, olacnktır. 

/.~ 
Refs6r --H-cı_y_d_i-. 1cıtdJ.Tdll""" 

bekliyorsıın 1 
Jörıprömiye - Ldm~ 

sini. Ben sttıgilıleriml~ ""'1" 
1ıkta hulu§urımı! dllll , 

Ben neı ed.ell ;,t 
Zengin ve ayyaş ev s.ıübl 

çıkışıyordu : ,; 
- Murat .. Dün akşaın ~ 

de sarhoşmuşsun. Aşçr ~ 
lediğine göre. mahzenden~ 
varlıyarak bir fıçı çık -__, 
Bana sormak yok mu? O 
neredeydim? 1". 

- Fıçının içindeydiniı b' 

- Bu. görda{jıinfl:ı Krilto/ 
bun yumıırtasldır. 

- A' Ttpkı tatJttk yıt 

Saat 

- Oğlumu yanma aWJ"*" 
- Ne ya;mUL8ını bil''., 
- B'Zdiği bir ~ey oll Y 

nıma alırdım! 

Atıcı 
Pek uzağı görmiyeıı 

tüfeğini ate> ettikten sonr 
diğine sordu: 

- Vurdufum şey ne 
lüktu? Pek iyi seçeıniY0 

bana söyler mis!niz? 
- Vallahi bayım. tıl'ı 

lar. Zannederim ismi atı 
diai bu civarda otururın'1t 

Nadir şe 
Amerikanın en k~~:ı.~, 

bi:i olan T mı ar :ıııitl 
o~lu ile birlil:te beı .ı:!n i~ 
ihtiyar bir yerliye rastla 
bakarak: 

- Ya~mur yağacak 1 
ihtiyar yerli heycaıJ' 
- Ben de yağmaaınt 

• ·11 
dedi. Fakat kendim ıçs d 
ya mur yağdığını ,ar 
6atermek istiyorum. 

f 

• 
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-----·------------- ---~------·~---~-----------------tuYor, sağ kolunu uğuşturuy0rdu. I<~a. 
U~ta bu vaziyetten son derece memnun 
0 

atak dedi ki: 
z - İntikamım almakta gecikmedin. 
lt aten yukardayken de gözlerini açıp 
/Padığını g8rmU9tüm. Onun için ga. 
""et Yava§ hareket ettim, bana yetiş. 
«ıen • d ıçi~ çalıştım ve muvaffak da ol. 
VU?n. Şımdi her ~y yoluna girmiştir, 

atver. artık ölmil§tilr. 
:; Bundan çok §Üphelıyim madam. 

austa emin bir tavırla: 
b[r- Haydi sen de. aen b:r yumrukla 

lSkUzU öldürebilirsin! 
oı - Evet madam. kuvvetim yerindA 
bf Utsa 8yle. Fakat bugün yarı ölmtiş 
~~ hal~eylm. vUcudum pek ıayıf. 
1ır::rugu da hafif indirdim. Bana lrn. 
doıcı llladam, flk fqimiz mahzene su 

li' Urntak olmalıdır. 
ba :usta bu söze ce\·ab vermedi. O, 

ş a bir şev diişUnilyordu. Dei'lı ki: 
eu~ Ya Pardayan için ne dUşUnUvor. 
g(i .: O, nasıl oldu da kurtuldu. Eğer 
rtıatu~le görmeseydim, dllnyarta inan. 

Ztiıl'll 
b . 

albaran hanımını tP.min etti: 
ltı; ?· mahzenin yukarsındaki ıieh . 
~in ~~ır rnadam, Oraya gidehilmek ı. 
ll'ı. ğ r demiri kırabilm1fltir. Fakat, ır. 
lıı 1 ~ açılan kanı)'ı kıramamıstır. Bu 
&j":'ıditlrnıek pek kolavdır mad:ım. 
~.!'.na h~m mahzeni. hem de dehlizi su 

F' a bırakırız. 
au"tn da bu fi1m .. iı:ıtirak Ptti · 

d .. ;: l>ek ala! ... Haydi g't Dalbn~aıı . 
'ltf: Vp sonra boynunu bükerek ilAve 

.... z 
>a,ı. 8, ·waı ıı Pardavanın !"uda bojııla 

nı"si m1l~addermi3!. 
xxxn . 

~ TAHTELARZ YOL ı' 
~ dayau, Fa ustanın yumru~u ile 

açılan delık~en boeluğa atıldığı sırada, 
l>ir külçe gibi yuvarlandığını hisset • 
ınişti. Fakat bu iniş birdenbire yavaş.. 
lamış ve şövalye §iddetli bir sarsıntı. 
ya maruz kalmıştı. Bu sarSıntıdan eon 
ı•a UstUnde koltuğu ile beraber otur. 
duğu kapak daha yavaı, aşağıya doğru 
inmekte devam etti. nk silratli ini§te 
kendini kaybeden Pardayanın bu :ra • 
hat sukutta aklı başına gelmiş bulunu.. 
:;or ve içinden dUşUnUyordu: 

- Madam Fauata, yere hızla yuvar. 
]anarak kemiklerimin kırılmasını iste 
miyor galiba. Bu da bir eey. 

Artık gözleri karanlıkta görmeye a. 
hşmr§tJ, fakat yine hiçbir oey göre • 
miyordu. Kollllrını iki tarafa uzatarak 
kendi kendine konuşmıya başladı: 

- Şu muhakkak ki, burası bir ku. 
yu. Demek oluyor ki, beni kuyuya at.. 
tılar. 

F.:traf ı iyice dinledi. Bir makinenin 
çalışmaı;ından çıkan gıcrıtıdan başka 

ku'ağına h 'çbir şey gelmiyordu. Ve 
bir an ge1di ki, o gıcırtı da kesildi. De. 
mek ki makine ôurmu§tu. Pardayan 
bir miidclet dUşUndUkten sonra bu işi 
de keı:ıfetmişti: 

- Bu makine benim üstünde oldu. 
ium oianın döşeme parçasını sevke • 
den mak'ne olacak. Sesi kesildi, bizim 
iniş de durdu, demek ki geleceğim ye. 
re geldim • diye dU.sünüyordu .• Aye
~mı uzı.tarak etrafı araştırdı. Aya~r 
hoşa gitti. Bu defa kılıcını bu boşluğa 
tız.,ttı ve dibini bulamadı. Bu anda ha. 
fif hir rıc·r ı ve yine bir makine sesi 
duyuldu. A1tmdaki tahta hafifçe iği. 

livordu. Pardayan, yine işi anlamış. 
tr: 

- C'hPba buradan atlamak lazım • 
gelecek. Ne yapayım, inmeli. 

Yavaşç:ı kendini aşağıya dcğru kay. 
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----------------------------------------------------------Valverin istediğini yapıver. Mösyö dö 
Pardayanı baba gibi sevenniş, haydi, 
lazımgelani yap da. beraber gitsinler. 

Bu sözlerin ne demek olduğunu an. 
lamak güç değildi; bu bir idam emriy. 
di. Fausta. ne olacağını görmek için 
koltüğa yerleetı, emrinin mükemmelen 
yerine getirileceğinden emindi. Pren.. 
ses, Dalbaranın fevkallde kuvvetin • 
den emindi. O yalnızca Va.lverin hak. -kından gelebilirdi, bunun için lmdad 

çağırmıya. lUzum yoktu. Netekim dev 
cüsseli Dalbaran kendine güvenir in. 
sanlara mahsus bir tavırla harekete 
geldi. Bu zayıf rakibi bir yumrukta. 
mahvedeceği muhakkaktı. Vücut ve 
boy itibariyle Valverln iki misliydi. 

Valver, Fa.ustanın emrini anlama • 
mış gibi nezaketle iğilerek selam ver. 
di. Sonra Dalbarana döndü. Hiçbir ha. 
teket yapmadan durdu. friyarı ada -

mm kendisine doğru gelişini scyredi • 
~ordu. Yalnız yüzünde büyük bir ıne. 
rak esri görünüyordu. Dalbaran Val. 
Vere iki adım yaklaımca: 

- Sen ha§metl(i hanımımı tahkir 
ettin. Sana bir saniye milsade ediyo. 
tum. Eğer dua okuyacaksan oku ... 
.. dedi •. 

Hakikaten de bir saniye durdu, son
'2. delikanlı ile aralarındaki iki adımlık 
mesafevi kapatarak müthiş yumruğu. 
nu kaldırdı ve olanca şiddetiyle Val

'\'erin beynine doğru indirdi. Delikan. 
lr. bir ökiizU öldürecek kudrette olan 
bu yumruğun kalkmasını seyrediyor. 

du . fak at inerken birdenbire çekildi. 
Dalb3ranın bUtün vücudu ile beraber 
yi.iklendi~ eli bo~a gitti ve vurmak 
lrh QMı'<ı ''117.~vclin tesiriyle yüziiko. 
~".m ,Vere yr'nldı. 

Valverin de beklediği buydu, bir an 

içinde Dalbaranm ensesine bindi ve 
Sağlı sollu yumruklarını bu dev ada.. 
nım kafasına. indirmeye ba§ladı. O:tl
baran Faustanın ayakları al'üma. c1of 
ru düşmüştU. Bu bir anda inen yu~ 
tuklardarı sonra baygın bir haldt ytt. 
de M?rili kaldı. 

Fa.usta ~a.şırmıstı, dünyada her ~Y 
aklına gclitdi, fa.kat kuvvetine Çök gü. 
vendiği bu iriyarı adamın utaktdtk 
Valverden dayak yemesi, bayııma.aı, 
belki de ö!mUş olmasını bir ıuı bUe 
dUşUnemezdt. Prenses, bu anda Va.tve. 
rin elinde kalmı§ demekti. Bir an sU. 

ren şaşkınhktan sonra. elirtl fildişi tok 
mağa. uzattı, fakat onu tutamadı. Bu 
hareketi gören Valver: 

- Dikkat edin madam!... Eğer biri 
sini çağırmak isterseniz ve buna. ~ • 
Şebbüs ederseni%, ~izl de öldiltinek 

mecburiyetinde kalacağım. • dedi • 
Fausta Valvere hakaretle baktı ve 
dudaklarını bükerek dedi ki: 

- Nasıl! Bir kadını, bir meleği l>L. 
dürebileceksiniz ha? ... 

- Emin olunuz madam, elde etmek 
istediğiniz Fransa tahtına. oturaanrz 
dahi bu cesareti gösteririm. Buna. ina... 
nmız. 

Bu söz pervasızca slSylenmiştl. !fa... 
dede öyle bir kat'iyet vardı ki, Faus. 
tanın rengi soldu. Valvere baktı, onu 
gözleriyle kandırmak istiyordu. Tek .. 
rar tokmağını almıya hazırlandı. 

Bir kadına karşı şiddet göstermelt 
adeti olmadığı halde Valver, gereli 

kendisinin, gerekse Pardayanm mah • 
volacaklarını düşünerek Fa ustanın h]ç 
bzklemediği bir harekette bulundu. E.. 
liyle kadınm bileğ:nden yakaladı, ayni 
zamanda hançerini de çekerek boğazı. 
na dayadı. Fausta elini kurtarmak için 
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tığr.ı~tıysa da Valverin demir gibi kuv 
vetli kolunu oynatamadı bile .•. 

Valver, sert bir tarzda dedi ki: 
- Bir söz söyliyecek olursanız siıi 

boğazlarım. • 
Bu kat.'i söz karşısında Fausta don. 

muş kalmıştı. Valverin kolunu tutan 
eli gn}Tlihtiyari dizlerine düştü, im • 

dad istememiş ağzını bile açamamış.. 
tı. Yüzü balmumu gibi solmuş olma.. 
sına rağmen gözlerinden ateş saçılı _ 
yordu. Bu gözleri görenler korkarlar. 
dı, fakat Vah'er korkmadı, bilaki~ 
memnun bile oldu. 

Fausta sesi titriyerek aunlan söy. 
ledi: 

- Demek bir kadını öldürebileceksl 
niz, öyle mi? 

- Eğer beni mecbur ederse. 
- Vurunuz bakalım. Ben ölümden 

korkmam. 

- Cesur olduı'hınuzu bilirim, ölüm 
sizin için hiçt:r Fal<at şu hançeri bir 
az sokacak olursam sizi öldürecek ve 
bu suretle bütün ihtiraslı projeleriniı 

mahvolur gidecek. İlerde ümid ettiği. 
niz viik~ı>k vere<le uıas2m1y1caksınız. 
Bakın•ı. sizinle bir anht'ma yapalım. 
~öyle iti: hayata karşılık hayat. Bana 

mösyö dö Pardavanı sa~ olarak teslim 
P liniz. b•ımı mukahil ben de sizi ~ağ 
b r:ıkrvım Fa'Jrnt size karşı insan her 
tPd ' irı ı:ı.lnıalıdır. BinaPnaleyh Parda. 
yanın bulunduğu mahzene kadar beni 
bizz ·t s z götUrecPk~iniz oradan tkL 
rrı i ?.i viııe sağ ve salim çıkaracaksınız. 
f.:: E' tpklifim budur. madam. Kararı. 
nız için size iki ~ııniye bırakıyorum 

Q\"'uk dfüıününüz. 
Fausta diişUndü. lındad çağırırsa 

mahvolacağını anlamı~h. Delikanhnnı 

hançeri boğazında, yüzü kendi yüzün~ 

yaklaşmış bir haldeyken o yüzün ne 
müthiş olduğunu yakından görmUş, 

boğazı kesilmiş olarak yerde yatacağı 
gözünün önüne gelmişti. Halbuki o, he 
nüz ölmek istemiyordu. Mağlubiyeti 
kabul ederek şunları söyledi: 

- Pek ala! Sizi ben götüreceğim. 
Valver prensesi serbest bıraktı, ka. 

dm da rahat bir nefes alabildi. 

Kadınla beraber Valver de rahatla. 
mıştı. Çünkü eğer Fausta kararını 

başka bir türlü vererek ölmeye razı ol 
saydı, delikanlı bunu yapmıyaraktı, 

o, dünyada bir kadına Jııçak saphya • 
mıyacaktı. Fausta gözleri Dalbarana 
dalarak ayağa kalktı, dev cüsseli a • 
dam yerde boylu boyuna yatmaktay • 
dr. vücudunda hayat eseri görülmii • 
yordu. Fausta, "geliniz" - dedi. • Vat. 
ver: 

- Biraz müsaade ediniz madam. Şim. 
di asilzadelerinizin arasından geçece • 
ğiz, askerleriniz dlşarda bekliyorlar. 
Müdevver salon gibi hileli olması ih. 
timali olan birçok koridorlar, salonlar 
geçeceğiz. Oralarda bir hareketinizle 
beni mahvetmeniz imkanı vardır. Mös 
yö dö Pardayanı da öyle yapmadınız 
mı? Şunu söyliyeyim ki, en ufak bir 
hareketinizden şüphelendiğim anda bı. 

çağım boğazınıza saplanmış olacaktır. 
- Eğer böyle bir şeyden korkuyor. 

sanız, elimi tutunuz. 
l?austa bunu söylerken belki de de. 

likanhnın yapmıyacağını sanıyordu. 
Fakat Valver: 

- Bana verdiğiniz bu büyük şeref -
ten dolayı minnettarım madam. 

Diyerek kadının sağ elini tuttu. Iı"a 
ustanın parmakları Valverin parmak. 
!arı arasına karışmıştı. Artık kurlu. 
lamazdı. 
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Pardayandan ders almış olan, fakat 
Pardayan kadar nezaket göstermiyen 
bu adama karşı hile ile bir şey yapıla. 

mıyacağını anlamıetı. Her ikisi birden 
kapıya doğru ilerlediler. 1 

Ode dö Valver, Faustanın süratli ' 
hareket ederek bu vaziyetten bir an 
evvel kurtulmak istiyeceğini sanar _ 

ken, onun böyle yapmadığını gördü. 
Kadın ağır ağır yürüyordu. Ode için. 
den düşünüyordu: 

- Ne acaib kadın. partiyi kaybettL 
ği halde bu kadar ciddi olabiliyor.,, 

Kapıdan çıkıncaya kadar Fausta 
b;rkaç defa dönerek yerde yatan DaL 

barana baktı. Böyle endişeli bir suret. 
te durduğunu gören Valver dedi ki: 

- Emin olunuz madam, ben onu öL 
dürmedim, yalnız sersemlettim. Tehli 
keli bir vaziyette değildir. Biraz sonra 
ayılacağına emin olabilirsiniz. Biraz 

sinirli olacaktır ama, bu da bir gün 
sonra geçer. 

Bu sözler Faustanın içini rahatlaş. 
tırmıştı. Yola koyuldular. Fausta, son 
der~ce ağır yürümekte devam ediyor. 

du. Valver bir iki defa hızlanmak iste

di. fakat muvaffak olamadı. Nihayet 
mahzene vardılar, bir kapının önüne 
geld ler. Almış oldukları bir feneri 
Vah·er. mahzenin içine doğru uzata • 
rak bağırdı: 

- Hey, Mösyö dö Pardayan ... Ee -
nim. Ode dö Valver. Artık serbestsi
niz! ... 

Kapı tamamiyle açılmıştı. Evvela 
Fausta, arkasından da Valver içeri f'- 1 

diler. lkiııi de hayretten dona kaldılar. 
Pardayan orada yoktu. 

Valver homurdandı: 
- Eğer bu da bir ihanetse, e1nin o. 

!unuz ki size çok pahalıya mal olacak-o 
tır. 

Delikanlı, bunları söylerken hançe
rini de çekmişti. Kapıya arkasını ~e.. 
rerek kadının yolunu kesti. Fausta 188 

kaçmayı düşünmemişti. Belki öroril0 ~ 
de ilk defa ihanet etmemiş oııns.sın& 
rağmen Pardayan kaçırılmıştı veya " 
but kaçmıştı. 

- Ben de bir şey a.nlamıyortıJJ1• - de 
di .• Bunu doğru söylüyordu. Valvet 
de kadının yalan söylemediğini anJa
mıştı. Maamafih küçük bir §üpbe~i 
yok değildi, Faustanm yolunu kesı:nıf 
olduğu halde duruyor ve en küçlik bS
reketini bile gözden kaçırmıyordll· 
Fausta, Valverin tehditkar hareketi~e 
asla aldırmıyordu, hareketsiz. sessıı 

·de 
durmaktaydı. Yegane düşüncetıı ~ 
Pardayanın ne suretle kaçmış olduğll 
idi. 

Fausta: sı.ı 
- Ben evimi tanımaz mıyıı:n? 
.. dad•f· mudevver mahzen salonun altın 

Siz de bilirsiniz ki, konağın bir tek y1Y 
varlak kulesi vardır. 

Valver düşündü: 
- Şüphesiz ki, mösyö dö pa,rdaY

3
: 

kendisinin kurtarılmasını uzun za.ı;;:i 
bekliyecek adam değildir. O, ]<en 

1 

kurtarmanın çaresini bulmuştur. F: " 
kat acaba nasıl kaçtı? Madam fauska-

çı .. 
nın hayretine bakılırsa. buradan 
ması pek kolay olmıyacak. . 1 

Bir adım ileri atıldı. Mahze~İ~ ~~~ 
ni gözden geçirmek için fenerııı• ... 

"thl'l 
dırdı, tam bu sırada basına rrıu 11 .. - t 'I/ •• 
bir yumruk indi; Eanki kafasına ,.3 

UltO 
çökmüştü. Kulakları uğuldadı, yuı 
yun yere yıkıldı. 

1 ıa " 
Fausta, Valverin üstünden at 

1~ dW 
rak dışarı fırladı, orada Da.lba.1'3Jl 
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Bugünkü radyo 
~ programı 
~.IQ »lrt: l KOMA: 
~ dana mualkbl, 19,30 Afrlks 18,20 oda mualklal, lS,5:S kanıık yayın, 

S 20 • S. SalAlıaddin Cihanoflu tara. 21,4:1 kan§ık musiki, 22,05 bUyUk kon~r. 
~~, llıtıaı Jl.iecını ve arkada§lan tarafından 22,50 haberler vesaire, 23 kan§ık program, 
;:' 14rıt klal Ye halk ıarlalan, 20,30 Ömer ve orkestra konseri, 24,05 haberler, ~t.s~ 
'r~~dan arapça söylev, 20,45 Safiye dana orkestr&SL 
~ tltkl) arı tarafından Türk musikisi ve --------,------

>..ı.zı. arı, (Saat ayan), 21.15 orkestra Nöbetçi eczaneler 
1 llrorr ve borsa haberleri ve erte!! gü. Bu ak§am oehrln muhtelif semtlerinde n~. -

'~ ıa::;ı. 22,30 piyano solo, Ferdi von bctçl olan eczaneler ounlardır: 
'll.ltt,1:1, llldan 23, son. 
<49 '/o 

3 rranı 
t, 21~0!on, konferans, 20,25 Eğlenc~ll 
~ llJıert konuşma, 21 ,45 musiki, 22,lü 

~ it~' 22,35 haberler, vesaire, 22,50 
"l.(J,. rt, 23,50 haberler. . ".\(). 
·~ . 

tarkıı 

EminönUndc (Salih Necati), Ucyaz.ıtta (A. 

sador). KUc;ülıpazarda (Necati Ahmet ı. E. 

yliptc (Mustafa Ari!), Şehremlnlndc <NA- ı 
zrm Sadıkı. Kıırn!;'Umrllkte ıSuat), Samat. 

yada (Rıclv:ı.n). Şelızadebaşmda (İsmail Hal~ 
kı) Aksarayda (Şerefı, Fenerde !Hllsanıe~
dlnJ. Alemdarda (Sırrı Rasim), Bakırköydc 
(İstcpanl. 

gişes~ 
Serbayi - Mustafa Hamdi 

~ l'tl-ıtı. ar knoser, 18,55 halk melodileri 
~'bil\: 21,05 opera yayını, 

~-"'3 '1roı 
ıı.~· 20 °118eı konscı1, 19,45 şan ve org 
. "t~ .ııs karrşik yaym. 21,05 dan.t 

~ 11r:, 21ı40 açık hava konscı1, 22, ,C 
\ Otltta fraın, 23,05 operet musikisi, 23,35 

·~ t' lrası, U,35 haberler, hava, gramo 
'ıs <1>. 
~'},. .l';r >. Si"" k •• 
~~~~ık yayın, 19,05 musiki, 19.5'.J 

ltoııı~ haberler, 20,05 haberler. eflence 
23,35 haberler, gramofon, hav&, 

Beyoğlu cihetlndekller: 

lstlklA.I caddesinde ( Kanzuk). A 1 tıncıdal. 
re tramvay durağında (GUneşı, GalataJa 
Topçular caddesinde < Sporldla), Taksimde 
(NlzamettlnJ, Tarlabaşrnda (4\'fhatı, Şişli 

Hala.aklrgaz! caddesinde (Halkı, Kasımpa<s!l 
da Vuıf). Haskl:lyde (Barbut). Beşiktaşt.a 

(SUleyman Rt-cep) Sarıyerde (Asa!), 

tlakOdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Ül!!kUdarda 1lltıhat1. Kadı köyde Modad.:ı 
(Nejat Sezer>. Altıyolağzmda (Merkez), 
BUyükadada (Şlnasl Rl%a).Heybellde {Halk) 

Dördüncü Vakıf Han karşısında No. 61 
Bu keşidede yine büyük ikramiye_ olan 50 bin 

lira, müşterilerinden 4 üncü Vakıf Han 4 üncü 
kat 18 numarada bahçe mimarı Bay Mevlfit Baysala 
sattığı 7988 numaralı bilete çıkmıştır. ikramiyesi 

derhal Tuncay gişesi tarafından tediye edilmiştir. 

SAF·i"VE GECEL-GCNSEL 

TAKSiM 
Kız-Erkek VUCA CLKCJ LİSELERİ Orta-Lise 

(Eski: i N K 1 LA B) 

B eledige bahçesinde 
ve 

Kuranı, Dlrektöril: NebDcğDu Ham<dln CBOkümen 
Resmt Okull~ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 

A2erbaycan Saz 
~eyeti ve Oyunıa·rı 
~ Tel: 43073 
::ts::~ ....................... .. 

Istiklôl Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

ON ALAN 
SARI KURDELE 

1 - tık, Orta \'e Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski ta le tenin kayıtları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabuledilmiyecektir. 

3 - 1stiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız~önderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

ODEUN 
O~ P1Aklarında çıkmuştır • 

~hrı=MÜNiR NUREDDiN 
~ PIAk No. 270904 ____ ii 

lstanbul Esnafına 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilit. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karıııında İzzet 
Bey bam. 

mühim ilan ,....... . • w:uı 
1 ~~".?buı Ticaret ve Sanayi Odasından : •· 1, !!.~~ ~. ~ı~ vcrmıı 1 
~~t Ye.neye tii esnaftan, sıhhat cüzdanlarını almak üzere cemiyetleri- H ve sizden neler istiyor bilmeğe mec- 1 

, it ihı::t.ıkleri halde cüzdanlarım alanuyan ve cemiyet memurlarının her- H bursunuz. 1 
\~-dar lı Yüzün.den haklarında belediyece takibatta bulunulanların ceza- i: Bunları size sual cevaplı, toplu 1 

'tı tcrniyet 1 t · tt' ·ı k · B h · • :: ~ tlıe . memur arına az rnın e ırı ece tır. u ususta ııkiyctı :: ve pratik olarak öğretecek olan: 
1r. tindeki vesaikle odamızın esnaf ıubesi mürakiplerine müracaatı :: 1 . . . • kan & ı.._._ 

'\ ) :: f vereıun ve ııçının unı -
ıJ (6018 u ~ 
~ ='lliiiii :: ve ödevleri kitabıdır. H 

' 
1~to;\Jroıoo u-= ... -ırı, iiii'~ı;:.-=ı H Fiatı 10 kuruştur ~ 

~.. t>oktor il Necati Pakşi g ij tnkılip Kitapevinde ıablır. r: 
\Cltı '~va Atamaı ı· Hutalannı hergün aabah 10 dan i ::.-··-·· IWi&i ıı=nmmı::-.. -ı:: 
~t~ı.. 11 tauıc1a.ı dd . kk " ıkıam 19 za kadar Karaköy Tünel P. --~---------.....:.-

"<l\ta ca esı Parma apı :ı d M h · dd · N li 
L. Y durıı ~ N b" . i $: mey anı a mudıye ca esı o. ı ••••••••••••••• 'I gı o. 121 ınnc :• 112 d k b 1 d 
;q~~ kattaki 1 e a u e er." . ı D O KT O R 
~ .. ·••t h Salı ve cuma gunlerı saat 14 den . 
~ıı anc . d H ~at sın e hastalarını her· 11 18 ze kadar parasızdır. N Hl At 

16-ıo arasında kabul H m:-=mm:::mm:ı:nm::::::::ı:mmm::m: ecae n •••aun 
• .. eder. li Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

•=:::····· i: -------------- k 1 17 d 20 k d L~ı ••••• ::::::::::::::::::::::::.-:--..::= a ~am arı en ye a ar d e 
-------- Dr. Ihsan Sami li tayyare apartmanları ikinci daire . / ., k k A 3 numarada hastalann1 kabul eder. 

Gono O ŞISI . Cumarteıl günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

pek tesirli ve taze aşıd1:-. Divanyo- her okuyucularını dakupon mub-1 ıu Sultan Mahmut tür~si. No. 113. bilinde muayene eder. 

Bina işleri llAnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olan Ankara Gazi' Terbiye Ensti11üıli yanında yapı. 

lacak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatı ayni tartlarla yeniden eksiltmeye 
çıkarılnuşttr. 

Keşif bedeli: 31600 lira 35 kuruştur. 
2 - Eksiltme 20-9-937 pazartesi günü saat 15 te N~fıa Vekileti Yapı 

İşleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odaamda pazarlıkla yapılacak 
tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 158 kurut bedel muka· 
bilinde Yapı işleri Umum MUdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2370 lira 03 kuruıluk muvakkat 
teminat vermesi Nafıa Vekaletinden alınmtş yapı müteahhitliği vesikam ibraz 

etmesi lazımdır. 
5 - isteklilerin vesaiki havi zarfları makbu;- mukabilinde Komisyon Reisliği

ne vermeleri lazımdır. ( 5 729) ( 3043) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
10.000 liraiık ;kramiyelerle ( ~00.COO v~ 50.GOO) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 -birinciteşrin-937 günü akşamına kadar biletini deiiş· 
tirmi~ bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonıa bilet üzerindeki hakkı sakıt olur., 



•'Mercı.ıry,, ve "Mala,, lsmJ verilen iki tftv yareı'!en mllrekkep nakil vasıtast, ııtmui tngL 
llzlrin en çok meşgul olduklan bir icattır. Bu tayyarelerden biri ltUçUktUr; adı "Mercu
ry,,dlr. öteki bUyüktUr ve ".Mala,, adını taıır. "Mala., altta bulunur. Ve adamakıllı benzin 
yüklenmlf olan kllçük tayyare ".Mercury,,yl ısıt tma alarak, onu, çıkamıyacağı mesafelere 
kadar yükseltlr. Ve bu suretle hem en yüksek mesafelere çıkabllmiı hem de benzin sarfeL 
meıntı olan küçük tayyare, tam orada hazine sinde bulunan benzinle çok uzun mesafelere 
\'e süraUe gidebilecek vaziyette bulunur. 

Çok yUkseklere çıkıldığı r:aman, bUyük tayyare ''Mala., küçük tayyare '•.Mercury,.yl 
sırtından bırakıyor. Ve küçük tayyare yola çıkıyor. Tecrübeleri, muvatfaklyeUe neUcelt 
cck olursa, ticari ve askert tayyareclllkte büyük bir lnkı!Ap kRydedllmJı olacaktır .. 

Yukarda küçük ve bUyUk tayyareyi de ı;örüyoreunuz. 

Çin harblııfıı sahııe7e ı iııden: Pek-in §Chrl sa1dıı1CTf, sabık A vu.'llurya sefcı.. 
reli biııası önünde top1anmış'lar, kendilerini barındıracak barakalaruı ya. 
vıl .·o~ıııı bıkliyorlar. Bunların e'Tı.·seri!i tilccar stnıfına mensup hali vakti 
y::r inde kimselerdir. Japon bombardımanTariyre evleri harab olmuş, lıepsi 

açıT.:ta kalmı~tır 

Filisti.1:11 Ycı1ııı li nı "T.:: ~r 1 i ·,,.1e, Ya1, ııcli çocır1.:11mııa bilTı<ıssa Fifü/iııin 
"milli Yalı:ıcU vulaııı'' olduğu ideali öğıelilmeı'.tedir. Der:ıler Jıranicedir. 
lrazı, lurmıi y:ızmdır. l'uT:aı Ja llayf arım bir Yahucli J;ı;; yalı mcl•lebiııi 

• göı iiı,·ı, ı'SUllll:: 

Şi?1ıalt Çlııde Japoıı1aılu ç:.ılilcı arasıııclaıı ccreyrı.ıı cde11 harbi, ye; li ga. 
zetccilerle bfr1iT:te biitiiıı diinya gaz= leci/eri ve fotoğrafçıları harb nı<J1J
danında tokib r,diyor. Şimali Çindelci muharebeler, Şangkay nııntakasın. 
daki 'kadar feci olmuştur. Avrupa ve Amerika gazete mtt!ıcıbiı'lerlnden 

birka9& hava-diı alayım derken yaralanmı§tır. 

Ti be;··· Ilabeşfstrımfrı 1talyan1ara aehalet etm ckf eıı.<~c, Tro.çııı lııgifizlerc teslim olaıı H a1>eşleriıı r;oğu 8ilalı lıdır. ~ çok 
tandan I ngiliz Somalisine geçtikleri utman sil<i1ıları,ıı bırakıyorlar. Bu nıiil t ecileriu srıyısı suıı zanıaıılı.ır ıı ,,,, 

artmıştır. tahmiııen 800 kişi lngili;; 
bayra§ma sığmmış bulunuyor. Yukar. 
da lngiliz Somalisir.e iltica etmi* IJa_ 
be§lerin sil<ihlannı teslim ettiklerini 
görüyorsunu::. 

Dünya 
Hadiselerinin 

Fotografla 
akisleri 

lı •ıı " ı ik.1dıt, zenci boksör J oe Loııis 
il.J lngiliz boksörit Tommy Farr ara.. 
sııt<la yapılmış olan maça dair bu ka.. 
dar e~ılcrcsan bir resim çı'Tı.·mam1ştır. 
Yukarki resimler, her iki boksötü de, 
ma? bittikten soııraki bitkiıı vaziyet. 
ıerbıde gösteriyor. Ostteld lngili;; 
boksörü Tom1ııy Fcırr'dır. <:Jrtadaki 
ise zenci boksörcWr. Alttaki resim, 
Tommy Farr'ı iki ratıııd arasında 

gösteriyor 

Fransız par~ütç"iısil Etyen Doıııur, bundan bir'Wıç glln evvel, Ma~ ~ 
şütle geçme tecrübesi ıyapmı-§tır. Frm1$ıZ sahillerinden f0 .ki~etr;:,,. i,;tft 
fcd.c bir tayyareden atlıyan paraşütçü. Gri.Ne civarırula.ki p16Jla"" ·~jll ti'. 
aine inmi.,tir. Yukardaki resim Dönua'nın,, bir yüzücünün yard•~ 
dan çıktığını, aşağıdaki resim de, pa raşiltçüyii. indilden son~ 
TrnrşılıyanZar arasında göstermektedir. Etyetı Dönıuı bu ilk te ··tll pW 
memnun 1((1.ldığmdan pek yakıııda, l<'ransadan /11qilterc1J6 1)(JTCJŞU 
mcl}e te§ebbiis cclcceT~tir. 

-- ·- ~ ~~ Köleliği Tro'ülırmak üzere ne 1cada:- çalı~ılıyor~, Cltınyo~,Jlı ~ 
bu hayırlı i§e o kadar sekte vuruluyor. Şar'f.."tn bazı nıınt k'lOııs""1 ~ 
bütün inzıbati tedbirlere rağmen kayıklar d.olusu esır na 11ıı#,; 11 

maktadır. Yu'Tı.·arda bir esir yelkenlisi ile, Ba-"!ra körf(J;.--i :ııa<P' 
ıanat eden Arab esircilerin, l ngilizZer tarafından -ycıJcaÜJ'll 

lınmı,, resimlerini görilyprS'UntlA 


