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Başvekili şehrimizde 

A0E:E MEr AAE MA:E c:l>IAE 
(Büyük 

Averof bu sabah 
Canakkaleden geçti 

misafir, hoş geldin ! ) 

Misafirler saat on altıda 
Şeh i ze çıkmış olacaklar 

Doaı 
dctııee 

Ba....,~·c7clli Ba11.xın Antantı K0>1s011iniıı 4çtlmalarınd..rr.n birinM 
Stoyadinoviç v~ Dr. 4rasla beraber... (Yazl$ı 10 uncuda) 

.. öbelsin nutku 
gürültü koparmahdır ! 

Bu iş füzuli müdafaa ve 
~"dteviı r e örtülemiyecek 

ar m··h· . ~ ll~~İin de bir u m ~r 
ıı~t 'lltununu G'" başka sabah gazetesi 
tlilt~k Uıcrind ~belse t;ıhsis etmiş ;"b:r 
~Otı ıı., baılıkt ~· opanian lü~umsuz gü
}'a .~tcaitı.cı ı .. ır Yazı ile Nurcmbcrg 

ıı.:.L c soylcn 
..,~a talı~ en ?nahut nutku, gfı-

b· fllJ ,.ıyor. 
ır lt lllaknicnin • 

b, • 1llıl:lı biz dayanJığı esaslardan 
·' b" . cc çok ,..ürükt" •• ~111 ızını gibi . ~ ur. Bu ma-:ra. bcğcnd· ?Urust mantık kulla-

~tni}j • ırılernez. 
(Q·· Yor kı: 

"ııat t>bclain "d 
~att;ı Utyada, :autva?1ız Lchistanda, A

\'c 'l'Urk· &atı&tanda, Yugoslav
'Ycdc nıuvaffakıyetlc yü-

( Dcvan• ı 10 wıcııdr.ı) ~ Jjlmarı Ptopag(tnda Nazırı a. ~1n•taşta dun ıcecekı ııAdıse 

ır otomobil duvar
dan aşa "'ı düştü 

FnDlstlnde h6dlseleır devam ed!Dyoır 

Yahudiler katliam. 
edilmek endişesinde 

Tethiş hareketleri sistemli 
bir şekilde , yeniden başladı 

Yeniden birA çok . ._ -~ 1§. 
Arap erkanı ~ : · ~ · 

K!:.~~!~ A.)e~ui~~1 Ku. c,, , . 
düs civarında Arab işçilerinden mü • 1 
rekkep bir grupun üzerine ateş açıl
mıştır. Bir Arab yaralanmıştır. İşçi • 
ler Yahudi mahallesi civarındaki ev. 
lerden ateş edlldfğini söylemişlerdir. 

Bundan maada. bu sabah Kudüs'ün 
ana caddesinde bir Araô Uzerine bir 
el slllh atıts.rak a1dUrUlmUştUr. 

KudUs, 17 (A. A.) - Röyter muha.
(Devamı 10 unctcda) 

• '\,l • 

Casuslar Pilistinae tevT..-if edilen Arab 'komitesi erkanı 

faaliyette Maarif Vekilinin bir tamimi 
Ingllter.ede tayyare Talebe 

plAoı çalındı 
Londradan bildirildiğine göre, lngt-

döndüren 
liz emniyet direktörlüğil, Parnall muallı·m muvaffak . kumpanyasından tayyare inşasına ait 
gizli planların çalındığını haber ala • 

rak, casusları yakalamak üzere h~ 1 d k t • · 
malı bir faaliyete girişmiştir. Diğer o amam ış eme ) r 
taraftan hava nezareti de, ehemmi -
yelle tahkikata başlamıştır. "Seni d6ndUreceğlm ,, diye talebeyi tehdit 

Son zamanlardaki casus faaliyeti, muallime ~akışmıyacak bir harekettir . 
umumi harbe takaddUm eden gizli ı.·e ~ 
hümmalı faaliyete benzetilmektedir. (Ya...--ısı 10 uncu sayfada) 

BiR KAÇ SATIRLA -lstanbul bekçileri 
KlZll cekeUI k6şklUnUn nıa.hatle araların

da arayıcı fl§eğl gibi dolagtığı günlerde, 
mahalle bekçlslnln manası vardı. Mahalle 
bckı;lsl kö§k!Udc.n yangını öğrenir: 

_ Yangın vanarl 
Diye bağmr. demirli sopasına dayanarak, 

havlayan köpeklerin araaında bir kıpU pat. 
rlği gibi mağrur mağrur dolaşırdı. Kötklll.. 
den yangını öğrcnemedlkten sonra, demirli 
sopayı aallıyamadıktan eonra ve mahalleler. 
de köpcklU kıU&§lıktan kelU, fU bekçi baba. 
nm ne manaııı 1'.almııtı ki •• 

onu değt,UrdUer. Yerine gelen onun, ya.. 
nl e.skl bekçinin oğlundan bt.§kacı delildi. 
Buna kaba gayakt&n bir Onl!orma giydirdi. 
ıer ve beline kabZ&Sl sedefli bir tabanca tak 
tııar. t)çUncU Sellmln ilk Nizamı cedit u.. 
kederine döndUier. 

Bu yeni bekçi ka!llealnln yaratutı manza.. 
ra gtızel değildi ve bunlarm çalı~a tarzıan 
halkı eski bekçiler dereceııtnde dahi tatmin 
etmedi. Böyle olunca bunlann yeni bir ıek
le aokutmatarmdan daha tablt ne olabilirdi? 

tıte tııtanbulun genç emniyet dlrektörU 
glmdl bu lgt baf&rmakla meagutdOr. Bekçller 
değt§lyor. Bekçinin kıyafeti; belindeki ta.. 
banca.ar, bıyığı, kaakeU yepyeni bir nizama 
konacak. Bu Jıareket bta.nbul aokaklarmı 
astaıuamak dereceainde mUhlm bir yenlllk.. 

tir. HABER 

Telsizle idare edilen 1."ilçilk m&lel torpito 

Kaptansız, tayfasız 
harp gemis- ! 

San'at sayfası Fransada yapılan ilk tecrübeler 
BuJ{lln 9 uncuda iyi netice verdi (Ya.?ısı:ıo~tıau®> 



Hoş. 
Vış SUJasa: 

geldin 
dost! büyük 

[ Bir Balkan devlet adammın Ankarayı gör
memi• olması hiç bir özurra atfettlrllemaz 1 ] 
· Va~an : Şekip Giindüz 

D OST ve müttefik Elen devletinin Averoff adlı harp kruvazörü §ehri 
selamlamaktadır. Bu satırları Averof'un salvolarına kulak vererek 

ya%Iyorum. 
Dost ve müttefik devletin güzide m iimessili, dost ve müttefik devletin yük. 

sek 5ahsiyetli münevveri, dost ve mUttefik devlet ordusunun büyük askeri S. 
E. Metnksas bu Averofun kumanda lcüprüsünden lstanbulu seyretmekte -
dir. 

İstanbul, Türk devletinin bu mümtaz misafirini kabul etmiş olmanın şe. 

ref ve sevinci içindedir. Bu geliş Türk.. Elen dostluğunun büyük yapıcıların_ 

'dan olan bu münevver askerin, bu §eh re ilk geli§idir. 

O NUN bana bir yıl önce dud=ıklarından ayrılmıyan sigaı alarm devamlı 

dumanlarına gözlerini daldn ar ak Ati nanın o',ellerinden birinde söyle. 
öiği §U söileri hatırladım: 

- lst.ruıbuL.. Çocukluğı.µndanberl içimin büyük tecessüsü, büyük merakı. 
dır. Ne büyük şehir! Ne g\izel şehir! Ne zengin tarihi olan şehir... Sonra 
:Ankara! Bir Balkan devlet adamının Ankarayı görmemiş olması hiçbir Ö

zürle affettirilcmez. Ankara bugilnkü Türkiyenin verdiği büyük imtihandır. 
'.Ankara, her Tilrk iddia ve davasının en ilzam edici delili ve vesikasıdır. An. 
tiarayı görmeden yeni TUrk devletinin nabzını anlamak mUmkün değildir. 
Hele yeni Türkiyenin en yakın dostu o lan devleti, bu Türkiyenin en sağlam 
ve sadık müttefiki olan Yunanistam idare eden bir devlet adamı mutlaka 
:Ankarayı tanımış olmalıdır. Velhasıl gazeteci efendi, İstanbul ve Ankarayı 
Uk fırsatta görmeye geleceğimi size söylemekle mühim bir sır ifşa etmiş ol. 
muyorutn sarurnn. 

Sefirlerin, büyük mevkili amiral ve generallerin benimle birlikte ve dik .. 
ltatle dinledikleri bu sözlerden sonra birdenbire sormuştu: 

- 1stanbu1un dost göilere en gUzel çehre gösterdlı1'i mevsim haneisidir? 
- Mayıstır ekselans ... 
Cevabını vermiştim ve tasrih etrni etim: 
- Bilhassa Ma.yısın mehtaplı geceleri .. ; 
Bunun Uzerine bUy\lk bir edebt killtUrün sa.bibi olan B~vekil, Boğaziçi, 

(Devamı 6 tncıda) Şek.ip GONDOZ 

Aziz 
KURUN' da 

A SiM :es. bagUn aramıma hrbtnan cıo.t 

• Xwıım de,ıetınıp bai~ ceneraı Me.. 
tak~m, biltOn htı.yatırmUclcleUdce 'l'ttrklere 
llCDlpat1k kalımı nadir blr eahSlyet oltlfDL 

dan bıılıııt'dlyor. Aı.lz ınlsatlrlmb:, Parla 
RUlh konlenuısı knrallo hinlıo Yunan ordun 

çıkanldıtı zamıuı bo hlU"l'ketln Yuruın mWe.. 
ti mcnf-Uııo uygun olmıı.dığmı açıkça .Uy. 

Uyenlertn bB§mda getmckteydl. Kurun baJ. 
muha.rrlii diyor ki: 

"Bllytık bir harp ma,ğlt\blyeUndt'n sonra 
Türk mllleUnln bUtUn afllhlan elinden alın. 
mıg olduğu bir sırada bUtUn galip devletlerin 
kuvveUerlnl yanmda ve arkasında gllren bir 

ıımııııııu ____________ _ 

misafir 
hO§ görmemek ve bu flkrlnl o zamanki dlln
ya ~ç& e8y1!~eb1l. 
nıe k, ~em ~ bıe. 

d~··---... 
Alım Ua,, seneni Jletakaaam lktld&r mev 

ldlne seçtlkUıa BOnra az zaman içinde l!u. 
nanlatıUıda bir çok 11labat eıuıalarmı tatbl. 

ka ma\•affak olduğunu, partklUk oereyan. 
lannı kaldırdıftru, dahlll ttlerlnl tanzlm et. 
tltını aöyllyerek aözlerlnJ ıtöyle bltfrtyor: 

"TUrk milleti hayatının her ııarhasında 

kendisine karaı dostluk göatermla n Türk ve 

Yuımnlstanm Anadoluyu lstl!Aya gtdl§lnl ı 

Yunan mmeUerlnln menlaaUerini dalma 

birlik, hareket etmekte g!Srmll§ olan bu dev. 

let adamını !<endi arasında görmekle bartl. 
yardır.,, 

Halk nasıl yazı 
'IJ\urJf!,,nUn ·1~aretler,, muharriri Sadri 

Ertem, halk na!ll yazı okumak lltcr mevm. 

unu deşiyor ve fiU :fıkrayı anlatıyor: 

"Bir kitapçı 1~1 eseri na.sil ayırdığını ıöyle 
anlattı: 

•'- Kim ki mUsveddelcrfnl -sudh ile yazar 
anda bir ıey yoktur.• 

Kim ki palaapare kAğıUarla mllevedde 
geUrlr anm eseri muv&Uaktır. 

Halk için ne§rlyat yaptıklarını iddia eden 
iki mecmuaya hlkAye yazıyordum. 

Bunlardan biri, halkın soııyal mevzule.n 
tuttuğunu söyledi. Ona göre hikayeler hazır_ 
lıyordum. öteki ferdi psikolojiyi merkezi 
siklet yapmayı halkm okuması tçin prt aa.. 
nıyordu. Ona g6re de yazı hazırlıyordum. 

Havalar, 
TAN' da 

B ERBAD giden hımılar, blrdenblre b&etı.. 
raıı kıı,, Tanm Felek'lne, tıtedlft &lbl 

korkasuzca kalem oynatablleoeft ha\"adaıı 
bir yaza ya.mWc fıraatmı vennlı. Ona dlnll. 
yellin: 

''Bir haft&danberl yıldızdan esen btr yel. 
bizi kasıp kavuruyor. Ne danı kaldı, ne 
ldremlt! En kabadayı evin çatın bozuk mua 
luk gibt akıyor. Derecei hararet Fransız 
frangına döndU. Ha bire dU§Uyor. Nereye 

Trablusa yeni 
sevklyat 

Napoli, 18 (A.A.) - 21 inci kolor
duya mensup 59 zabit, 86 küçük zabit 
ve 1885 kişiilk bir kuvvet Toscana 
nakliye gemisi ile Troblusa sevkedil
mişlerdir. 

HA~IE~ . ... - ,,.... . 
/stanbulun en çok satılan hakiki 
~kşam ga~ctesidir. İlanlarını 
HABER'c,J.vercnlcr'+ kô.r. ederler. 
• • -· aı • 

okumak ister ? 
Birglln iki yazıyı bir arkad&§ımla gönder. 

dlm. Arkadaşım hlkAyelerl yerlerini deftı. 
Urerek vermlıU. • 

İkl mecmuadan da aldığım cevap: 
- Halk bunu anlaınaz oldu. 

Aynl yazıları aldım. So.syal mevzulu hikl. 

yeyl sosyal mevzu isUyenc ı;ötUrdUm: 

"- Monıer, dedi, enfes!., 

Öbllr yazıyı da pıılkolojlk hlkAye lsUyene 
götUrdUm. 

- Hah ııöyle dedi, halk bunu anlar! 

Halktan bahsedenler, halkı temsll lddlastn
da bulunanlar hep b!lyledlr. 

Fikre ve hisse kayıtsız oldukları gibi, ken 
dl mentaaUerinl ldrAke de cehaletleri perde 
çeker .... 

havalar .. 
kadar dUşeceğini de blleJl yok! .. Her .sabah 
kalkınca dUn geceden iki derece eı<alk bu. 
luyor ve Uç derece eksik olmadığına oUkredl. 
yoruz. Barometreye gelince, yerinden oyna. 
dığı yok. Divane mi bu? Hiç böyle havada 
yerinden oynar mr?? Ağaçlarda yaprak, ı;e. 
milerde bayrak kalmadı. Esiyor ve yağıyor. 
Hava değil sarho3 l<UftlrU. Sert ve sulu. ls. 
lakbktan Diklııt~ flllzlenmlş diyorlar. Hn. 
nlya kurunun yıınında yao ta yanar derlerdi. 
Bu kadar ynşı yakacak kuruyu nerede bul. 

malı?., 

18 
PAZARTESİ 

tLKTEŞR1S - 193 

Kırlangıç frıbnası 

Hicri: 1356 - Şaban: 12 
Gllneıln dotuşo GUneeın batıp 

6,14 17,29 
Vakit Sabah ôğlo tklndl :.kşam Yat10 Imsa\ 

41~ 11,:!9 15,01 li,29 18,58 4.,3S 

1 1 _Hô.diseler ve fikirl~r.~- ı 
2 

Mektep sıralarındaki 
nesil için ... 

Yazan: Nizanı ettin Nazif 
DUn gazetelerde KUıtUr Bakanlığının bir 

tebliğini okudum. Resmi rakamlara daya. 
nan bu tebllt, tııtanbul Unlverstteslnin mu. 
vaftaklyetslz bir tedris yılı g~lrd1ğine dair 
olnn :rivayeUeri kökünden tt'}<zlp etmekte
dir. 

Ayni tebllğ, ilnlvenıltedekl yabancı profe.. 
ııötler etraflnda ortaya atılan iddialar kar
tıısmda da hUkilmetin takdirini gayet sarih 
bir tarzda tesb1t etml§ bulunuyor. Yanl Cum 
huriyct hUk1lmeUnln,1stanbul Unlversitesln_ 
deki yabancı profesörlerin c;o.lı§ma tarzların. 

dan n randımanlanndan memnun kaldığı 

da b ldirlllyor. Binaenaleyh Univeraltedekl 
tedrisatın ciddi ve faydalı bir şekilde ya~ıl

makta olduğunu; lmtlhnnlal'm tamamlle 
normal şartlar lçlnde cereyan etUğlnl ve im. 

tihan neticelen etrafında ortııya çıkan her. 
hangi bir iddiaya Utıfat etinemek lWm gel. 

dlğlnl, hft.dlselerln seyrinden mUlhcm bir man 
tıkla kabul etmek 11\zımdır. DoğTUsu ... Ben 
bu ynşa ı;cldlm ı;elell,cllnde pullu blr istida 

Uc de\•let kapılnnna ba~vurup imtihan netl. 
celcrl etrafında 1tlraZ!ara kalkışan talebcle. 
re tesadüf etmeml§Um 

Benim talebeliğimde de imtihanda muvat. 
fak olamıyan arkadaşlar görUIUrdU. Fakat 
onlar, bir kayaya çarptın dalgalara benzer. 

lerdl.Kayayı ilk göğlleleylılnde muvaffak 
olamayınca, gerilerler ve bir daha ayni ka-

yaya aaldmrladı ve bu ikinci saldırışlarında 
pek çokları muvaffak olurdu. 

Aralarında, tklncl bir tecrübeyi de mu. 
vaffaklyctalzlikle nihayete erdirenler bulu. 

nursa bunlar ya ist!datlo.rına uyacak bir 
başka. §Ubcye geçip tahslllertne devam eder
lerdi, yahud; 

- Blz bu tıin eri değUlz... Bqka tarafta 
ekmeğimizi çıkarma.ta bakalrm .• 

De~1p haya.ta atılırlardı. 
Bu sureUe tahslU brrakıp hayata atılanlar 

aranttda bugUn, fevkallde muv&ttak olan. 
tarı, yüz binlerce Ura kazanmış alanlan ve 

ya bll,uk bir aanat ıöhretı kılrınllf ~
len gö.rtereblllr1m . 

KUltUr bakanlığının tebliğinde bana asıl 
hayret veren taraf neresidir blllr misiniz? 

'O'niveralte imtihanlarında fen ve tıp tale
belerinin iktisat ve hukuk talebelernlden da. 

ha ziyade muvaffak olmaları.. İktisat ve 
hukuk arapçaya benzer. Uydur uydur söyle .• 

Hangi genç zekbını bir parça lşletlrse bu 

şubelerde muvaffak olamaz bilmem. Ve nl. 
hayct bir yıl, göyle veya blSyle bir sebcbten 
dolayı :mııtt& kalmanın fevkaJAdellği nere. 

al.ndedir? Diploma almak gecikecek diye. 
m1 UZUlUnUyor? Acaba hiçbir ıey öğrenme. 

den veya az bir ıey öğrenerek almmıo bir 
diplomanın hayatta nasıl bir faydası doku. 

nacağı tahınln ediliyor? üniverııtteyc devam 

etmekten m~kaat diploma. almak değildir. 
öğrenmekUr, adam olmaktır. , 

DUn bu sUtunda söylcmlıtım, bir daha 
tekrar edeyim: 

Bir üniversite sınıfında, bllhaesa hukuk 
ve iktisat §Ubelerlndekt sınıflarda bUtUn bir 

yıl !cinde okunan ocy nedir? Anhası mlnba. 
sı altr, bilemedin on elit kltap değil mi? 

Koskoca bir lise mezunu bir yılda on cilt 

kltabt okuyup anlayamaz mı! 

TallSll hayatmm en gUc devresi lise dev. 

residir. Llııeyi bltirm!o bir gencin bu birkaç 

cilt kitap kar~ısındaki aczine akıl crdiremL 
yorum. 

MU.takbc! nesil! .. Yani genç doaUarım. 

alzln neaıınız .. Bu memlekette her ıubeye 
bu 11eaı1 can katacaktır 

BugUnkU nesil, bu memleketi sizin nesli. 
nız~ emanet ederken ıılzln en ;1lksek trtan 
derecesine ulaşmrş olmanızı lstlyor. Bu arzu 

bugUnkU neslin yUksek memleket acvglslne 
delA.let eder. Slz ki her fırsatta memleket 

sevglsin4e ölçüsüz coşkunlugıtnuzu lsbat ede 

gelmlşsinlzdlr. Bunu herkesten iyi anlama.. 
nız lAzımdır. 

Ünlverslte talebesi! 
Babanın, ananın, ve ağabeyinin 11enden 

latedlği, senin baıska her memleket gencin. 

den daha Ustun olmandır. Sen. dünyanın her 
memleketinde bugün seninle ayni yıllan a_ 

dımtıyarak bUytıyen neıılllerin hepsinden Us. 
tun olmak fı;in IAznnge!cn bUtUn !ıtri mezl. 
YeUerc sahipsin. 

Arkadaş! 

Benim iyl kardeolm! Yalan cıersten kaç 

numara ne geçtin? Dört numara ile mi! KA. 

fi değil .• En tl!tUn numara kaçtır'! Sekiz mi 1 
Sen sınıfını mutlaka falan dersten bu en 

Ustun numarayı alarak geçeceksin! Vatan 
hizmetinde baban naıııl HldUyse, yaralandıy

se, vatan hizmetinde anan na.sıl dul kaldıy. 
sa, azap çektlyee, aç kaldıysa, yoUulluk 

tattıyııa ve vatan için, memleket lçln blltlln 
acılar na.sil ııevllerek t&tılırsa, een de uyku. 
nu, eflenceıı!, zevke vermen lhtlmall olan 

saaUerlnl hep feda edeceksin. Okuyacak, yal 
nız okuyacak ve mutlaka öğreneceksin! Sa. 
ntn ncsllnln her şeyt herkesten lyt 6ğrenmesl 
vatan vazifesldlr. 

Hey Unlversttcll! Hey llııell! Hey gene; 
arkada§tm_ Dtlaya dcğl§U. MilleUerln isUk. 
1111 ve refahı yeni yetııcn nesillerin mektep 

SJralarmdnkl cehUert ve muvaffaklyeUerlle 

ölçUJUyor. Milletlerin ölmemeleri, ancak ye_ 

tl§tırdlkleri yeni nesllierin mektep Bll'alann. 
da saniye kaybetmemeleri ile kabil.. Daha 
ileriye giderek söyllyeylm: 937 yılının §U 

gUnlerlnde mektep sıraları, nesillerin mllU 
lstlkla.l savaşı yaptrkları birer ba.rtkad ol. 

muştur. Bu bnrikadda Uzerine dUşen vazifeyi 
yap! Ağabcylrı olan nesil ve baban olan nesil, 

bu vaZ!teyl §erene bq:trmt§ olan lkl neslidir. 
Senin neslin vatan vazifesinde onlardan geri 
kalamaz. 

Oku! Durmadnn okul En ufak hayal kırık. 

lığına ug-ramadan oku! Sınıf geçmek için de. 
ğll, Hğr~nmek lçin ol<u ! 

Şaka aey değil arkada§! 
Size, t&rlhl, hazlnelert, ~ere!I ve her oeylle 

koskoca bir millet ve bir devlet devredilecek. 
Burada bir ağabey nasihati vermeme de 

müsaade buyrulsun: 

"Hocaya kalkan el kurur.,, 

Nizamttin NAZiF 

. 
Bulgari standa 
Yeni bir demiryolu 

merasimle açıldı 
Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Kral, dün, Dupnitza - Gornaı.:uma

ya yeni demiryolunun l:üşat resmini ic
ra etmiştir. 

80 milyon levaya.çıkan 3a ikilomet• 

relik bu yeni hat, Struma vadisini Bul· 
garistanın mcrke%ine bağlamaktadır. 

Küşat merasiminde, kraliçe, pren
ses Evdoksia ve Na.c!iepola, başvekil 
Köseivanof, hüklımet azası, diğer yük

aek memurlar ve hattın yapılmasına bil

fül yardşm eden bu mıntaka ahalisi iş-
tirak etmiştir. · 

Yeni yol üzerinde ilk seyahati, loko 
motifi kral tarafından bizazt kullanılan 
hususi bir !.ren yapmıştır. 

Kral Boris, Dupnitzada Gornacu
maya'da lokomotiften bir nutuk söyli

yerek bu yeni yolun ekonomik ehem
miyetini tel>arüz ettirmiş ve demiştir 
ki: 

"Milli ekonominin bu yeni kaz~~r, 
Struma varlisinin çalışkan halkının sa
yat şeraitinin yükselmesine, bu münbit 
arazi zenginliklerinin cb.ha rasyonel bir 
tarzda istismarı suretiyle, mühim yar
dımda bulunacaktrr.,, 

Suriyede 
kıthk başladı 
Buğday ithali 

serbest bırakıldı 
Adana gazetelerinin Suriyeden al. 

dıkları bir habere göre, havaların ve 
siyasi vaziyetin karışıklığı Suriyede 
kıtlık doğurmuştur. 

Hükumet buna bir çare olmak Uze. 
re gümrüklez:.den buğday id.halini 
serbest bırakmıştır. Buna rağmen 

muhtelif kimseler fırsattan istifade 
ctmeği bilmektedirler. 

Suriyedeki kıtlık tehlikesinin Ha.. 
taya da sirayet edeceği tahmin edil
mektedir. 

Milletler Cemiyeti Hatay 
komisyonu 

Hatayda intihabat işleri üzerinde 
tctkikatta bulunacak olan Milletler 
Cemiyeti komisyonu dün §ehrimi7.e 
gelmiş ve ak§8.Il1 ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir. Oradan Hataya gL 
detektir. 

!ntihabat komisyonu Hatayda SC

~i':ll işleri için yapılacak hazırlıklar Ü
ze:-inde calışacak ve Cenevrcye 'dön. 
dükten sonra seçim günlerinde tek. 
rar Hataya gidecektir. 
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dlatµıta daie 
fialk bilmecele~ 

1 STANBUL üniversitesi~ 
dilleri seminerinin JJl ~ 

sından - henüz satılığa çıkarıJıll\'f 
için - edinemedim; içinde, alaka ~ 
tifade ile okuyacağımız yazıl":.~ 
duğµnu biliyorum. Onda, Sa.bu; 
Rahmi Eyiboğlu'nun da, Türle , ; 
celeri hakkında bir tedkild '~ 
harriri, bu tedkikin aynca . / 
nüshalarından bir tane verdı, 
dum. 

Sabahattin Rahmi EyiboğltJ ~ 
estetikçilerimizin en iyisi diycet 
lursam bir §CY söylemiş olınaıil; f 
kü bizde estetikle uğraşan yo1'te 
dir. O genç adam, bu memleket ıı 
dii güzelliklerin anlaşılması ıdı! 
sunda kendisinden çok şeyler be~ 
bileceğimiz bir ilim adamıdır. ae. 
ilim adamı deyince onu, şiiri P ~ 
yan, güzelliği tahlil edeceğiIJl f 
cansızlaştıran ukala insanlard~ Jll 
mayın; bilakis, onun en büyilJc ~ 
yeti, bize .heyecanını sirayet et 
mcsi. Bilmecelerin şiirini duyIJl'* 
ze de hissettiriyor. O kadar Jcf, • 
diye kadar sadece boş birer o~ 
ye baktığımız bilmecelerin zeJJI 
alem olduğunu kavrayıveriyortJI' lı 

Sabahattin Rahmi Eyiboğlu~ 
başlıca unsurun öteden beri '~ 
me", yani muhtelif hô.diseı~.tıll I 
da münasebetler bulma olduğıı-:_ 
tattıktan spnra bize, bilmecel~ ~:.I 
onları ilk söyliyenlerin sevııı~ 
kederlerini sezmek kabil old 
hissettiriyor. Meseli diyor ki: ti 

"Buğdayın bilmecesi şöyle 
yor: 

Ah umuUar umuUar, 
Gökteki buluUar... ..J 

''Ümidini buğdaya ve dol~ 
bulutlara bağlamış olan halk, !;I 
yapmadığı zaman bu kadar 
değildir . ., ti 

Bir bilmecede bir hayatın bul it f 
m bulabilen adam şilphesiz ki ~ 11 
irdir. Bize Sabahattin Eyiboğ!U ~. 
çok sevdiren ~ey de bu şairligi;~ 

Bittabi edlıffk bu k~darla. ~ 
~or. Sababattin Rahn'ıi E)'~ 
Türk halk bilmeceleri ile b~şt;i 
Avrupa şliritıin arasındaki JllU% 
noktalannı gösteriyor: bıılc!ılıl. 
nuz, "meçhul bir Karadenı ıl 
söylediği bilmece, M. Paul Vnl~ 
bir mısrarmı aydınlatıveriyor; ıı! ~ 
Rimbaud'nun bir iki mısraı, ı>el ,1 
bir şuurlu sanat endişesi duytıltı' f 
söylenilmiş bilmecelcrimizin, c~ 
en temiz ve en yüksek şiir ol~ 
bizi inandınveriyor. Fransız . ,p 
listlcri, surrealistleri bizim bıl~ 
rimizdeki samimiyete ermeğe :eaı 
birer şair gibi gözüküyor... ~ 
bmılarda hiç bir zorakilik, y~ş ~ 
hevesi duyulmuyor: Sabahat~ 
mi Eyiboğlu'nun sözlerini j • ~ 
''Bu kadar aşikar benzeyişle11 . #' 
şimdiye kadar göremedik!,, d? ~ 
okuyoruz. Onda bir sihirbaz b~~ 
en iptidai bilmece şiiri ile en ~ 
kültürün mahsulü olan şiir at e)~ 
ki ayniyeti bir küçUk işaretle ıJJ 
na çıkarıveriyor. . ııı f 

l3ize her .satırı zevk verdiği ıÇ /. 
bucak biten o tcclkiki okudukt~ 
ra JüşUnüyoruz: Bugünkü FI'Jl tJ 
irinin bütün gayretleri, insaJl •' 
nun kaybolmuş safiyetine te~f 
vuşmak hevesinden başka bir ~p 
Kuyruğunu ısıran yılan ... El1 1 ,ı' 
ile en ince, en basit ile en nı~d~,ıı 
birine kavuşuyor ... Snbahattın ııe, 
Eyiboğlunun birkaç sayıfası b 

rin ve irfanın ••-;.;:..,~~~ 

Çek Almanısr 
reisi , 

Alman hududoocl, 
bir bAdlse çıkar~ 
Prag, 18 (A. A.) - DUn ~; 

sonra Henlein'in (Çekoslovak ıı1'..· 
man partisinin lideri) Alına.il ~ 
civarında Templice - Scha.no'V~ '!, 
çişi taraftarlarından birk&Ç ~:J 
nin toplanmasını mucip olınuŞ,~ 
niyeti umumiye hak:kıııdaki 1' 
m.e mucibince polis, k&laballll Sil. 
ma.k istemişse de Henlein'iJ1 
meb'us Franck'm mUdahaletÜ 
halk arasında. bir itipe h~ 
tur. Franck isticv~~~!.S~ 
lis komiserliğine gö~-



~~-...., ı a It~'ll: 
~ ~!!~ -__:~ -~~ 
' ı:ııf~ q.~eiişüm: 
c~:k~e~ı.;rd.; 

ven· & nıeseoesl 
ıtıa ı Çı'<an . 
d z kanaat "' ~aıarıyelere güven ol-

1 
ızn. Şi.ıph· . e ıınanına büsbütün gel-
~· •Szz b l 
d 

1 \'ardır 
1 

un a~ın içinde rok ivi-
a · o ab'l' :1 • • Çok f 1 ır. Fakat ayni zaman 

lı~u cnaıarı d 
1 11 tt•; rüb 

1 
a mevcuc!dur. Ancak 

1~ letrübcı e erden, -defalarla, defalar-
"'' erden ltlına ki. . sonra · bunlardan bir 
tcs . asık b' . 

. ltıi dam ır rnahıyet verilebilir; 
trıillcte, bü~~ v~ruJa~ilır: bunlar bütün 
L Fransız nk ınsanıyete maledilebilir. 
•ı ctıt a adern .. 1' . es tar f sı ısana gıren ve 
~ . a ında k 

·Yı Yarını n ulla,ıılan bir keli-
ttllıiyor . • , asır, bir asır liığata kabul 

'rbtılc o ~ <ı.rgo,, sayıyor. Neden sonra 
cıı· z vazg · 1 llllsiy0 eçı mez bir hal alınca r. 

tc·:' Sizi Pek · 
. iız. 'l'if Yenı usulle tedavi ede-
~!0laya po 

0h1.dunuz. Almanyada timdi 
&tnı er ız tt. . 
0 Yediren . c ırmıyen , her istedi-
t ~'Ulu tatb' ~ır cereyan çıktı. Size de 
0· <1.ın ih•: 

1 edeceğiz! - diyen dok -
"' -.... ~ •:raz ediniz ı 
'"tıı ~.c:ı kul v 

tc 6tedenb • unuzu ç.ırag buyurun l 
ti.n~'ti ediltne~~ .gördüğümüz usulde 

z, ıstı yorum l - cevabını ve-

r~ı. ~.:etnj b 
~ı Çe"t erberler, traşı betb~t ka
·•/'•L ·• erek "ğ • 
it "1~1 ° renırlermiş. Acemilik 
d~t ~lsun.~~~ ~eni usuller de bizden 
~lltll· ıl>i net• lZ bın bir kere tecrübe e
~~zınc ·Ce verrni§leri tert.:ih edelim. 

!arı,_ ıncralc edenler, anla•ılmaz 
llend' :r 

'J(Ub· 1 aak>nlarına assınlar .... 
ıı ' S ,_,

1
k çeyrekler bastık: 

t h.. -aıtıl rn· . 
"c ~iy0 

1 sakıt.. Birahane fitleri-
~I ~dallı a~·İ;- Bunları bozup yenisini 
" oı. ı llSını tek 1 G" 
"~ ~ Yen· . rar yapma ı .. u 
lıs Ctıkan d ; beş lıralıklardır. Çünkü 
ıı-<İtlckillerj 0b an ~ibi... Paranın muhte
~ Cdi}tni eşerıyetçe tecrübe edil
~i!~l3izjlll !b A~erikan doları beğenil
oı ~ !ckı· eşlıkler onlann bile mütc 
da'lt , \> apa

1
' l>ck a!a. işte para böyle 

01ıtıatıd~ğUıtnız her şey de bu tuz
' l>ed r. ltromaderne boykot 1 

ato'·d 
''fere JI c yeni usul. 
'"' batsın ı ...... ·~eye c: • 

\',~, .\'aın,z ~ı~? 
rıc d <ı ~t'f~ızırn maarifi değil, diln-

e orı ı ı<ıebe • -· dan nzettı benzett•;egı 
k "lı ... 
~;ıııdı, llatıl b . 

t~, <? 0 u Yenı pedagoji usulüne 
· ~ Ya1d 1 ~~lığ ayıf tar - ız ı hapı nasıl yut-

0,,. ı.ı • l<" .. atımıza rast geldi. Zira 
-~ k' U~ı.;Jc • 

t 4} • : Ilı ac: ınsanı - kim sevmez? 
, e, }>U ıtnaz? 0 rı1 k· zıu b' • nun bir çiçek gibi 

ı 11l'ı ist~ ır kuş gibi cıvıldak olma 
~t· !te b tnez? 
' 11~: : u haleti 

, ruhiyemizi istismar 
t. ı:: ..... 
~~a il.d1ar 
lııı. "'ctıtı ,_ ırnızı sıkıştırmak, onlara 
ı.'" c ı:.ı el'( ney • 
~ıı "6 enir g'b' 1111§? Strbcst bıraka-

ıer ı ı oku 1 \1 tsinter 1 _ d s~n ar, oynayarak 
)'"- e işte ediler. 
~ oldu ol 

'cı., Yeni Yet' acaklar. Bütün dün-
e ı._ l§tne ta • 

, ' 141net ala . r .. nna karşı bır e-
t~rıı 1 Sı:ızrr ge . rnetı var. Hele bizde : 

~ Çırrne..ı· h ? 
I~· lıtn 1 <.ıtn a · .. Al sana : 

S ı haftada ü 
~t ~lllci itir ç fehid verdik. 
~ ııt azınuzr ~ 
'iltı b er gibi, b • agzıınıza tıka-

as..... '- elkı de .. . ... al'( ist• murtecı dam-
l'or ...... Ce:ı:a lYcrek soracaklar. 

•ttııu usuıunu • 
:ı:? Ceza h n avdctini mi isti 

terbi ..... :Fakat r ayvana yakı§rr. 
Ye 1 a federa· . 

tc,,.. o tnuı le ınız: yetişmiş, 
ll "">'er osk~·a . 

tledi •n içinde b' ~ ınaanlara bile 
:ı:aı Ye t ın b'r t" r· ara. • e:ı:aıarında ~ ur u ceza var 
dUkÇt l.danııara le n tutunuz, adıi ce 
"'aıııa tnl, kett1al' ~dar l İnsan, büyü
}'Uyu~ryor iti kü 

1~1 buldukça mı hay-
'i a~: Var?.. ÇUlcken ceza yok, bü-

'i aı tnan tık 
d dı:ı:lı ltz O}tni 
aııdığ ve Yen· yalım .. 

llleyd ıllltz et . ı nazariyelere al-
:ı: a~d verır t 
~bıt "e ır. Ada· 'te acı hakikat 

tıyo)",. rabıt) ın akıllı d' • 1. 1• • ı..ı:ı: 1, Sttn ,_ • ısıp ın 1, 
• Sııııtı b' 

ır maarif is-

3 

M'i&'S'SIARIH 
120 sene evvel bugUn -Loterin 

300 uncu senei devriyesi 
mllnasebetiyle Almanyada 

muazzam bir gençlik 
bayramı yapıldı 

Metero lk 1800 
talebeyi hapsettlr~

re k her şeyi mahvetti 

Tarakçı"la.r caddesi böyle bir ycrdit ... 

l stanbul konuşuyor! 

Çarsıda, varakçılar caddesi 
nasıl bir yerdir ? 

Makineıerin, altın yaldızcılığı sanatini 
mahvettiği iddia olunuyor 

Mahmutpaşadan sonra, !Sar§ın1~1 Sa
atçiler caddesini gezerken, birdenb:re 

nklıına geldi. 
Dolma kalemim.in cebi tutan rabıtası, 

bir kaç gün evvel masamın üzer:nde, 
yanında unuttuğum, bir cigara yüzün
den aiyahlanmıştı . Ve. kaç gündür de 
onu bir yaldızcıya yaptırmak istiyor • 
dum. Hazır buraya kadar gelrrı:§ken, 

etrafımdakilere sordum. 
- Kuzum, buralarda, iyi bir altın 

yaldız yapan usta vat mıdır? • 
Karşımda duran saatçilerden üçü bir

den cevap verdiler: 
- Şurada, hemen arkamızdaki Va -

rakç lar sokağında, fstanbulun e:ı iyi 
yaldızcı ustasını l 'ula b:lirsiniz. İsmi 

Karak:ndir. Kendi·.'ne bizdende selt m 
söyleyin. Bakın size bir iş y::ıpsın da. 
eskisinden iyi olmazsa .. 

Daha faz!a C: inlemedim. Ruralan be
nimle beraber dolcışan, arl:~::laşlarım, 

foto Ali ile r essam Saffet Sakııbaşıyı 

yanıma alarak, ta ri f edilen so!:ağJ doğ

ru yürüdüm. 
Evve!a sağa, çarşının l:apılarrndan 

h' rine giden yola saptık, bu racla 10-15 
adım y~rüdükten sonra. tekrar pağ:ı sa
parak, dar ve kasvetli bir yola girdik. 
işte burası Sarakalar sokağı i• li . idi iki 
tarafta ufak ufak c!ükkarılar dizilmişti. 
Yolun b:::şında sol köşede bir aşçı C:ük
nı görünüyordu. Kap.sının önünde ufak 
bir malt·z duruyor ve buradı; hir taraf
tan bahk kızarıyordu. iki tarafımıza 

baka baka yaldızcı Karakin ustanın dük 
kanı arayarak ılerledik. 

Yolun ortasına kadar gelciiğimİT hal
de aradığ·mrzı hala bubmamıştık O 
zaman, birisine sormağa karar veı•dim. 
Diğerlerinden de daha küçük bir dük
kancının önünde duran aksaçlı b!r ada

ma yakla~arak: 
- Yaldızcı Karar.:n \!stanın dükka-

nı nerededir biliyor musunuz? dedim. 
Aksaçlı adam hlç istifini bozmı;dı: 
- Burası b~yım. dedi. 
Sonra nazik bir kaç kelime ile ne 

Y a zan : Haberci 

('ar~·d ı Tara7;~: 7a r sol.-ağ:mlnki ~C§ 1ı ur a!tm yaldızcı ve 'kaplamacı Kcı.. 
rakin Usta Haberciye yııı t:ğı i~ tarif ediyor 

Eir elmas mıhlayıcı ça1ışıyor 

,:stediğimi sordu. Yapılacak işi anlat -
tım: 

- A~abaçabuk. yani ~öyle beş on da
kika1a olur mu, dedim. 

Usta yüzüme bal:tı: 
- Olur amma. do~rusunu i~terseniz 

sonradan memnun kalmlzsınız. iyi bir 

şey isterseniz biraz beklemeniz lazım

dır •. 
- Ne kadar? 
- Kırk bet dakika, en çok bir saat! 
Doğrusu, kalemimin iyice yapılması

nı is'i=yordum. Evvela saatime, sonra 
arkadaılarımın yüzüne baktım. Zavallı 
Saffet hiç itiraz etmedi. 

- Saat biri geçiyor, karnım epey a
cıktı amma, ne yapalım, bekleriz, de-

di. 
Fakat Ali suratını adamakıllı aFmıJ-

tı. itirazını önlemek için: 
- Mademki öyle, burada çalışalım, 

bir röportaj yapalım, dedim • 
Bunun üzerine benden kurtulut olma

dı ğını anlamış olacak H, Ali de bckle
meğe raz; oldu. Yalnız 15-20 dakika 
kadar civarda bir tanıdığa uğrayıp ge
leceğini vadetti ve bizden ayrıldı. O 

za~n. Karakin ustanın arkasından t 
dükkana girdik .. Burası cidden pek ga
rip bir yerdi. Eski uzu) zillerin pilleıi.
ne benzer kavanozları kocaman bir ~n 
gal, ve bu mangalın bir ltöşesi_r:d:. ı:ç 
ayrı tas iç:nde ısınan esmer yuzlu su -

1 dekorun esasını teşkil ediyordu. ar .• 
Teferrüat olarak ta kavanozların ıçıne 
verleşmiş pillerden mangalın fü:erfo. -
deki taslardan birisinde duran ufak hır 
kömüre kadar uzanan bir tel gözüme 
mşti. Usta benim hayretle açılan göz -
terimin içine bakarak: 

_ Şaşmayın sakın, dedi. Dükkanım 
fakirdfr, makinelerim yoktur amma, 
dünyan•n en mükemmel altın yalc!ızını 
ve kaplamasını yapmak için bütün bu 
gördükleriniz kafidir. Benim 11.1 tez
gahta yaptığım yaldız. yeni yeni türe
yen fabrikalarda yapılan ya!dızlardan 

on kere daha iyi ve yüz kere daha da
yanıklı olur. Fakat ne çare ki herkes 
işin iyirlne değil, ucuzuna, şatafatına 
bakıyor . Bakın·z ben çok e~ki ve ayıp 
tır sövlemesi amma, iyi bir ustayım .• 

t r 11artı 7aızrıtıan 7o7amtacılardır "' 

.... Devamı 15 incide 
HABERCl 

1815 yılmdan BOnr'a Fransa laU1lamdan 
kurtulan Almanyada. muhtelit fikir cereyan 
lan b&§lamııtı. Yabancı bir devletin askcrl 
utılfı.smdan kurtulmanın verdiği hızla her 
fert bir fırkaya intisap ediyor ve mUcadcleye 
glriflyordu. 

Flkrt terakki gUn geçtikçe artıyordu. Blr 
çok yeni gazete Çtkmağa ba§lamıştı. lıfUte_ 
madJyen llml, felııel! eaerler neşrediliyor ve 
satılıyordu. Bir mUelllf bu devri izah eder
ken ~öyle diyor: 

- Almanya bu aenelerde lllm dUnyaaına 

çok bUytlk nimetler bağıtladı. Clddl eaer her 
memleketten fazla bu meuılekette yer bulu. 
yor ve istikbale kuvveW bir rençUk yctııl

yordu.,. 

Yena Unlveralteal gençllfe önayak olmak 
üzere birçok yenJlfkler yapıyordu. SUa ve 
mUzeyyinat yok ediliyor. Halt& kravat bile 
kullanılmıyordu. Yena Unlvemtest talebeleri 
alyah gömlek giydiler ve allalU giyinenleri 
açıktan açıta tenkide bqladılar. 

HUkdmet adaml&rr gençllfln bu ---müfrit 
hallerinden eııdfııeye düt«Uer. Fakat bu öy. 
le bir cereyandı kt, önüne geçmek imk!nsız_ 
dı. 

Protestan mezheblnln mUbdli Loterln Uç.. 
yUztlncU aenel devrtyeal mtlnuebetlle onun 
hapsedilmJf olduğu Vartboury ptosunda 
bUyUk bir bayram hıu:rrtandı. 1817 yılt 
18 blrlnclt4Şin gilnll 120 ıene evvel bugün 
bu şatoda toplanan gençler "gençlik bayra.. 
mım,. o kadar l&§aalı bir au-.tte tealt etti
ler kl bUtUn memleket bu bayramla ali.kadar 
oldu ve acvtndl. 

Gençler ateşU nutuklar ııöyledfler: Vatan 
ıtarkılan okudular. Terakkiye mani te§kll 
eden ananeler! tel'in etWer, lrUcaı te,vik 
eden gazeteler ve kitaptan bUyUk bir ateş 

yakarak içine attılar. 

• • • 
Bu bUyük günden ııonra on ııeklz ay geçU • 

Gençler t9.1kmlıklannda devam ettiler. Ye_ 
ııllfkleri yapmak ve tqvik etmek için elle
rlnden gelen her geyt yaptılar. Bu arada 
gayet garip hldlseler wkua geldi. Ruaya 
çarmm cuuau olmak üzere zan altına alın_ 
mq olan KotzebU Kanhaymda üniversite ta.. 
lebeslnden Saııt taratmdan öldUrllldU. E!kl
n umumiye bu k&Ui hem takbih ediyor ve 
hem takdir ediyordu. 

'Onlveralte profesörlerinden biri kaUllıı an. 
nesine yazdığı mektupta ıtôyle diyordu: ••ot 
lunuzun bu harekeU kanuna muhal!Itfr. Fena 
blr hareketUr. Fakat yUkaek duYllfu bugU
ııUn tanı fdeal genı:ııtını teınafl ediyor . ., 

Saka Vaymor dtlkuı gençllf'ln bu hareket. 
lerinf takdir ediyordu. İlk öııee meşrutiyet 
UAD etu. Bunu, Bavvera ve Vortenberg kral 
lan ve Bad Gra.n dUkuı takJp ettf. Bu suret 
le cenup hUkQmetlerf yeni bir aiyuet yolu 
tutmU§ oldular. 

Preııa lııfeternlh te!Afa dUfüyordu. Bu ha_ 
reketlerln IODU nereye varacaktı! 

lıfetemih bu cereyanları tehlikeli bir her. 

cUmercln b&flangıcı saydı. Prusya kralmı 
ikna ederek Karlsba.tda vekllleri toplayarak 
bir kongre akdetUrdl. Ftklrlerinl izah ettt 

ve neUcede her oeyt alt Uet eden kararlar ve. 
rildl. GUndellk ve haftalık ylrml sayfadan 
&§alı bUtUn riaaleler be§ sene ınUddetıe san 
süre tabi tutulacaktı. Yirmi kadar gazete 

kapatıldı. Ünlverııttelerln 111kı bir teftl§e ta. 
bl tutulmam kararlqlL İhtillle ııevkedicl 
hareklt ve tahrtkltr aramak ve nez'etmek 
Uzere Mayaııada daim! bir tahkikat komla. 
yonu kuruldu. 

tş bu kadarla kalmadı. Blrı:ok Unlveralte 
profwrleri azledildi aynca bin sekiz yUz 
talebe tevkif edilerek mahkemeye verildi. 

Niyazi Ahmet 

Köy eiltmenlerl 
v azlf el e ri ne 
başlıyorlar 

Ankara, 18 (telefonla) - Yetiş. 
tirilmekte olan yeni köy eğitmenleri 
yeni sene başında vazifelerine başla. 
mış olacaklardır. Eskişehir çifteler 
çiftliğindeki kursta. okuyan eğitmen _ 
ler ikinciteşrin sonunda diplomaları. 
nı alacaklardır. 

Bunların mesailerine dair plAnlı 
tedbirler Uzerinde allkalı daireler ha
raretle çalışmakta.dırlar. 

Eğitmenlerin tedris tarzları hak
kında bir nevi talimat mahiyetinde 
olan öğrenekler hazırlanmakta, ki. 
tap ve diğer levazımın teminiyle u~
raşılmaktadrr. 

?rfozun eğitmenlerin de iltihakiylc 
eğitmenli köy okutan sayısı 150 ye 
çıkml§ olacaktır, ' · • .. 
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Cenevrede otomobille gezerken sevgllf m 
Fransız dilberi birdenbire hastalandı 

hemen htislahaneye görürdük •.• 
Şoför arkadaşımızın bu teklif ini 

ınmenuniyetle kabul ettik. Hanriyet. 
atedcnberi çok sevdiği i&viçrcnin man
zaralarına bayılıyordu. Yolda, hep ta
biatin güzelliklerinden bahsediyor ve 
mütemadiyen ıunlan tekrar ediYQrdu: 1 

- İnşallah ömrlimilziln sonuna ka
dar burada yaşarız.. Daha İstanbulda 1 
iken bu hayatı tahlil etmJYQr muydum? 
Bir ay aonra sen de alışacaksın ve bir 
daha buradan ayrılmak ir.temiyeceksin ... 

- Bana kahrsa yerimden bile kımıl
damam, dedim. 

Ağzımdan kasan bu sözler Hamiye
tin şüphelerini uyandırmıştı. Elimi tu
tarak heyecanla soruyorAu: 

- Yoksa buradan da mı gidiyoruz? 
- Üzülme canım .. Şiın-Oilik böyle bir 

§ey yok .• 
- O halde neden "bana kalırsa., di

yo1'Sun? 
- Bunun sebebini sen de benim ka

dar bilirsin .. 
- Seni buradan başka t.·: yere 

göndermeğe kalkışırlarsa, bu sefer ben 
bırakmıyacağım .• 

- Nasıl bırakrruyauksın?. 

- Ben senin hatınn için Fransız 
teşkilatından i!!tifa etmedim mi? 

- Ettin .• 
- Sen de benim gibi yapacaksın .. 

Buradan başka yere göndermek iste -
dikleri zaman t.stüanı verir, htf§Cyden 
elini çekersin .. İşte asıl saadetimiz o 
.zaman ba~lıyacaktır. Esuen şimdiki 

saadetimizin geçici olduğunu ben de 
biliyorum~ Daha oturduğumuz ev 
bizim değildir. Günün birinde bizi so
kağa atabilirler. Her şeyden evvel 
kendi paramızla bir ev kiralamalıyız .. 
Bu suretle i&tiklAJı:yetimizi temin ettik
ten sonra muhataplarımızla daha kat'i 
bir rsanla konuşabiliriz. Ben kadın ol
duğum halde, bu cesareti gösteriyo
rum, sen tereddüt mü edeceksin? 

- Sen i§İ ~am ediyonun.. Ortada 
böyle bir mesele yoktur ve olamaz. 

- Ya otursa . 
- Onu da o zaman düşünürüz .. Şim-

di müsaade et te çok sevdiğin 1sviçre
nin tabii güzelliklerinden biraz da ben 
istifade edeyim. 

Tehlikel'.. bir mecraya girmek üzue 
bulunan münakaşayı bu suretle kestim. 
Hanryietin büsbütün haksız olmaıdığı
ru ben de biliyordum, fakat onun iste
diği gibi hareket e<lemiyeceğimi de 
takdir -ediyordum, bahusus ki benhn 
vaziyetim Hanriyetin vaziyetine ben -
zemezdi. Mensup t;>lduğum fırka bana 
yeni ve mUbim bir i§ tevdi etmI~. hu
susı memuriyetle beri. tsviçreyc gön -
dermiştL 

Filhakika vücudu buz kcsilrrişti .. 
Arkadaşım Serkise otomobili en ya

kın hastaneye sürmesini söyledim. 
Hanriyet kendini kaybetmiş, konuşa • 

mıyordu •.• 
On dakika sonra onu hastaneye ya-

tırdık •. Kendisini muayene eden. dok-

tor: 
- Merak edecek lir şey yok.. Bu 

ge:e burada istirahat etsin, yan,1 mü
tehassıs doktorlanmu: da muayene e· 

derler .. 
_Yarınki muayeneyi evde yaptırsak 

olmaz mı? 
- Bu vaziyette hastanın başka bir 

yere nakli doğru değildir. 
- Demek vaziyeti tehlikelidir? 

- Bu hususta kat'i bir ~y söyle • 
yemem.. Ancak bqka bir yere naklet
mek mesuliyetini deruhde edeınem, zi
ra herhangi kuvvetli bir heyecan çok 
vahim neticeler doğurabilir. 

Arkadaşım Serkis müdahale etti: 
- Doktorun hakkı vardır. Bu gece 

burada kalsın. Sabahleyrn erkenden 
biz de buraya gelir, muayenenin neti • 
cesine göre hareket ederiz, dedi. 

Henüz baygın bir halde bulunan 
Hanriyeti hastanede bıraitarak Cc· 
nevrede biT lokantaya girdik. Hanriye

tin hastalanması iıtihamı kaçınnıttı. 

Ağzıma bir lokma bı1e koyamadan lo -
kantadan çıkarak eve döndük. Arka -
dapm Serkis: 

- istersen bu gece burada kala
yını, ded!. 

- Te§Ckkür ederim. Es:ısen çok 
yorgunum ve derhal yatacağım.. Bo • 
!Una sizi rahatsız etmek istemiyorum, 
dedim. 

(Den.mı var) 

Bugünkü 
radyo 

18,30 Plll.kla danı muaikial, 19,1!5 Konte. 
ran.ıı: EminönU halkevi nc~riyat kolu namına 
Nusrat Sata, 19,30 Çocuklara maaaı, 20 RL 
fat ve arkada§lan tara!ından TUrk mu.sild.11 
ve halk varkılan, 20,30 Ömer Rıza taratnı. 
dan arapça eöylev, 20,t:S Belma ve arkada§. 
lan ta.ratmdan Türk mUSlk181 ve halk ıarln. 
lan (saat ayan), 21,15 Radyo fonlk opera 
orkestrası: ·re!aknUle (La Dame aux caıne. 
Uas), 22,115 Ajans ve bora& haberleri ve er. 
test gUnUn programı, 22,30 PIAkla 10lolar, 
opera ve operet parçalan, 23 10n. 

BUKREŞ: 

18,115: Pllk, 19,15: KUçUk orkestra, 19,45 
Pla.kta senfonik parçalar, 21,85: Şarkı, 22, 
Avrupa konseri, .Romadan naklen}, 23 haber 
ler, ve spor, 23,20 gala orkeıtrasr, 

BUDA PEŞTE: 

19,30: Slgan mualkial, 20.30 pllk, 22, AT. 
rupa konseri .Romadan naklen), 24,25 C&Z
band, 

VARŞOVA: . 
19,10 operet pazçal&n .ptl.kla), 21 Jılando

lin orkestrası, 22 Avrupa konaeri, (Roıxıadan 
naklen) ,23, 20 pllk konseri, 

Kimyager 

Hüsameddin 

= 

Buakıam SAKARYA sinemasında 

Dans, kahkaha ve güzel şarkılar GALASI, Dansın ye -
gine ve iki meşhur yıldızı FRED AST Al RE ve GIN-
CER ROCERS'in en son ve büyük zaferleri olan 

Vals Dalgası 
Filminde çok eğlenceli 8 yeni şarla dinliyecek ve .dans ale
minde bir inkılap tefkil edecek "Swing Time,, dansı ol
duğu halde 6 yeni dans seyredeceksiniz:. 

Cidden büyük bir ncıe, f8rla ve dans ziyafeti olacahtır. 
İlaveten: PARAMOUNT JURNAL ve (3 dakika) öğretic; :;·.n. 

i\i&E !Jii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ii~~~~~~~~ 
Sc.MER Bu akşam sinemasındr. "'~'*"""'";\ 

Esrarı ve dramlarile en 
büvük ve hakiki 
casusluk fllmi 

Matmazel 
Doktor 

Başhyor. Baş rollerde : 
DITA PARLO ve PIERRE BLANCHARD 
Tamamen SELANtK'te çevrilmiş, Fran s.ız ve Alman 
erkinıharplerinin gizli vesikalarını elde etmek gaye-

sini güden bir Fransız: süper filmi 
İlaveten: EKLER JURNAL son dünya havadisleri 

Bu ak~ için yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

Senenin ilk hakiki büyük 

Ladamok 
şalı eseri 

~~ırlUJDmem nş m uva'IPfakoye-t&OeırDB 

/PEK .. MELEK ve lzmirde 
ELHAMRA 

Sinemalarında gös eriliyo~ ; 
.. r'. • ..•. ~ ~ : ·.:..· • .,, . •.'Si\ 

- ,~IDEmlmııffiınıın filllllll!Illlllliill!fillllillfiljmlJIUPJ,wı.wı~Luıo.ı;;ıı..ıu""-

Alkazar 
işte size 9S7 - ss · 

Mevsiminin en büyük ve en zengin 

filmini hazırladı 

Bay 
Çetin 

"Denizalll 
Hakimi,, 

Okyanuı denizi altında, atlantid diya
rı sakinlerinin bin bir macerası milyor. 
· laca dolar sarfiyle vücuda gelmİ§ 

muazzam film 

Önümüzdeki 

- Acen 
.Aranıy 
Ankara Anonim Türk Sigorts 

Şirketinden : .~ 
Şirketimiz, mevcud acentabk tcıkilatrna ilaveten, eşağıda .' ~ 

tehir ve kasabalarda çalıfmak üzere mezkur mahallerin tanılımş tacı~ 
firmalan arasında acen!a aramaktadır. Bu işe, istekli olanlann ti1~..ı;I 
htanbtılda, Yeııipostane kUlısmda, Erzurum hanında kiıin ~ 
tnCTkf;zİne - refc~nslarmı da bildirmek suretile • tahriren mü~' 

Afyon Çanakkale Gemlik 

Amasya Çorlu Gümüşhane 

Antalya DiyarıbelıiJ İnebolu 

Ayancık Dörtyol İzmit 

Bafra Düzce Kars 

Bartın Erzurum Kastamonu 

Biga Fatsa Kayseri 

Bilecik Fethiye Kütahya 

Bolu Gazianteb Mafatya 

Ceyhan Gelibolu Maraş 

'!:l!':j• :;, '·; !:,1:·ıM ı ··il ··r,! 1 11.ıl:;: •';.•:" illl:i ~·.ı 1,ıi:1· 'I' ,1;A'.J! ·A.'ı,(·!·1~ i~,ııoı~ 111 
't. 1 : •• d ..•• ' • ".ı ~ .. ı t ' • •• , .. •+ rll',. n.: ltfk '" 

TiYATROLAR: 

Mardin 'I 
M. KernalP' 

Ordu 
Rize 
Sinop 
Sivas 
Tokad 
Urfa 
Zongutôal' 

XEPEBAŞI DRAM KISın 
BugÜn tatilG.ir. ERTUGRUL SAD! ~ 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU ŞEHİR 
TtY A TR OSU OPERET KISMI Tiyatrosu (Al'~ 

ıv 

Fırkanın pararıiyle İsviçre:,·: gcklik
ten sonra nasıl istifa eder ve elimi her 
§eyden çekebilirdim' Bu gibi bir hare
ketin cezasız kalacağını farzettrğimiz 
takdirde bile meı;elenin bir de manevi 
tarafı vardı. Yeni yazifeyi kabul edip 
btanbuldan Cenevreye hareket ettik • 
ten sonra benim için artık düıünecek 

mesele kalmamıştı. Bundan sonra ken
dimi h81diselerin cereyanına terketmek 
mecburiyetinde idim .. Aksi takdirde 
Fırkayı dolandınru§ bir adam vaziyetin 
de bulunacaktım ki, bunu asl:ı kabul 
edemezdim .. 

Otomobilde lemı:. kendim= bunları 
düşünUrken Hanriyetin birdenbire: 

Tam idrar tahlili ıoo kuruştur. 

BiHlmum tahlilat. Eminönil Emlik Çarşamba 
ve Eytam Bankası karıısında İzzet 

ıs . 10 - 93t Pazartesi gü. 
nü ı:i.lt§anlı saat 20,30 da 
TOKA KOMEDİ 5 perde. 
Yazan :Ed vard Burde, 
Türkçeye çeviren Fikri A • 

.,. __ 21.10.037 den ~ 

her gece ve .. ...ı 
umumaCum~ 
beye). 

- Bir ~ey oluyorum .. diyerek çır -
pmmıya baglaclı •. 

'--B.;.;.ey~ha-nL ______ __.J • SINEMAMIZDA • . _A dil. 

,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LSi~O~ 
-
Midenize 
Dikkat ve iYi HAZIM ediniz. 

Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı 
ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler m Helerini tal.rit 

ederler ve 

Ekşilik, Hazımsızlık 
ağırlık baş dönmeleri hissederler 

MAZON 

Melek'lt 
~ 

HAZIMSIZLICI MiDE EKŞiLiK ve Y ANMAj)\ıiı ~ 
rir. 1NKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir §ift: , 
almız. Hi~ ibir mümasil müstahzarla kıyas kabul 
MAZON isim horoz markasına dikkat. 

MEY VA TUZU De~u: MAZON ve Boton ecza deposu, İstanbul 
Yerupostaha:ıe arkasında 
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>-catıı~~ınısyet ve aşk ıromaıınu 
lf8Ue'nln bu güzel romaT1• (VA..NC) tara.tmd&D tOrkÇeye çevrllmtıtlr. 

~ -29-lhu 
tabi Yar kadı 
Son den ~olis han. na~ılmı§? Tayyarede l 
b tacıa12 ka f~ycsı de var nuymıJ? 
tırnunu sok ç Polıs hafiyesi işin içine 

t~ hi.ıkr._ ~u!? Bu mesele ile Fran-
Uıı· "'1:1Ctıı d k 1f 11l bir tn • c sı an Staviski rezale-
Oı'bün t ı.ınasebeti vaı nuymıı? Ledi 

dı·· iYyt,r d 
'4'i.i. derecede .~ e miymiı? İdd:a edil-

ran bu . guzel miymiş? Mariye na 
•cı cınay • '-~ c, siyas· .etı l410l :şlemiş? Bu mc-
lllı• . ı vazı"ctt z.,. ıJah ı en dolayı kapatılır-t .... 

§tc, mu 
t\ı:ı>ordıı. ~teri bu kadar çok sual so· 

llu b'. • tu ırınci 
ill b:rı_0 .•• yoklamadan sonra bin bir 

ter· ırını tak' 
t 1 lti:litı b, . ·1p etti. Sonra, bu müş 
tleıı tna• .. g"ası geldi. Dükkana her 

)~p·ı 'lllazeı r:ı · 
d· '!?tasın· arı tarafından saçının 
• ~ ı arzu d' 

llıclı: ·t:arına .. c ıyordu. Zirn, hepsi 
arz.:ıs:.ın §oyle söylemek ve öğün-
~ daydılar· 

·' "' l\h • t~ h • tkiın B . • 
tc.ı Ctbcr:~ . ... ılıyor musun- Bı-
"t' '-'Ckı g k lttt;'~-J .. Evet enç ız. mahut tayya-

hp lı o kız evet". Gazetelerin bah 

lıc it:., Vaıia ~e~ de ona git saçını 
tl ltı hcrbc hı hılsen neler anlatıyor. 

. " r de . 'd' tıı. \-Olt ..,, tyı ır. Kızın ismi Ma-
-"""tııı , t>~Zcl g · J • 
~.. ıste"· oz orı vardır ... Anlat-

,, "d" , lN,;c terb' ı· b' 1. h' ' ıy0 ıyc ı ter ıyc ı ı-
1-t r. 

•l~· <llt:ı .. _ . ,,,_ ~n ao 
ın,_ ~i ho nuna aoğru Mari. artık 
-""tra tulnıuı b' 'h • ~· Yı ke d. • ır aldeydı. Şayed 

1; ban.ı: n ısınden biri daha sorsa 
&tr b ' hı <ınğır bağıracak· 

l!' aııah • 
)c:~ atat b" ... Bıktnn... - diyecekti. 

ııc ı_ eyle ~ . 
llıtıı: ~endin· cısabıyet gösterecek 

)oJltııu ~ baş!~a türlü teskin et-
~-~ar A.. uıau. 
~q,ıııı:..... n tıana • • 
-~ ,_ gıttı ve maa§ınm art 

...., 'l;CJbaU 
llıc1t Val' 1 cesaretle istedi. 

huradcclarctU:en?en .. fazla maaş iste· 
la~0 a kaıbı . tnı go:ıteriyorsun? Sizi 

Ydı.• ll\in • 'l'v• • "gull1 ıyı ıgındcn dolayı a· 
'~i l'ttjll'ıd u '4tlutuyor musunuz' Be 

Çıq Cbaıt • • 
l"ftd a bır patron olsa 

' h r. 
bıı 'IU ~ 

t;ı>'a tozl·r· i 
hytt l>cıt ç k" ın ze inanmiyorum. 
~iıı~ 1l>i bili 

0 müşteri celbettiğimi 
ıı;_ c e... Yorum . • 
~ h... ..,lrıinı ve sızın de bilidi-

""1:~ ~ı~ . Şa"ed 'tm •• -4 b J gı emı ısterse-qan · • 
da koı rtnin yahud Riıcnin 

~ı ı,,';' Orıı aylıkla İ§ bulurum. 
t ~ b· arın dük ~ Uec:eJı:? . kanında çalıttığını-
r~.ı ~ b • Sız kendı" k d' . l" 
"'ı·., J ere k . en ınıze u 

Ott Otnik b. 
llnUz ır ehemmiyet at-

\> ' G~ ' tnattnazcl. 
~ ~ td· ctecuc.r ha -
~. 1P dııru lfi anketlerine de-

t:ı. ~"l d Yorlar. B 1 .. 
l "'ll İtatı Cği§tirdiği . ~? ~rdan bırıne 
~~r. Cden rckl& mı aoylıyece:C olur 

ll nu derhal yapacak-
~}' Aq tchdid• . 
'~lltu ı Yerme • 
~~an. istemi e ~etırmemesi isin 
~t:ı._ ri.ı:a "'~ y ıste.tnlye, ınaaşın 
1'tt ·"'l b ıı.Osterd' G 

'{ 'lıcı:rı u tnuvaffaki 1
• • layds, arka 

nun old Yetınden dolayı 
....... " u. 
ııor. \;)eni 
' "''~s tebrik d 
~}'' u t e erim M · . 
1 

1 th... arn z:ı ... _ • arı 1 - dedı. 
~ ~ev -•ıcınında h . 
dt ~ltırı1 ra Çtvird' areket ettın 

ıı. c vcrnıck ın. Maymun herife 
tdetir:sur kızsın ııurc~i~Je mük3fatlan 

'h ' lltızırn s· . . d <f.iq• · ızı tebrık •raralt ı. bi§ı1:1J 
l'i~" ~ tlefı:ine ~ğrurana havaya kal 
"'il! Clldin:ıi ıtnadla • 

le • " ded · 12\tl.d:ıf • 
ile llııı,,.:·· :Sütun ha~ etmesini bili-

t ' Zı. frak old Yatımda mücade 11ll O] "alJı Utn, 
rııı, . &tın: A Yavrucuk 

Cır.._ «'llltu ··· Sana ih haf ·"ıcı 0 . anın bo nas a-
ltaı CltJa. bı: ıttne<1i~in Ylınduruğu altı 

ac , .. rn-ı ._ tıı.kdi d 
~Clti ~ı:tır. et ctll\ck r e Bana ~a 
l:ct n1:en1·· llu dün"ad ınecburiyetinde 

"e . '"'ten h' J ı IJlah )'ıJı:rıı taı:ı i:· ıs faid çupluktan 
""§ irıııa.~ıı, ten de be Yoktur. Berc-
~11 . " a.r d ' en d 1 • he... e .. ı ıı-·· cğtu.. e se :ıngen, ... b ... un1 ... 

te Sen crhcrıilt er z~tfıllda 
de Pare ~ld, detti, henı de ~tzcağız 
ltıll'orda. ltıu1tab~~u. l\rtık b n:u!terile-

~l·ı.~· Uı Yaptıg" . .u ıkınci işi 
ı."1 ı ırın • . 

t~.11. Yet, ?i :s sınırlen-
t -'<Ç\>U rı. Ot-. 

<>;.41 • l:""lu ~-·ıcı.l Gc1•1 
)e~ f!.ıtlcc.:c1 .. l!cJip ~a e "Verdikleri 

~~ı . ..r ttı. E:v 1 t l'ıye~ · tonra b ve G tiyat 
d .: t:ırı<! ItlertH • aş ba§a gc.• ·e 
• tc\'lc c:"'1 • . w 

ltirilf li. Oldı.ı tlt.i tren · • 
1~rı (tt.ıc- . n ribi 'ç ~~tn, fevkatli-

ıt .. ı .. /\.y . r.crıne h' 
~l • a'"ıl·y0 Ilı z"\·l· ısJerini 

d~ ~ etc1a 'k•t~ı.ı. ... .e sahip oMuk 
!lal'lı ı ·ı <le k·· 

>'o~nıu opckıcrcicn 
~. kcd·1 fcvkaU 

ı erd 
en nefret 

ediyormu~. tkisi de istiridyeden iğrenir 
balık fümesi scvermig. Greta Garboyu 
beğeniyorlar, .Katerin.ı. Hepburnu ten
ki.d ediyorlardı. Şişman kadınlarla alay 
ettiler, siyah saçları beğendiklerini 
söylediler. Çok kırmızı tırnaklara, çı· 

ğırtgan ıa~ra, gürültü!~ kahv~le.r~ 
ve zencilere tahammütlerı yoktu. ıkısı 
de, otobüsü, mctropolitcne tercih edi-

yordu. 
İki insanın bu derce ayni fikirde ol 

ması §ayanı hayretti dof:rusu. 

Bir gün, Antuanın dükkanında, Ma 
ri çantasını açarken Normanın bir __mek 
tubunu düşürdü. Yerden kaldıTdıgı sı 

racla yanakları al al oldu. 
Glayds. meselenin farkma vararak, 

M>rdu: 
i . ' - Dostunun &mı ne. 

Genç kız daha kızar ark: 
_ Ne demek istediğini anlamıyo-

ı um l · dedi. 
- Haydi, haydi 1 Saklama.. . Sen 

ba kalarma yuttur .•. Bu mektubun ne 

büyük dayından, ne de annenden gel· 
mediği belli. Öyleyse ıöyle bakalım .• 
Kimden bu? 

_ Şey, . şey .. Bir delikanlı.dan .. Pi 
nede rastlamıştım ... Bir di§çi . 

Glayds nefes nefese: 
- Dişçi mi? - diy-: ıordu.- Güldü 

gü zaman, bembeyaz güzel <ii§leri gö 
Tünüyor her halde ... 

Mari hakikatın böyle olduğunu ka 
bul etmek mecburiyetinde kaldı. 

- Esmerdir, gözleri de mavi. diye 
ilave etti. 

Glay.ds, alayla: 

- §imdi bütün dünya plajlar saye 
sinde esmer bir güzellik sahibi olabilir. 
Bu, iıtisnai bir vaziyet değildir! - dew 
di. Maamafih bazıları uzun uza.dıya 

plaja da hacet ıörmüyorlar. İki §İline 
d.:zanede eımerleme tertibatı satılıyor 
Vücuda bunu sürünce tamadır. Yoksa 
mavi ıözJü, esmer tenli adam 1 Ta bil bir 
şekilde esmer olsun! tş~ilmiş ıey de
ğil. Hem de di§çi 1 Hah hah r.. Di}çi 
bir sevgil:m olsa, beni öpeceği zaman 
•'Hangi dişiniz ağrıyor?" diye sorma
sını beklerdim. 

- Sen delisin Glay.ds 1 
- Canım lafı deği§tirme ... Anlaşı-

lıyor i§te ••• Sevgilin var. Yak1land1n. 
(dışarıya seslenerek:) Geliyorum. ge· 
Jiyorum mö:ıyö Hanri! Bu herif de bi 
ze öyle emir eder ki. sanki erkeklikle 
alakası yok mübare~in ! 

Bu yere dü,ten mektupta, Norman, 
Mariyi cumartesi günU ak_şam yenıeği 

ne davet ediyordu. O gün. Mari. artan 
haftalığtnı da almı;tı. Art1k keyfine pa 
yan yoktu. 

Kendi kendine §Öyle dU§ünüyordu: 
•• - Şu cinayet nıcseleainden dola 

yı nahak yere üzüldüm. Dünyada her 

JCY düz:elir. Nitekim düıc!.di işte .. İ_ş. 
lerim her gün biraz ciaha iyiye doıru 
inki§af ediyor. •• 

Aşm bir hareket yapmak hevesini 
yenemiyerek, orkeıtralı bir lokanta o
lan Corner House'a gitmeğe, ora.da öğle 
yemeği yemeğ: karar verdi. Bir yaşh 
ka.dınla bir delikanlının oturduğu ma 
sacla boş yerler vardı. Bunlardan birini 
İ§gal etti. İhtiyar kadın yemeği bitiri
yordu. Hesap istedi. Paketlerini topla 
dı ve gitti. 

Adeti veçhiyle, Mari. yemek yer
ken bir kitap okurdu. Sahifeyi sevirdi 
ği sırada, bir an başını kaldırdı ve kar,1ı 
rındaki delikanlıyı gördü. Genç erke~ 
ona dikkatli dikkatli bakıyordu. Marı 
delikanlının yüzünün kendiıdne yaban-

cı celme.diğini gördU. . 
(Devamı var) 

Biliyor musunuz? 
.., daz$"'?- ... _.... -

Kompresler 

- · 
Bir yaranın ilzcrir.de, daima, valin 

defil, kompres k:;::ım.ahdxr. Çünkü. va
tin kolaylıkla yaraya yap.-,ır ve çıkar
mak için lifleri birer bi:er çekmek ıa-

z,rmdrr. Bu Ja yarayı kanatır. Ayni za 
manda, küçüc.ük lifler yarada kaldığı 

.:çin yaranın mikrop kapmık ihtimali de 
mevcuttur. 

Gompresler daima ıterlize olmalı

dır. Eğer, bU yoba, o zaman kuv

rıntıszz ve ~ikitsiı eski ve yumu§ak bir 
tülbent parç:ısı kullanılmalıdır. 

Eier kalın bir kompres yapılmak is
teniyorsa, birçok katlar yapılır ve bun
lar, hafifçe teycllerfr. B11ndan ıonra 
kompres, suyla dolu bir kaba konarak 
bcı dakika müddetle iyice kaynatılır. 

Böylelikleı ko:npres iyice temizlenir ve 
kullanılabı1ec~k bir hale gelir. 

BoQaz nasıl mua
yene edilir? 

• ,, . 

Bir hastanın boğazını rr:.uayent e
derke~ ağzını iyice açına!: için :bazı 
aletler kullanılır. Tabii bunlann en 
pratiği küçük veya büyük bir k:ııığın 
sapıdır. K:ıııkla:-ı kullanmadan evvel, 
f.yice aterlize etmek lazzmdr.. 

Kullanı~ tllrzı: Alet sağ elle ağı:a 
sokularak dilin üzerine bastırılır. Sol el 
rde tµtulan ışıkla da (kibrit, munı veya 
elektrik llmbasiyle) boğaı mu.ıyene e

cl.lir. Eğer hasta, kU5ük bir çocuksa, 
burun deliklerini cıl:mak llrımd.ır. Ha

vanın ulı~ı, çocuğu, ağzım açmağa 
mecbur eder ve böylece, bo!uı rahat 
rclıat muayene edilir. 

Alet kull;:nmad:.n evvel bofazı mu
ayene etmek kabildir. Hasta dilini 
mümkün olduğu kadar !ula ldrpn çı-

kanr ve icap ettiği r.iktarda "'A" harfi
ni tellffuz eder. BSylC(:e, dil afızın alt 
tarafına doğru i:1dirilmiJ olur ve boğa
z.ın muıyencşi kokyca yapılır. 

Tonton 
amca 
raeırlb>eırde 

Taaı· yolu 
ile sukut 

İzmire gitim. Orada mektep arka- / 
daşlarımdan RUsteme kordon Koyunda 

rastladım. 

-Ooo ... Merhaba .. Ne var ne yok 
Ne zaman ~eldin? - diye biribirünizi 
kucakladık, öpü§tük, koklaştık. 

Sonra Rüstem beni askeri kıraat
haneye çekti. Nargilelerimizi karşılık
lı guruldatarak çene çalmiya başladık. 
O bana mütemadiyen lstanbuldaki ah
babların vaziyetini soruyordu. Bense 
ona İzmirdekilerin. 

- Recaiden ne haber? • dedim. 
Omuz silkti. 
Ş~ştım: 

- Darğın uusınız? 

- Yok ama, bırak hayırsızı ... 
- Ama da yaptın ha ... O kadar se-

vimli, cana yakın çocuk... Mütemadi
yen ~pimizin işine koşardı ... Eline beş 
on kuruş geçince derhal üçümüzü be
şimizi bir araya toplar, baydi ziyafet. 

Rüstem omuz silkti: 
- Şimdi bütün bu vazi.vetlere 2e!(

mi§ ola. 
- Niçin? 

- Zenginletti. 
- Daha iyi ya i§te .•• 

Gillmeğe başladı: 

- Rüstemin zenginleştiğini duyun 
ca, şöyle duşünUyorsun değil mi: tz
ınire geldiğini duyunca, hemen hususi 
otomobilini sana hasredt\:ek. Tabii e
vinde misafir etmesi muhakkak .. Şere
fine ziya! etler verecek ... İlah ilah .. Fa 
kat avucunu yala, azizim. .. Beni 2ör 
mcmczlikten geliyor, 

- Garip §ey ... Bunu havsalam al
maz ... Nasıl olur.. Vallahi söylediğine 
iyi ettin. Hemen şunu göreyim .. Yahu 
içtiğimiz su ayn gitmezdi. Bu adam 
timdi nasıl böyle olur? Garip, garip ... 

Bir an durdum: 
- Belki sen ona karşı fena bir mu 

amele etmişsindir. Kalbini kırmrısın
dır. Sanmam ki bana karp ayni tavn 
takınsrn... Benim canrm karde§im Re
caiciğim. 

- Recai... Recai... O ne hcrt:aidir 
o .. hele bir tecrübe et ... Kısmetini de
ne ... - dedi. 

• • 4 

Rüstemle bir müddet hl>§ be~ ettik 
ten ıonra aynldık. Şu Recai mcııelew 

si gittikçe zihnimi kurcalıyordu. Adre 
sini almııtım. Fakat almağa da hacet 
yokmuı ya... Şchirin içinde onu bil
miyen yokmuı. Adını söyler söylemez: 

- ( . . • • ) §İrketine değil mi e
fendim?. - diye St>rdular. 

- Evet. 
Muhteşem bir binanın önünde dur

duk. 
Mermer merdivc.-ılerdcn yukarıya 

çıktım. Üniformalı bir hademe beni kar 

ııladı: 
- İstediğiniz nedir efendim? 
- Reeai beyi görc.i.:eğim. 

- Müdürü umumi bçycfendiyi mi? 
Kılığımı, kıyafetimi §Öyle bir süz

dü. Sonra: 
- Mecliste. 
- Ne mcclisı, - diye kaşlarımı 

çattım. 

Anlaşılıyordu ki basma kalıp bir ke 
Jimeyle beni atlataca':tı. Fakat israr et
tim: " Mecliste " nin manasını biliyor 

dum. 
- Ne mecli&inde? 
Ve attım: 
- Bugün meclis yok. 
Odtl.:ı pi kinli~imi kavrayınca: 
- Si% ne işi için geldiniz? 
- Şahsen görüşeceğim... Ahba-

bımdır. 
Bir daha &ilzdü: 

- Şurada, masanın UstUnde tıır su
al cevap 1i teıi vardır. Onu duldurun. 
Husust katibine verelim. 

Merakla masaya baktım: Matbu 
bir Uğut Adeta istintak varakası . A 
dı, müracaat tarihi, ne için geldiği, ki
min tavsiyesiyle. 

- Lfıhavle ... - dedim vo cebimden 
bir kart çıkartarak uzattım: - Haydi 
şunu götürün. Beni derhal kabul ede
ceğini anliyacaksınız. 

Odacı kartı aldı. Bir müddet son
ra dönerek: 

- B::n size demedim mi? Me~~ul. 
"Salonda istirahat etsinler!" dedi. 

Bu. ihtimalki b!r istiskaldi. İhtimal 
ki Rc.•.:ai, bütün mazisiyle alakasını kes 
mck istiyordu. Fakat bentm de inad
cılığım tutmuştu. Anlama~azhktan 

gelerek oturdum ve bcklcmiye başla
dım. 

Salonda diğer kimseler de vardı. 

Adeta doktorun kar§rsına vizite için çı 
kıyormuı gfüi bekleşiyorlardı. Nihayet 
11ra bana da geldi. 

Hademe, kelimesi nazik fuat tar
zı fimirane bir şekilde: 

- Buyurun r - dedi. 

Yürüdüm. Kalın halılara basarak i
lerliyor.dum. Bir kapıdan, ba§ka bir ka 
pıdan girdim. Nihayet İ§te Rccainin 

karşısındaydım. Yaşlanmış fakat aza
met, zerafet kesbetmiş. Evvelce tasar 
ladığım şekilde inCMlıma laubali bi: 

- Vay! - diye haykırdım. - MaJi!l 
lahın var yahu ... Sen ne olmufıun .. 

Bir kaş havada, bir kaş a~ağıda, 

süreta nazik fakat aramı:da bir içtimaı 
mesafe basd etmek için her hareketiv 
le gayret ederek: 

- Nasılsınız! • dedi. 
Ve ağır, şahane bir hareketle, bir 

koltuk gösterdi: 

-Ne gibi bir hizmetinizde bulu
nabilirim? 

- Yok be kardeşim ziyarete gel-
.dim ... 

- Ya ... Fakat ... 
Saatine baktı: 

- Maalesef .. Şimdi Osmanlı ban
kası müdüriyle bir randevum var ••• 
MalQm ya. .• lı zamanı ... 

- Öyleyse i zaınanı haricinde baş 
ka bir yerde görüısek de ealri demleri 
yadetsck... Meseli bu akıam ... 

- Ankaraya gitmem muhtemel .• 
Bir söyliyc•.:eğiniı varsa ıU: yazın .... 
Ben takip ettiririm. .. 

- Yok efendim ... Görüımek ... Sırf 
görüşmC:k. .. 

Yüzünü buruıturdu. Atlatnıaca için 
takip cttifi bir formülü 4erhal aundu: 

- Siz adresinizi bırakın ... Bir müd 
det daha İzmirdeliniz ya... Ben aizi 
aratınm. 

Ve aratmadı ... 
• • • 

Aratmadı ama, aradan zamanlar 
geçti... Şirketin iflb et.iğini ve Rd.:ıi 

nin de muhakeme altına alrndıf mı ca 
zetelerde okudum. Dofruıu ne de ol
sa escflendim. Bu kadar eski hukuku
muz vardı. 

Dün Recaiyi tıtanbulda rordüm. 
Sultan Hamid vüzerıama dönmüıtU. O 

anlı, şanlı halinden eıer kalmamtJ. 
Halk arasında dükkln camekinlanna 
baka baka yilrliyordu. 

Kolunu dürttUm. 
- Vay ... Kardcıim .. - diye az daha 

boynuma sarılacaktı. 

-Ne var ne yok? 

- Hiç dolaııyorum... Haydi ıel. .. 
Seninle bir birahaneye girelim... Bir 
kaç tek atalım ... 

Yine o eski neıeli, mükrim çocuk 
haline ıclmişti. Son meteliğine kadar 
'b;ltün pı.rasını bizim için aarfetti. 
Mnhkemedc bir işiın vardı, evrakımı ta~ 
kip edemiyeceğim için canım sıkılı
yordu. 

- Üzlilme ... Numarasmı bana ver. 
Benim de iılerim var ... Bakarım .. - dedi. 
ve baktı. İntaç etti. 

Huyund:ın mıdır, ıuyundan mı
dır: Bazı insanlar böyle! ~enıWik ik
bal as.Hiklannı bozuyo.r. Fakirken mil
komel: mükrim, nazik, dost ... Yükse
lince hafazanallah. 

Allıı'!ı böylelerini ta.ali yoliyle su
kut ettirmesin, amin 1 

(VA· Nd) 
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Dünkü futbol maçları P. Carnera 
Boksa tekrar başlıyor 

Taksim stadında bir çok hususi 
maçlar yapıldı 

Dünya boks şampiyonluğu unvanı -
nını kazandıktan sonra üst üste bir. 
çok mağlllbiyetlere uğrıyarak boks
ta.1 çekilmiş olan insan azmanı laka
biyle maruf İtalyan boksörü Primo 
Carnera'nm bugünlerde tekrar ringe 
çıkacağı rivayet edilmekteydi. 

Galatasaray 2 
Gaıataspor 2 

Galatasaray genç futbolcülerinden 
mürekkep bir takım Galata spor klü. 
bil ile Taksim stadı kupası için dün 
sab:ıh karşılaşmışlardır. Baştan sona 
kadar heyecanlı geçen bu maçın. ilk 
devresi sarı kırmızılıların 2 - 1 mağ. , 
lübiyetiylc bitmiş, ikinci devrede da _ 
ha düZz:,<>iin bir oyun çıkarmıya mu _ 
Yaffak olan genç Galatasaraylılar bu 
devrenin sonlarında bir sayı kaydede. 
rck müsabakayı 2 - 2 beraberlikle bi. 
tirmişlcrdir. Bu kaq~ılaşma gel~cck 

hufta tekrar edilecektir. 
Giineş 3 - Şiş1i O 

Dün Taksim stadyomunda Güneş i. 
le yeni Şişli klüpleri arasında da hu -
susi bir müsabaka yapılmıştır. 

Oyuna Şişli en mühim dört oyuncu. 
sundan, Güneş de müdafi Reşad ile 
Rcbiiden mahrum bir kadro ile şu şe. 
kil::le çıkmıştı: 

Güneş: Cihad - Faruk, Hristo • Da. 
niş. Rıza, Yusuf - Melih Canbaz Sa-. . 
lfı.haddin, Necdet, Ömer. 

Şişli: Armenak - Yavru, Kirkorik _ 
Drakuli, Ara, Mastian _ Zaven, Aroti. 
yun, Suldur, Arşevir, Agop. 

Karşılıklı ve neticesiz hUcumlarla 
başlıyan birinci devrenin ortalarında 
Satahaddinin bir hayli uzak mesafe _ 
den çektiği bir burun şütü takımına 

Çamurlu güreş . 
Btı yeni usul güreşler 

A meri l< adtt revaç 
bulmakta<Jırl 

Yağlı, serbest, Grekoromen, Keç 
güreşlerinden sonra son zamanlarda 
nçmura bulanmış pehlivanlar arası~ 
da müsabakalar da moda olmuş ve bu 
yeni usul güreşler Amerikada almı~ 
y'.ir'.imil§tür. 

Bu :.·eni güreş Amerikan usulü ser. 
~t gn.rcş şeklinde yapılmakta ve 
publha.nl:ı.r da • 2laturka güreşte ol
datru gibi - Yağ?amna yerine çamur. 
Jıın.-r.ı~ida~.:rla.·. 

Yuk;trl:i fötvğrafiarda, Macar'"San. 
der Z:ıbo iie TiirıtH pehlivan Bhu Pui. 
der c.r.:.:ırıfü:. y:ıpılan hu yeni usul mü 
!!a.b:ıka ı;vrülmcktedir, 

ht:•::bu:nn düny:.dı;. hlr l'~i daha ı 
hulım?nty:vı sbdlarınd,! ı~::murla:- i _ 
c;inde kn::ı ~ er. ~·;,.;ıı!:\b!lc-r.cğ! <l~~i:nU • 
JU n.:c ~u yrr.l 11·1d ::fı~cr·1r. ~.::1drı: i7dc 
de ctar~!lbu'c tu:ımmüm cJl!ct·ğ.rıc şUp. 
ne <'dİJlJ('Z! 

ilk golü kazandırmış ve bu golden on 
dakika sonra, sol açık Boncuk Öme. 
riıl ortalayışma sürati sayesinde ye • 
tişcn Melihin plasesi ile ikinci sayı 

da kaydedilmiştir. 
İkinci kısım Güneşlilerin yaptıkta. 

rı birkaç hücum istisna edilirse baş. 
ta -:ı sona kadar Şişlinin üstünlüğü aL 
tında geçmişse de, Güneş müdafaasi. 
le kalecisinin güzel müdahale!erlle va 
ziyet değişmemiş ve maç son dakika. 
da sol açığın attığı blr golle 3 - O 
Şişlinin mağlubiyeti ile bitmiştir. 

Kurtuluş O - Escyan 3 
Gayrüedere klüplerden Kurtuluş 

ile Eseya:ı takımlarının yaptıkları hu 
susi müsabaka, tahminlerin hilafına, 
3 - O gibi kat'i bir netice ile Eseya_ 
nın kuvvetli rakibi Kurtuluşu mnğlub 
etmesiyle neticelenmiştir. 

Fener 5 - lstanbulspor 2 
Dün Kadıköy sahasında da Fener. 

bahçelilerle 1stanbulspor takımı bir 
ekzersiz maçı yapmıştır. Fenerbahçe 

Bugün gelen A v.nıpa gazeteleri, sa.. 

bık şampiyonun lngiltereye gittiğini 

ve Londrada Vild isminde bir boksör
le karşılaşacağını haber vermektedir. 
lcr. 

antrenörünün hakemliğiyle yapılan 

bu müsabakada lstanbulsporun genç 
oyuncuları sayanı hayret bir varlık 
göstererek ilk devreyi 2.1 galip ola. 
rak bitirmişlerdir. 

Müsabakadan evvel kararlaştırı. 

lan otuzar dakikalık devre ikinci kı. 
sımda hakem tnraf ındnn elli iki da. 
kikaya kadar uzatılmış ve havanın ka 
rarmasiyle top görülmez bir hale gel. 
dikten sonra Sarı lticiverdlilcr üç sa. 
Y1 kayddetmiş ve macı 5.2 kv~?!._">Xl.ış 
lardır. 

Peter Kanne lskoçyah 
boksör B. Lynche on 
üç dakikada yenildi 

f ;1gil!z hafif sıklet bok.'j birincisi Pe ter Hane'ın ayni sklettc dünya 
ş:..mpiyonu ola>l Bcnny liıjneh ile ge fCl1 haf ta Loıulra.da yaptığı mü saba. 
ka lskoçyalı Benııy Lyıı.eh'in 13 ncü dakika<la lngilizi. nakavt ctmesHe ne. 
l icclenmiştir. 
Peter Kanc'm bu umulmıyan mağlUbiycti txıtanaaşlarıııı çok nıiitccssir 
etmiştir. 

Yııkardal.:i resmimi::de lııgiliz yımırıı kçusıaııı mağlii.b cdeıı dü§iiş görül. 
mcktedir. 

JÇERIDE: 
• Beyoğlu halkcvlnden: 19-1~937 salı 

gUnU saat 18,30 da evimizin Tepebaşındakl 
merkez binasında Klzım Sevlnç tarafından 
•'Şeksplr hakkında,. bir konferans verllecek_ 
tir. Bu konferansa herkes gelebilir. 

• Beşlkt&J halkevlnden: Evimizde piyano 
dersleri vertlmeğe ba§lnnmaktadır. Ar:zu e. 
denlerln hergQn saat 12 den akşama kadar 
evimiz idare memurluğuna mUracaatıa ka. 
y:ıUarmı yaptırmalan. 

• Dostumuz tranın hariciye veziri Sami!, 
önUmUzdekl cumartesi gUnU Avrupadan şeb_ 
rlm!Zc gelecek ve doğruca Ankarnya gide. 

cektlr. 
• tıtanbul UnlversltesI felsefe şubesinden 

mezun olan ve Romada hllkOmet hesabına 
stallstlk tahsiline gönderilen Mahmut Fey. 
yaz Es I.ı:?hlııtnnda bir tayyare kazasında 

3lmUştUr. 

• Şehircilik mütehassısı Prost İstanbul 
içln hnz;rladı~ı projeyi birkaç gUnc !tadar 
tanıamlamı, olacaktır. Belediye. plAn kat'ı 
şekihıl l "dıktıın sonra. tsUmlttkl icap eden 
yt<:-lc:-dc ın;;aa:.u: tlurdurulınıuıı için hOkfı. 
ııı ı\rıı tir lt 1n :ı:ı çıkarılmasını lsttyccck. 
tir. 

• \'erilen l'mlr Uzcr1nc, bundan bayle e11-

hlplerl veya rcamt bir makam tarafından Is. 
tcmncdlkçe ba§kalarma alt bulunan nU!us 
kayıuarmı kimse alamıyacaktır. 

• Tro.kyadakl teftişlerinden sonra Bursa. 
Ya da gidip sonra oehrimlze dl:lncn Dahiliye 
ınUsteşarı Sabri İstanbul kaza ve nahlyele. 
rinde de teftl~lere başlamıştır. 

• Memleketin muhtelif mmtakalarmda 
Yapılmakta olan ruam mllcadelesl devam 
etmektedir. Bu arada !zmit mıntakasmda 

200 ruamlı hayvan öldUrUlmUştUr. 

• Ankaraya nakledllmlf olan siyasal bil. 
gl!cr (Eski millk1ye) mektebi bugUn yeni ac. 
ne derslerine ba§laınıştır. Mektebe bu sene 
50 talebe almıru§tır. 

• Gaziantepliler orduya yeni bir tayyare 
hediye etmeğo karar vermişlerdir. 

• B&JvekAletten verilen bir emlrle ucu iğ. 
neli övcndrelerin yerine kamçılann kullanıl. 
ması blldlrilmlşUr. 

• Memleketimizden transit olarak geçecek 
bUtUn yabancııann pnsaportıanna (transit> 
damgasının Yurulması ve slyast pasaportla 
geçecek olanlıırx da isimlerinin kaydedilmesi 
ah\kadarlara blldlrllmlştlr .• 

• Art.ık tamamen ticaret odaaınrn mUraka. 
besinde bulunan esnaf cemiyetlerinin kUçUk 
11:ınat erba.bmıı. alt olanlar yeni sanat ka. 
nunu çıkınca birer birlik haline girecek ve 

"Dam,, sı,~~TE~ltr ~ 
"Kavalye,, nin kavgas i 
Kumkapıda bir ermeni dUğUnünde dll-' ~ 

sonulida altı kişi yaralandı 
Zabıtanın verdi~i rapora göre dün ldışarı çıkardık. Bunlar ıok~~ ~ 

gece Kumkapıda Arapzatle sokağında hayli r~kı daha içtikten ıonra J ! 
23 numaralı Samikonun dükkanında d~kildiler. Artinin elinde bıça~ ~ -
rı.:.şan merasimi yapılırken davetliler - İçeri girince önüne gelene saldır ~ 
den Kumkapıd3'ı oturan Ohanes ağlu tindeki bıçağı almak için üzerİfle f ~ 
Artin, Hazaros oğlu Kirkor, Mehmet tanlar, ellerinden ve kotıarın~.ıı 
oğlu Nuri, Nişan oğlu A~op, Ohanes lar.dılar. Dışaı4da kalan arl:adar,I 
oğlu Kirkor, Karabet oğlu Artin, Kap· camları kırdılar. Ne ise ktsa lılr /İ 
ril oğlu Agop arasında kıskançlık yü • sonra zabıta memurları yetİJtilef• ~ 
zünden kavga çıkmış, biribirlerini el· hemen yakaladılar. Kaçan ar~ ıll' 
terinden ve kollarından yaralamı§lar - da biraz sonra tutuldu. Yarıl 
dır. Yaralılar, Cerrabpaşa hstanesine hastaneye götürüldüler. 
gönderilerek tedaVı\ altına alınmışlardır. ikinci hadise S 

Bu sabah bir arkaldaşmuz vak'anın Diğer bir yaralama vakası ela 
4
, 

olduğu yere gitmiş, nişanr yapılan kı· Ahmette Cankurtaran mahaJle.tı' . 
zın babası yazmacı Karnik ile görüş - muştur. 

müştür. Krakol sokağında 2 nurnırtlt rİ 
Karnik vak'ayı şöyle anlatmaktadır: oturan vatman 'İsmail arkadatl~~ 
- Dün gece yazmacı dükkanımda arabacı Yaşar, Halil, Hüseyin, . e 

kızımın nişan merasimi yapılıyordu •. yı rala içmek üzere dün gece e# 
Dükkan çok gcnit olduğundan dana vet ctmittf.r. ~ 

için burasını münasip görmüştük. Da- Saat ona doğru davetliler '~ 
vetlilere rakı, bira ikram ediyorduk. kavga çıknuı, arabacı Yap! 
Yazmacı Artin ile Kirkor ve bir kaç Yahyayı başından ağır surette 1İ_ 
arkadaşı da !davetliler arasında idiler.. mııtır. Bunları aymnak üzere'~ 
Bunlar vakit ilerleyf.nee aa:-hoş oldu- na giren ev sahibi İsmail de ,ol 
lar •. Yanlarında kadın yoktu.. Şunun, ründen yaralannuştrr. Suçlu ~·~ 
bunun "dam,, lariyle dansı:tmek istedi- çağı ile kaçarken yakalanmııtrt• , .. · 
ler. Diğer davetlilerin rahatsız olduk • lılar Cerrahpaşa hastahanesine ~·1 

larını anlayınca nezaketle kendilerini mıştrr • ../ 

2Jış S~j 

Hoş geldin 
büyük dost! 

( Bir Balkan devlet adamının Ankarayı 'ıJ ıı 
memı, olması hiç bir özUr!e affettlrllenı-' b, 

Yazan : Şekip Gündilı aı 
(Ba§ tarafı! incide) bir cür'etle de şöyle bir tavsiYed' .., 

Kalamı§, Haliç ve Adalar etrafında, 

okuduklanndan ve duyduklarından 

aldığı ilhamla tahminler yapmı3, yü. 
zündeki iyi adam üadesini bir kat da 
ha arttıran bir tatlı gülümseme du. 
daklannı yayarken, çok renkli bir ro-ı 
mantizm. ile bize hayalindeki tstan
buldan muhayyel sahneler, instanta. 
neler nakletmişti. Ve uzun bir edebi 
mubahase şeklini alan konuşmamızı 
keserken: 

- Nasıl... - demişti ~ tstanbulunuzu 
canlandırabildim mi? 

Şöyle bir eevab verdiğimi hatırla. 
rım: 

- Muhayyelenizin vus'atına hay • 
ranım ekselans ... Yalnız sunu arzet
meme müsamaha buyurmanızı rica e. 
derim. !stanbulun hakikati, hayaller. 
den ve nazariyelerden çok daha gü. 
zeldir. 

Bir diplomatik suvarcnin mükellef 
büfesi ile bol şampanyasından alman 

müstakil olarak çalışacaklardır. Bundan son 
ra, ticaret ociıısmm esnaf şubesi IAğvedile. 

cekUr. 

UIŞARIDA: 
• BUtün Romanya. dUn kral KarolUn do. 

ğumunun H UncU y:ıldönUmUnU teıslt etmış. 
Ur. BUtün gazeteler, Kral KarolU tebcil et. 
mekte ve milletin temennlyatmı harareUl 
tabirlerle ifade etmektedirler. 

• Beynelmllel ticaret odaları reiıl Tomaa 
Notaon Balkan memleketlerinde bir tetkik 
seyahati yapmakta.dır. 

• Parisc gltmlf olan Yugoslav b&§Veklll 
StoyadinovJç, nalb prens Polün biraderi 
prens Arsene tarafından kabul edllmf§ ve 
dün gece Belgrada hareket etmııUr. 

• Akdeniz Fransız !Uoııu 19 Ukteırlnden 29 
flkteşrlne kadar Provence sahlllerlnde ma. 
nevralar yapacaktır. Bu manevralara 7 kru ı 
vazör, 7 torpido muhribi, 2 torpido ve birin. 
el filotlllA.nın denlzaltl gemileri f§Urak ede. 
ccktir. Manevraları Amiral Decouk ldar~ 
edecektir. 

• Sunday Refere gazetesine göre, DUk de 
Vlndsor, 17 Ukte3rlnde hususi bir tayyareden 
tngııterenln cenubu garbt ııahlllerinde tlll 
bir tayyare meydanııta lnml§ ve orada valide 
kraliçe Mary'nln zlyareUnl kabul etUktenı 

sonra berı1 Avnıpaya dönmUıtUr. 

lunmuştum: 

- Mayısı ihmal etmeyiniZ ~ 
!stanbulda sonbaharın güz.el~ ıı 
rivayet edilir ve bu rivayet etif· l 
ze bir hakikatmiş vehmini V el 
kin siz Mayıs ayını ihmal etııl 
siniz ekselans ..• 

Bugün, au sonbahar tsı.aııbıl~ 
beni teyid edişi kadar mUz'iÇ Jl 

bilir? 
~ 

İşte yağmur yağıyor. !şte lı.~ ı 
çılmıyor. İşte sert ve soğulc ~ti, 
gar esiyor. Yağmur suları 1,,ıı 
limanının rengini her an btl it 
yor, değiştiriyor. Averofun d~ \ 
tığı yerde mavi Marmaranııı ~· 
hir kadar ~amurlu bir rengi f. 

1 
kat yine bu §ehirde §imdi, bıl<tı t 

muru, iklimin bu sürprizini ' / t 

rin bütün fırtınalarını tekıi~jtl l 
mehtaplı Mayıs gecelerindell e1ft 
daha şiirli ve ılık bir başka. f.l ~ 
ki onunla yapacağı ilk teın~;~ ~ 
Metaksas'a, tabiatın bir hııitB-~ 1 ı: 
şehre musallat olan bu gazsb~ 
hal unutturacaktır. Ve bu ıı. 1 b 
içinde bu General Metaksıı.B111ett le 
şahsına ve temsil ettiği de' .. 

1 
~ 1>: 

gerek mUmtaz bir oğlu oldJtl ~.L tJ, 
milletine bu memlekette ne /.':/t rı 
bir kıymet verildiğini, Kemal u&; 

sıı l'ı kün Tilrkiyesinde dost ve ~ 

Elen milletinin asil hüviyetiJl~~ b 
yUk bir saygı ve sevgi besl ~ '' 
Türk silahlarının müttefik ı1 ,~ b 
Jetinin silahlarına karşı otatl ~ l' 
itimadını derhal ve bir aıJl1' ~ 
mış olacaktır. 

Türk - Elen dostluğu ve 'fil'~ 
ittüakı bu memlekette bit 11 ~ 
hüneri ve bir diplomasi ıı!~1~ 
dir. Türk, Büyük Şefinden ıı-ı (f1j 
hamla ve ona inanarak, oııtııl fı 
gözlUğü kullanarak ko:aı§~; /. 
ve müttefiki olan Elen'in ~ 
ziyetlerini anlamış. Onun Jc ~ 
f aatlerine aykırı olmıyan rtt ... ıJIJ 
rini anlaımş ve ona her lıll' ... 
f'!lat edilebileceğine inanın~~~ 
tinizi sevenlerin diyarma, sı oŞ f 
m.;rd tanıyanların diyarına Jı 
niz Ekselans! ,1, 

• ŞEKIP.Gt1 
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bb R ~<dl v o ~ lUI a o ar n o e 
l~ ~ ltlı lfi7il <dl e ifil k u ırt u .O <dl u O aur 
boratuvarıar gıda imalile meşgul ; Mide 
hastalıkları kendiliğinden ortadan 

1 lis"lin~ . . 
tıijı_ tatu ıstıkbali, bu,ün, labo-
ı.. ~dd "'arıard . "<>r,1 eratı a teıobıt ediliyor. 
h il\> rtııı { "'hi t• iltlarınd ' en adamlarının la· 
t ıb· ak' ·ı Cct.~b l tö ·· l 1 mf araştırmalara 

·11 cı runu . 
lJ. t.rdcn b Yor. Sıze burada, bu 

Ş· asla.lığ azılarını nakledelim: 
ıııc~ ~iye le a karşı şualar 
b dıyc adar öl.. .. .. .. . tr S tcıo 1_ umu onune geçıl-
aı. C}'d '<l11;ki d ' 
"'Ct) d en ı:., e en ınsan hayatını 

13 t~İ§tir "el (Hastalık geçrici şu
~t..hı: ltlldazı ~Ctktir. 
t•~ot\\11~, bır k 
l.tıı~ ~c ild aç sene evvel Ervin 

tc~.,.. Pati),.~ ında bir Alman dokto-
1 tıı · -....gı z b' 

1>~ lics3ir c ırleniyor. Hiç bir 
ltı ' b ~ • olnııyor. 
l, ' h • tıtt'k "O "ti 1 e . . taı11/Cti haa.ıf §ışıyor, ke!tilmek 
'~ı ""oltıtı.da k oluY'Or. Doktorun Ia-

""ak· ısa d lğal . ı:. lllcai a ı bır radyo 
tlı1 "ll!l r~ Vard 
"'I~) "te ır. 

cır olmak .. 
L t, . uzere buna baş vu- 1 
r;Q ııcı 
L l'r erde b 
~t ıııd n eri d" 

ı... c, b' . unyanın d"' t b' 
il'ı "tt;ı. ır Çok or ır 
t~'<ttdirı taa>'o dal ~okt~rlar, hastalık-
l~l Ct: ~ galarıyle tedavi et-

~ı ~>:~i }'eti~ ~ualar, vD..:udde tatbik 
a,L_ "'I•- ararctı'n· "k . 

ı ~t "}'or ı yu ıeltıyor 
arı.. ltı:ııı. • "e salah 

liı. ··ı lıa -...arın iy·ı . a yol açıyorlar. 
JCr tar ı eıtırrnc k d . • .J • et tev}' d u retı on-

'j lll b0L 
1 

etmelerine atfedi-
~ ttı- ~t~r 

1. lir tdcrı Schlieph k 
ti llıc ~ alçak k a e bilhassa on 

f b:dtilir~clrctinin ~~~ ~alğalarda iyileı-
rı.. \r, s.k old • k eij "'llb_ı "• derhaı h ugu anaa 

~".l'cr ~ı tatbiıt ed~sta parmağına 
ı a. 1 daha 'lk ıyor. Hayretle 
.;0 -ıs1 h ı ~: 

r. ~· :tfin . t<t"ndcn parmag"ı-
llı.t· tr h . ell'll§tir '-" 

< ~ aJta!.Jk · cıastalık duru· 
'l' ~nı· tedav·d 

htr cc:lilb ıyıe İyile ~ en sonra par· 
ı ~ilt eden d'ı' fll'lı~ buulnuyor 
cı edi t:cr d ' 

ııh~c, t• ncc ki- . oktorları ha-
'"tlt "aad.. ··•sc ın . 

de c, tcc .life hall'll .a:ımıyor. İyi-
l'lcrdc <le.., tubclerine ~dilıyor, Sehl~e

ıc:cler "al ıtı ediyor astaları ilzerin-
0 .. ıy0 'Ve 

•i1! lla b' r. tayanı hayret 
dj it D .. 

bir Ye hı "un tllUt 
t>lcı1! &et~tıkıarı ~·hı assısların ilmid 
<ı..ıt tri,, • o nı k . 

bir ın bo:orlar. e üzere olan 
~ . hra gru11d 
trıl\d "'ardı c kan 

le~ en ~ r, C:i; . grcn olmu• 
:rtccı:· Yna gerı "k :ı 

bcr;ıb~ındcn rtırıtır. b kço müş, kalbi 
ı.ı -r h Ptk 0 tor 0 • • 

1!ttııı aat <le u . nun ıyı-
~"Pı lığundailYa her rrı~.dli olmamakla 
ı, Yor \r .rad ıun al 
"" h c Yo tr metre 1 :r ilft "· li Şualar · 

!Cfytı a 'on <ıataiık d ı ıle banyo b..._, ta L Urt • 
:tbili huş O} ro;ı~ kl' . ı;ıor. Bır 

bır lı ncıcn <ıraıc ınıkten tama . 
" <ııt h teda..,· Çıkıyor B mı-
.a }'j ~ ilnc, 1 etrafta · u mucize 
~tııııa~ı be§ lt~Ol:torun ı · duyulunca, 

ı }'11 ela il •erli h abo:-atuvarı-
~dc i flıelj asta .. 

§ııaı O. 6Q Yilt n-:ti ~onderiyor. 
·.ı~a . 'tr v·: dır. ccsı ôlürn ih-

llıı ~ t O] "Clıt!d 
l oıa lı}'or c gizr 

. l:ıır raı.. il" . İiastaı ı ulserlerc de 
tU J rıı arın h 

lal\ n de ı?orıar, epsi iyileş 
hır lıtıiğ 

~r ı.dU~u ltr n~•· c, beynind 
\Jt ö lehilc ~-ı.:c:;i ne k e pey-

~le n bir · onu"'bilen 
n~ . ıng·ı· :r-

1!ık b' ı tz get'ır· 
ır y t}"Vr-

erde ki ameli-

kalkmış bulunac a k ... 
yata imkan yok ... Yedi metre uzunlu
ğunda radyo §ualan banyosu bu ümid· 
sizi de iyi ediyor. Bir kaç hafta içinde 
İngiliz konuşmağa, o!rnmağa, briç oy
namağa başlıyor. 

'Ülserleri, urları, kangrenleri bu kı 
sa ıualarla tedavi mümkün oluyor. 

Yataktan kalkamiyan romatizmalı 

tar yürüyor. Veremliler iyileşiyor. Ve 
bütün bunlar karşısında münekkidler 
şayanı hayret neticeleri hararete ham
letmekte ısrar ;gösteriyorlar. 

Doktor Schliephake. bu defa yaıa
yan mikroplar alıyor. Bunları bu §Ua
Jarla bombardıman ediyor. bazı uzun
luktaki şualarda mikroplar ölmüyorlar. 
Bazılarında ölüyorlar. Doktor bu su
retle, bir keşif daha yapmış oluyor: 
Her mikrobu öldüren şuaın uzunluğu 
başkadır. Bu uzunluktaki şua etrafın
daki maddelere ziyan vermeden, sade
ce o mikrobu öldürüyor. 

Şimdi, dünyanın dört bir kötesin-

-. 

de fen adamlan her mikrobu öldüre
cek şuar tesbite çalıtıyorlar. 

Sun't kalp 
.. 

Hastalık öldürür. Fakat her ölüm 
hastalık neticesi değildir. Ekseriya ö
lüm vD.;uddaki mlihim bir uzvun her 
hangi arizi bir ıebeble vazifesini gör
memesinden ileri gelir. Bundan dola}rı
dır ki tcrübecilerin keıfetdıeğe çalıı
tıkları "suni kalp" gibi bazı aletler ö
lümü ortadan kaldıracaktır. Ameliyat 
ncfü:eoi vücudun yıpranmıt bir w;vu 
çıkanJı.ı.;ak yerine uııam. iyi ifliycn • (suni) si konulacaktır. 

Bundan bir kaç ay evel, dilnya ta• 
rihinde ilk defa olmak üzere, bir bay 
van uzvu, hayvanın vilcudundcn hariç 
te haftalarca ya§ltılabildi. Bu tarihi bil 
yük tecrübe tayyareci Lindberc ve dok 
tor Alexiı Carrell tarafından yapıldı. 
Bunlar çelik ve 1,;amden auni bir katti 
vücuda getirdiler, bu kalb, kan verip 
alıyordu. Bir de kanı temizlemek için 

U"tt .. d" ı-ı·ı .. l">t yavntsu Tlo rrııoıı ifrazaluıuı 1:oııtrolıı ile bir ke. ,, c gc,r U!Junuz as ~· ' 1 • • • • 

d . . ı....:· ··kz·· ~ .. ..:ıA b·ra7 .. znıı .. tır Miite'ıassıs.:ar, .-tand1 dcJ bir ~ 
ı t'/a·uru.,ıc vıtyıı • ugıtncı-0 • • • ~ • · · • 

· k · · ğrt'L .. yorll.ır urıısumı aslan ocsamctine çıkarma lfl" tl ""li'" • 

oksijen ciier konunca sunt kalb tamam 
Jannut oldu. Bundan 10nra, iki tecrü
beci, yirmi altı muhtelif kedi ve tavuk 
tan ciğer, böbrek, gudde gibi muhtelif 
uzuvlar kestiler. Bu uzuvları mikrop 
tutmayan mayilerle dolu tiıelere koy
dular. Suni kalbin tüpleriyle damarlan 
birleıtirip kalbi harekete ıetircliler. 

Yirmi giln ıuni kalb bunlara kan 
ve mupddi serum ve.rdi, aldı. Yirmi 
cün "ıunl kalp" bu uzuvlan yapttr. 
Lindberı buılannın bUyilmilt olduk
larını bile iddia ecJi1or. n yirmi ~ 
den fula da yapyabileeeklerinl .eyli 
yor. 

insan u.zuvlanna bu kılb henllz tat 
bik edilmit değildir. Fakat hayvanlara 
nasıl müeaair olmuıaa insanlara da ay
ni derecede müessir olat..:afma f{lphe 
yoktur. 

Ruıyada da doktorlar buna be~ 
zer baıka tecrübeler yaptıklarını ileri 
sürmektedirler. Ölen bir adamın henüz 
ölmemif böbrekleri çıkarılmıt ve bir 
hastanın haıtalıklr böbrekleri yerine 
konulunca ha.ta tamamiyle iyiletmit· 
tir. ~ .f 

insanın kontrolll 
Hastalık ve ölilmün kontrol edilme 

sinden daha mühimmi, inıanm kontrol 
edilmesidir. AramJzda bir çok haıtalık
lı, zay~f, akılsız kimselerin olduğuna da 
ima esef ederir. Hatta bazı ıosyolof
lar bu ıibilerin gitikçe çoğaldığınct i~
ret ederek insanın tedenniye doğru git 
tifini iddia etmektedirlr. Fakat son 
zamanlarda, fen adamlarının liborıtuar 
tarında geceyi gündüze katarak yap
tıktan tecrübeler, bu gibilerin ortadan 
kaldırılacağını göstermektedir. 

insanı büyük veya kU~Uk, akıllı ve 
ya akılsız, şiıman veya zayıf, kuvvetli 
veya kuvvetsiz yapan ıeyin muhtelif 

guddelerin ifraz etmekte oldukları hor 
monlar olduğu mey.dana çıkmıttır. Şa· 
yet muhtelif guddclerin hormon i!raza

tr arasında tam bir ahenk varsa o ıaman 

her cihetçe mükemmel bir inıL'l mey
dana gelmektedir. Guddclerin hormon 
ifrazatı araıunda ahenk bulunması bu 
günün hastalıklarını budalalarını mey
dana getirmektedir. 

Fen adamları guddetlcrin hormon if
razatı üzerine müeMir olmakla istikbal 
de fevkalbcıer insanlar yaratabilecek 
!erini iimid ediyorlar. Her guddcnin 

hormonu alınmış, laboratuarda inceden 
inceye tetkik edilmiş, tcrekkübatr mey 
dana çıkanlmıttır. Yakın bir gelecek 

te liboratuarda her nevi hormon ima
li mümkün olacağr tahmin edilmekte
dir. Bu ıuretle yapılacak bir enjeks
yonla az olan hormon cinıi vi.:•.:ude aşı 
lanacak, hormonlar arasında bu suretle 
ahenk tesis edihnit ob:alrtır. Bugün 
bu huıusta birçok muyaff akiyetli tec- , 
rübeler yapılmıttır. 

Ufak tefek socuklar bu kabil enjek 

........................................ ················ 
Fen adaml&rı şu 

neticeye varmışlar: 
Akılsızlık, buda

lalık, sıskalık, gud
delerln hormon Jf
razalı arasında a
henk bulunmama-

1 sından ileri gell
yor. O halde ? 

Bu ifrazatı "on
trol etmek lazım
dır. 

i ·----.. --·-·· .................... ••••• 11••······ ..... .. 

•• 

Sun'i kalp yapanlarm arasrnda meşhtlT 
tayyareci Lindberg de bulunuyor 

' .. . 
siyonlar neticesi şayanı hayret bir ııil

ratle bilyiltillmüıtür. Budala, phsiyet 
si%, zayıf kimseler normal, temkinli, 
güçlü, kuvvetli insanlara tahvil edil
miştir. Bir guddenin hormon ifrazatını 
kontrol etmek suretiyle bir aslan kedi 
kadar küçilk bırakılmıştır. 

Şimdi bir kedinin aslan kadar büyü 
tütmesine çalııılmaktadır. Maamafih bu 
gibi tecrübeler elan daha çok pahaliye 
maloldukJan gibi tam emniyetle tat
bik edilmemektedir. 

Yavaı yavaı gittikçe daha pratik
leıtirilet.:eklerine ıilphe yoktur. 

Laboratuarda gıda f mali 
Fen bir taraftan nakil vasıtalarını 

milkemmelleştirmek, diğer taraftan zi
raata yeni usuller getirmek suretiy

0

le 
yer yüzünde kıtlık ihtimalini tamamiy 
le kaldınnıttır. Bugünkü ekonomik 
maniler ortadan kaldırılırsa her kesin 

istediğinden fazla gıdaya malik olabi· 
Jeceği bir çok hesaplar neticesi meyda· 
na çskmıttır. Fakat bu keyfiyet fen a
damını laboratuarında suni gida imali-

ııe çalıımaktan alakoymuş değildir. Fen 
adamı, muhtelif gıda maddelerini ihti-
11a eden muhtelif yiyeceklerin hassa

larını bir maddede toplamak, bir hap 
içinde temerküz ettirmek ve insanla· 
ır yiyecek derdinden, aşçs belasından 

kurtarmak için çalrşmaktadır. 

İnsan vücudunun muhtaç olJuğu 4 
nevi gıda vardır: Vitamin, yağ, Karbo 
hidrat ve protein. Vitnminler labora-

tuarda imale muvaffak olunmuıı •. . 
Yağları bir çok nebatlardan temi~ e
debiliyoruz. Suni Karbohidratlar bu

gün piyaıoada mevcuddur. Fakat pro
tein (ki, bilhassa etlerde bulunur ve 
vücutta yıpranan höcrelcri tamir için 

malzeme verir) bir türlü imal c.dil~e
~şt~:· Protein imali ııuni et imali gibi 
guçtur. Maamafih Amerikada bir tec
rübeci bir nevi suni protein imal edebil 
mittir. 

Bununla beslediği fareler aylarca 
~aşanıış ve büyümüştür. Bu gıdalarla 
ıstediğinizden fazla gıda temin edebilir 

ve ömrünüzU uzatabilirsiniz. Çünkü ar
tık mide hastalıklan ortadan kalkmıt 
olacaktır. Fen adamları bununla iktifa 
etmiyerek bu yeni gıda maddelerine ta 
biatınkinden daha mütenevvi bir lzzet 
venniye çallfll'&lrtadırlar. 



mürekkeple ve hatta kullandığınız bo
yalarla, muhtelli ıekillerde, dudaklan

nızı kaşlarınızı, kirpiklerinizi, yanak • 
larınızı boyarsınız. Böylelikle'. önünüz
de, biribirinden farklı, fakat hept.= de 

aizin olan bir çok çehreler görmüş ola • 

caksınız ki. bunları mukayese ederek 
i~lcrind~n bir tanes:ni r~tihap etmek biç 
te gUç bir şey değildir.' Bu vaziyette, 
bu sayfada gördüğünüz gibi, sizin yU· 

zUnUze y;ıkııan ve }'aloşnuyan 1>UtUn 

1 

Cİ&O aaN61 rl .,,,..wa.• 
~oo•a .,..,,.., 

Sat tarafta ve llst 
ıe duran makyaj. 
en: kadm, hlo bo.. 
yanmadan, pyeıt 

mat k&IJtlar Oze. 
rlne çeldlmlf fo. 

Uz.erinde mobtellf 

ı1ekflleri görUp, en iyisini ayırarak ay· 
anm karıısına geçtiniz mi, ayni maki -
yajı kolaylıkla yapabilirsiniz. 

Bu resimler, rahat rahat mukayese -
ler yapmanızı, yüzünüzün çizgilerin.:. 

tashih ettmnizi, size ait olan hususiyet
leri meydana çıkarmanızı temin ede -
cektir. 

Böylelikle, r.:zi güzelleştirmek göyle 
dursun, belki de güzel olduğunuz hal
de, bu güzelliğinizi bozan fena maki • 
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Solda ve e.tte c6rcHl.. 
ttlnllz. ıeno kadm da 
böyle muhtelif deneme. 
lt'rle kendlalnl gtlzeJ 
~8steren makyajı bul 
m:ığa muyalfak olmuı 

l 

yajdan kurtulmuı, ve en iy~ini intihap 
etmi§ olursunuz. 

Boyalarınız renkleri içim bazı kai -
delere riayet etmek mecburiyetindesi-

niz ki, bu da umumiyet itibariyle saç • 
larınızın rengfoe ,bağlıdır. Bütün başınt 

zın güzel bir ahenk arzetmesi ancak 
bununla cabiJdir. Sırf bu maksatla, Pa-

risin en meıhur "Enstitü dö Botc,, leri 
tarafından mügtereken yapılan bir tab
loyu aynen alıyoruz. 

Bu tablo, yeni makiyajın tertibini ve 
sırasını tefk.:l eden boya ve saçları çal-

kama gekillcrl nazarı itibara alınmak 
suretiyle yapılmıştır. 

Bugün, saçlar da, çehrenin diğer lo
amllan gibi boyanmaktadır. Bunun 

içindir ki, saçları, parlak ve boyalı ol
maynalara mahsus bir tablo daha yapıl-

mıgtır. Bu tabloda da, ahenk ve tcna· 
ıUp esaaı olank gözlen:n rengi alınmış 
ve saçların rensajır.da ( oğuıturarak 
y:kama) kullanılaeak renkler ona göre 
tcsbit cı:lilmigtir. 

l 

Bu iki tabloyu tetkik clderken, orada, 
ideal makiyajınızın kat'i r'!nklerini de
ğil, fakat her haldcı bilyük hatalar yap

manıza mini olacak, bir hattı hareket 
bulacakstnız. 

Son l:fr tavsiye daha: Gayet hafif 
makiyaj yapın, yani mübalağalı bir şe
kilde hiç bir zaman boyaı:ynayın. Bu 
cidden !jirkindir. 

YaOm u r le keler i 
Yağmur mevsimind~yiz. Yağmurlu 

havalarda, hele bizim İstanbul sokak-
lannda, elbisenizin üze:inde, fırçala

manıza rağmen beyaz lekeler kalabilir . 

Bunlan çıkarmak gayet kolay.dır. Eğer 
elbiseniz ince bir kumaşsa, ılık su 

içinde bir yumurta sansı kanştmr ve 
bu mayile lekeyi sabunlarsınız. 

Lbtikli elbiseler üzerinde yıkandık
tan sonra kalan beyaz lekeleri de sir
keyle sıkannaJc mümkilndilr. 

Makysl 
kıralı 

Bakın size 11ele' 
tavslve edlYot 

Holivudda "~iyajcılal' ~ 
rak şöhret bulan )!aks Fs.J~tıt 
lam eu on tavsiyede bulu~..ı 

ı - GUr.elliğin esası teııı f 
2 - Kendinize lfas olaJl ~ 

meydana çıkarmıya çalıştrı· 
dızları taklide kalkışmaY.~ ~ 

3 - Tabii renginizi bıletCf 
yakıştığı şekilde makiyaj_!.~ 

4 - Sizin şahsi gUzelh$1. 1' 
edecek olan saç tuvaletiniı:iit 
prensipiniz olsun. 

5 - Makiyajda kat'iyyeıı 
ğa etmeyin. . .. , 

6 - Ekzotizm'den çekin10·l 
cak pek müstesna kadınla!' ııt 

7 - Herkesin önünde salt 
yapmayın. 

s - Ellerinize de, yüz\itlnse 
'. :Hlar ihtimam gösterin. ..1J 

9 - Hoı:ııuna gitmek istet.UF 
mın sevdiği kokulan kull' ~ 

10 - Fena boyalardan ve 
dan sakının. Bunlar fayd~ 
kadar tehlikelidir de ..• 

· · b" b h r 1':~ Iştc sıze ır son a a 
tezi ür tayör •• Etekfüc ]ca~ 
ve siyah bir jerseyden yaP1 

gi düzdür ve aşağıda piJiJetl~ 
migtir. Ceket te siyah ve ıt>C ~ 
den yapılmış olup sabahları 1'1İ 
bluzla, öğleden sonra ıda ;pe O 

·~!!• giyilmcktedfr. Şap~ 
dur. 

Ağlama1< 11 
istemezse~,,, 

Soğan soyarken "ağtaııı'~ 
yorsanız soymadan evvel 0 

J.i 
kika mGd.detlc, biraz sirlce 

kaynatın. Kestaneleri de 1< ; 
mak için en iyi çare soğu1' 
yup kaynatmak ve ka 
bltl•mu çıkarmaktır .. 



AN'AT 
Edebi musahabe 

A.bmet Refik ... 
- Dos~ Bilyük baba ve artist 

'-hııı Yazan: Nizam ettin Nazif 
lcı et ltettk 
~~ te\1,ırcıık~lın dostumdu 'oe sanırım 

tlbıı._ 'on defa ta 
ııu, 'l'lrib kon rUı kongresinde g6rmUş-
P?Qf Olııı;ı11ın ıreatnın encUmenlerine seçil_ 
tr.~ta<ırıug-u :runı, &nllba dostuma, tarih 
-~ bir p rııtıaunden mahrum kalmanm 
tlerı tUle~rça unutturmuı;tu. 

,,., ...... ~.b! Y~tı &özlerini bana dikerek· 
""ll .. tarı ' 
'l'a h ... dcını h<;Ucrt, a.rkeologlan dinle-
~ ~ek b~U - Hep blz1 konuşuyorlar .. 
llıı Ya ıeıı • meklz. TUrk ile tarih bir 
:lıa tafı~ı'd Ne Yazık ki Çallı bu hakika. 

Sun ir. 
Ytce1t u ııered 

... oı111u .. u en kestiriyorsun hoca?._ dl-
~e,u •• rn 

~~ tozıerind. 
eıı fı.ı cev e tatlı bir hırçmlık q.ıl. 

~' ?\ 'l'td abı \'ermişti: 
"' )ait. en Ola• "J· " O ,.~ • ltonı:; • · rtada yok; görUnUr_ 
>'ole. l:ı tl"" red9 Yok; Adada yok, Ahmet 

r..~ ""rctıne 
~llıı '4'1' ~td gelen dosUıın arasında 
ııq t'ı'"tr i e, nıemlekeUn her tarafında 
~ ~ t Ilı~ Zekfllı insan. sanatk~r tn_ 
c.,~ Ortacı Yorum. Yalnız onu göreml. 
~· n bir en:ıı yok. 

,, tt lıetık 
~" ~·a.ıyazıa Ö'llrUnUn son on yılını hem 
~ l't:adı B' heın onun nostalj!slnl du. 
~ııtu Y;rd u garip tezat Çallının ba.zan 

!' • . '3a l'O'· e, nynı zamanda var ve ayni 
>11.'lı "Olucn. 
ıı ... ,, .. nu ifade eder. 

1)1~~ bu 
~'lt ı, onu aanatkflr dostum, onu. o çok 
~ lıııutabn<;ok sevmiş olan Ahmet Refiki 
~ ~( tı1ı ccek mı 7 
~ geten 
t ~ taıııde uzun \•e yorcucu bir çalış. 

~'er kırle.ı aarı ve yumuµk Ba\;lan te. 
~ lk leıteu11 0an "e seyrekleşen bu baş, 
)1-et:Jı~lt telın kir, sanat ve kU!tur Alemine 
~ t6ıtı ba~ı. A:a_ı bJr kıymet katan Ahmet 
hı. • • llldu.... nın kiremit renkli topra~ 
~- tiU~ o• ~ bır bal n. bana onun ne yaptığını 
q c11 ~bo: :lrdit-tnı, o (;'eceyi, Çal o,·a_ 
O.ttııı ~ btr oln§ıp koşarken b!rden kal. 
ttr ~ l'ıltııa ayg, : 1 bl dostumuzun mczan 
qııııa:ıe ~ r~~ geçirdiğini söylediler. E-

Q • met Rct'ikln tek alacağı 
'ııı .... , 

n•tll~ )b,_.., t en cö ert 
;~~ ~·Ve bı m fekllde tediye e. 
"'llj>~ b:ı:ı bu r dostun yok oluşundan du. 
~ ııı~lor 'I't tcceııısı ile ını sanatkAr, 
cı. ~ ınur ,.e 1 ı... 1 mparator Yıldmm 

'il! eacn .. 
\'e nden umduğumuz derece 

Yeni bt a ln r 61UmsUz1Uk dahn 
' annbıur. 
~ tt~ ••• 

e b....._ t kin kö 
s..' t:~'tdı~ın PrU UstUnde bir yaz 
~ "- 01iıı ı..~ 1 lşltını Um· \ #~tı U1:' B . 
~~or. ·E:.,.~ğımın UzUm!erl hep sızın 

~~ ylt ~e 11ttıın~ln altında dostlar l\;ln 

:ııı,, a banak 11 q' tı ~dl: 0 annı açarak böyle 
l'ııı._ a!:ı;e t-., ~11 rıı karnnruı 

'tı,' kler, ';C!taııı:rıc dolu. Gelln. kok. ) 'ııı Clıı.ı.ları ktrıl r 6yte oldular ki a.. 
,, b 'l., C'eUn ... acak. Gelin Allahmrzı 

.-..u "" ert ~' tur kUtu klerı, şu şeftalileri 
:' tnll$urn k~ ııcttaııicr ... Ağaçlanmm 
~ · gö~alerfnln aznbından 

et il. 
~ ~O.ıı e!ikln rind 

() ~ ?ıır' kO.b bir lift.ne Cd:ı.sındıı kAh bir 
"~hı: ttıev1o.na konU:UyYanı, kAb bir Hafız. 
~i,:'~. { ~"errıh llllycıı; gibi oturdu. 
~"!\ ~Un> Ceçnıl§ de 1 Sanmam. Devrini 
~\ llq, lddl eıı.Yıe btr ,,: rlerın hiçbir karan. 

~ ~b a edl!enı, ... .,. steının me ale uzat_ 
çııı .... _ .. ~Unuzıı • 

' e "-b '!lilllcfe "e a beraber gerek 
..,.._e lıol'utı illet Reti1t1!erek umumı Türk kUI 

b,:11r1t ecı 8dır, arzcttıği endam pek 
.... ~ lıl\ 'btYa•~ 
t<-e•ı lılı.ı1tlı "'Ilda Ah 
~; ı:ıu~11k 'Yacaktır. l{ met Refikin roıu 

't 1 lUn 11.k 1 bir Ahın et i'betUğimlz Ahmet 
t1>ı_ 'Ytıtıııdıı iddfaıar C!iktır. 
-~ ı._-.. 11.ıı onun 1 

tılttıı ·~ar tıı C:tkarcıı~ı l rnu beş y:l ev -
bı-. 6111tııll le erı1 ın Çlzrneıertn topukla_ 

"G '11 e ar ez. n 
lJt h.. Yııııı ha llJnııcıan a ence Ahmet Re. 
t,ı~bllfa bı:ıraları ve :ılan vatanda§, 

lctıı bı.r 'an llltan vatan nutuımaz matemi 
~lnıı t '11, lı~ atktrcıır. dil§ bir Alimden 
"'-- l'llJta ""'Y can., • 
.. 4:.. it bır ' insanı 

'dibin inat manası ve veı i_ 
..\ıtı enı1ıı1 tutmakta. 

)Jır1t l'tc:ı.ı • • • 
~ Ccıcı.. Yıl k&da 

IJ?ıı.ın , tl'anı" r oluyor 
ın, btr ~ay cacıd ısı &nlfba .. Bir gün 

C. eı (!Ok:ı.r. l?ıcıa oturu ne bakan bir ga_ 
...._ ~ ·dı.. llaı . ._ Yordurn. Omuzu 

·~o.ı "'ı.ıtn: • 
....... l· =lııtıt ~ 
~ .i'ls11l\ • 

t.. ra'l. ... lıoea 
"l'\:~ .... 1.. .• "'I\ <>l?ıca 

........ ~ •or(!ı.ı- lıtr batı e,,._ .. ; : "Va d 
...._ ~ ~ 'Il ,. r r, Yan 
ts ;ç"ct.. :ı.q ll rma o. 

lrl'l, lr ıeye 
~l?ıal':\~eıeıc!\ in ını sinirlendin? 

"......, ltn.:ı. h.ı~r J <1lyc bir lt 
~~l\ l'1~ ~e1·:1= 0

tnedlyen ta\TJ 
· • tıı..,.._ eerıın .... _ 
~ -~ .. ,... -...11nr ,_ 

t. ..._il'flcın kat rn.,.tı hoeam? 
: asını Pntlatı.. 

Ahmet Refik 
"Bu kroki Hasan Rasim Us tarafından 12 

yıl önce mchtnplt bir yaz gecesinde, BüyükL 
dada Sclect lokantasında yapılmıştır. üst.ad 
Ahmet Rc!lk o gece çolt neşell idi. Hasan 
Rasim Usu görünce hemen yanına koştu. 

Ye masa üstünden bir kadeh alıp havaya 
kaldırarak; 

- Haydi artıst! Şu kadehimle benim rea. 

mimi yap! 
Diye haykırdı ve ısrar etti. Bunun Uzerine 

Rasim Us çok sevdiğimiz ve saydığımız üs. 
tadın arzusunu yerine getirdi. İstediği gibl 
elinde kadeh, ,.e ağZında sigara ile b!r kroki. 
ıılnl yapıp kendisine hediye ettikten sonra 
bir de ıu krokl)i yaptı. Ahmet Renk kadeh. 
il krokiyi son zamanlara kadar portföyün. 
den ayırmaz, ne§ell znmanlıırmda Ada va_ 

punında çıkarıp dostıa.nna g6sterlrdl: 
- İşte ben. elimde kadehle .. 
Der ve gtllcrdl.,. 

KONSER 

Piyanist Sofi 
Zafiropu;os 

Sofiya Zaf iropıılo 
{Yunan milli konservatuvarı Pro. 

fesörlerinden). 
Bu aezonun en mUhlnı mOZlk nUmayiı,ıle. 

rind'!n birine, pcl"§embe günü ak~amı oahlt 
olacağız. Zira Yunan milli konservatuvarı 
profesörlerinden bayan Sofi zatıropulos, gün 
lerdenbcrl beklenen ilk konserini o akşam 
ııaat 18,5 da Saray sineması sahnesinde ve. 

reccktır. 

d müziğin ne Yunan güzel sar.at Alemin c 
bUyük bir ro!U olduğunu burada tekrara 

ve mlltteflkl. lüzum g1Srmüyoruz. Dostumuz 
mlz Elen mllletlnln mtızııtte ulaştığı tekft.. 
mUJ, TUrlc güzel sanat aıemlnln ve güzel 
sanatlara karşı yUksck a!D.ltaslle tanınmt§ 
olan İstanbulun mııJQmud\Jr. 

Sofi Zarfropulo hakkında söylenecek ilk 
söz bu sanatktınn Kurto ayarında olduğu. 
dur. So!l Zafiropulonun hcnllZ on Uç ya§ında 
iken Jartstekl Ecol Normal de Musique'den 
dfplomaaını aımııı olduğtınU söylemek ve 
Po.rls, Viyana, Bcrllnde yıllardanbert verdiği 
her konserde büyük muvnf!aldyetler kazan. 
dığını kaydetmek artist hal•kında ayrıca bir 

fikir vereblllr. 
Yunan hUkQmetınln hUkQmetımlze karşı 

bir yeni ve yültsek sempati gösterdiği bu_ 
gUnlcrde bıışvekll Metaksıı.sa refakat eden 
dost Yunan gazetecileri nasıl bize Yunan et_ 
kAn umumlyesinln yüksek dostıuklarmr gc. 
tlrmlıs bulunuyorlarsa bu gQzlde artist de 
nynt lcuwctte bir ba§lta sempaUyf Yunan gU 
zel sanat Aleminin sempıı.Usinl tstanbulda 
teman vazifesini almııı bulunuyor. 

Sofi Zaflropulo'nun sanatlnl alkışlayacak 
ellerimiz nynl zamanda yunan dostluğunu, 
Yunan sanat Alemindeki TUrlt dostluğunu da 

nlltışlarnı§ olacaktır. 

Bu vesileden istırado ederek iki memleket 
halkınıı, iki memleketin güzel snnatlerdekl 
yükı:ık luymct ve ictldntıarı etrafında tiklr l 
vermek, iki memleketin güzel sanat seviye. ! 
sini iki dost mlllcto karııı!ıklı olarak tanıt- ı 
mllk ve tattırmnlc ıuzumunu burada fgarete 

EDEBiVAT 
Cevap 

Değ il 

Sual ... 
- 'Oıt&d Ba1 Halid Fahri'ye -

üatad." 
ZatUrreeden yaka.. 

mı kurtarıp da l>lraz 
öte bert okuyabilme. 
ye b~ladığım ııırada 
ziyaretime E"elen bir 
arkadqım: 

• - Bak aana ne ~c. 
tirdim. 

Diye elime bir(Son 
Posta> tutu§turdu: 
gazete yıpranmııı bir 
halde tdl; tarihine 
b&lttım; o da bir hay 
ti eski. Sayfaları çevirirken arkada~ "ye_ 
rinde sayanlar,. serlevhııh bir fıkrayı gl:ls
tererek; 

- Sonra okur, biraz ho~ça vakit geçtrir_ 
ııln! • dodl. 

Arkad&§tm gttUkten sonra fmz.anız aıtm_ 
daki fıkrayı okudum. Bqta ben olmak 1.lze. 
re, Tahir Nadi hocayı &ınlr Mitat Cemall, 
mebuı Yahya Kemall,kalemlnlze dolamı§ ve 
gOya hırpalamak lıtemlısslnlz.Bu yazınıza gö 
re:-· hoca Tabir Nadl,Beyazıt kahvehanelerin 
de "Çt>nt (llndUr Dotf'..nttA'n habfor yok., gf. 
tii kellme oyunlan yaparmış. Şair Mltat ce_ 
mal topladığı antika eşyalarla evinl bonmar
ıeye döndürmüş; Yahya Kemal bulunduğu 
meclislerde herhangi bir edebt baha açar; 
karıısmdakllere Adeta ders verlrml§. Bana 
gellnce: Ben de ellmde küçUk bir defter; 
her yerde ya taraça bir rUbal, yahud da o. 
nun tUrkçe manZUm tercüme.sin! okurmu. 
ıum. 

Tahir Nadi, Mitat Cemal Ue Yahya Kema.. 
!in sizce ne için olduktan yerde aaydıkls.n
nm sebebini bllemcm; fakat (ben neden hA
ll olduğum yerde sayıyorum ve bundan aon
ra da gene sayacal!'tm) onu atz O.tadıma bu. 
rada an:ederck merakınızı ve o merak altm_ 
da gizlenen hlddetiriızt gidermek isterim. 

'Ostad! .. Garp edebiyatına alt zevklml tat
min için mzlerin tercUme ettiğiniz eııerlerln 
çoğunu (bir tercUmentn yalan yanll§ di~er 
bir tercümesinde okumaktan l5e) franmzca 
aaıllarmdan okumayı tercih ettim; heJiı pek 
çok seneler oldu. 

BugtlnkO genç nesle gelltıce bu nesilde 
,ccık oUkUr bu gibl tercümelere dönüp bak. 
mıyacak kadar frtmsızca, almanca, lngillzce 
blleriler çok. 

Bu lkl Mıbeble yirmi sene kadar otuyor ki 
garbi de ihmal etmemekle beraber prk ve 
bilhassa •'fara,, edebiyaU!e daha ziyade meı 
gul oldum ve oluyorum ... Bu loUgal netice. 
sı olarak - af buyurun ama asımı okuyup 
anlayabilmeniz vlSyle dursun - garp Uaanla. 
rmda tercUmeıılni de bulamıyacağmız pir 
"Mevllna .. nm Lirik ve Mutuavvlfane ru_ 
hallerinden nazmeıa tercUme etuğim bir bay. 
11 parçaları ıon gUnlerde bllhasa& huzuru. 
nuza sundum. Nitekim bundan birçok zaman 
evvel de "HaYY&Jll., tercUmelerlml ne§ret.. 
mlıtım; Allah kısmet ederse onu tekrar bir 
misline yakın yeni tercUmelerimle - ve yfr. 
mi, yinnl be§ ıcne evvelki arapça, ve aceı:ıı
cell tUrkçe ile değil, be dctaki MevlAn& ter
cümclerlmde olduğu gibi _ gayet açık bir 
tercüme fle t&kdir nazarıannıza ar:ı:edece
flm. 

Daha aonra Ust&d ! Sizin ıa.ruıtlıılı:e ve aa.. 
nat Alemine kar§ı garip ve cUretkAr bir JL 
uballliğinlz var. Biz böyle bir hasteUe mut
tası! detııız. Tetebbll nıehczl olsun diye ta
rama dergisi çıkarılır <:!karılmaz bu ''dergi,. 
ye 8'1.nltp b!r hayli §lirler''!,. )"&Z&rak "Cum. 
burlyet., gazetesinin ilk sayta.Ja.rmda neşret
Urmeğe elimiz varamıyor. Ne yapalım? BiZ 
yerimizde sayıyonız ama, Biz hocalarımız 

gib1 sokaktarı!a aya!<Uııtu sayıklayamıyoruz. 
• • • 

Yazımm ba§mda "cevap değil, eual., 48 _ 

dim; ıual kelimesini c;ok görmeyin; !stızan, 
istizah diyecektim oma ı;:ok arapça olacaktı? 
Onun için (sual) dedim. Benim dalma Bey. 
oğlu gazinolarından birinin pencereleri arka.. 
smda oturuşumun sizi rahat11JZ etUğinl de 
bu y8%1dan anladım: gözünOze görünmemek 
için arka taratıara nakletmeyi dü§Undtln\!'le 
de §ÖhreUnlz glbl §ahsmız da her yerde be.zır 
ve nazır iken bunun bir faydam olınıya.ca.k. 
Binaenaleyh "acaba hicret mı etsem!,. diye 
dUtUndUm. Ve bunu sizden ııormuı olmak 
tçlndlr ki "cevap değil sual! .. , dediın % 

~·· . 
~ 

!Uzum görmekteyiz. 
Yunan mUli konsen'lltuvan profe.!örUnUn 

tstanbulu zlyo.reUnl bu yıl kıyıneUI ııanatkA 
rımız CcllJe Enlı'in AUna seyahaU tak!p e_ 

deccktlr. 
KıymeUI artlsUmlzin Atina ziyareUnde mu 

,·atfak olacağuıı ne derece tııbll addediyor. 
sak, Sofi Zatlropulo'yu da burada toplayaca
ğı alkı§lııra o kadar haklı buluyoruz. 

İstanbul nll ve belediye rcls1 Muhiddin 
üstUndıığ, tstanbulun matbuat, fikir, sanat 
vo idare muhitleri.ne mcr.sup bir çok münn. 
verler, aubaylanmız ve Bn.şvekll Mctaksa.ııı 
bugün lstanbula getiren A vero!! knıvazörU 
ııubtlylart, Yunan general konsolosu ve Corp 
dlplomaUque konsere vUcutıaıile ayrıca bir 
mana ~e kıymet katınrı olacaktır. ş. G. 

An'aneciler 
• ve yenı er 

[Bu &iltunda he-r hafta yabancı edn blyntlarn dair bir t<>tklk ~azıın ~ercocğl:ı. Be 
mühim teşebbll&Umilze di>st Mısırm edebiyat \e sıınat tU001lne tt>mas cdr.rek bıı,. 
lıyonız.] 

M ISI~DA edebiyatın rniş oluyordu. Bununla be
raber Eeyruttan gelen bu 
ve bun:ı benzer seslerin ve 
fikirlerin Mısır üz~rinde, 

her han ji bir Ar?: b mcm.. 
lc'rntinc>n ve Suriyeli c
dip~erin, şairlerin hitabını 

işitmiş olan şark memle _ 
ketlerinclen ziyade tesiri gö 
rlildüğil de inkar edilemez. 
Bu bakımdan Suriye ve 
Mısırdaki fikir ve edebL 
yat harekctl~rini bir ve 
müşterek addetmek de 
mümkündür. 

ve güzel sanatların 
mes'ut bir inkişafa doğru 

gitmekte olduğunu öğre. 

uiyoruz. Bunu bir sürpriz 
addetmediğimizi derhal 
söylemeliyiz. Zira bu gün
kü hür ve müstakil Mıs
rın, milli Mısır edebiya~ı

nın bir çocuğu olduğunu 
bilenlerdeniz. Yeni rejimin 
e1ebiyata daha geniş bir 
ç!Llışma sahası temin etme. 
s'nden tabii ne olabilirdi? 
Hatta daha ileri giderek 
iddia edeceğiz ki, §İmden 

sonra Mrikanın bu ze:pgin 
Krallığında daha büyük e. 
debi hamlelere intizar eL 
roek lizımgeldiği kanaatin
deyiz de. 

Eııkl :\fısınn 

Suriyede ve Mısrrda mü
newerin aldığı ilk Avrupa 
te.siri doğrudan doğruya 
Fransız tesiriydi. Bu tesir 
~IJsırlıyı milli ve yerli duy
gulard:ın uza.klaştırama _ 

Jtliu>l eaerlf'rlndl'n: 
Kral )fycf'rlmıı11'un 

bir hf'ykcU 

• * • 
Mısır istiklalindc, Mısırda bugünkü 

rejımin kurulmasında Mısırlı münev. 

verin rolU pek bUyUk olmuştur. Mı
sırdaki siya.si uyanıklık Mısırdaki e
debi bir uyanışın eseridir. 

On sekizinci ve on dokuzuncu asır
larda Avrupanın muhtelif merkezle -
rinde edebi inkişaflar nasıl siyasi in. 
kigaflara yol açmışsa, Mrikanın §İ

mali şarkisinde de .son elli yıl tıpkı 
öyle bir tccelU göstermiştir. Mısırda 

siyaset adamr, dalına kim( milslU
man, kimi hıristiyan olan bir takım 
şairlerin, filozofların açtığı yoldan ve 
izden yUrümü~tür. Edebi~t tari'hi ile 
uğraşan garplılardan bazıları Mısır

da; 
''Uzun bir tazyik ve istibdad devre.. 

sinin neticesi olarak uyuşmuş olan 
duyguların uyanmrusında en büyük 
rolil Beyrutıu Şükril Ganem ile Edib 
!shak'ta Mustafa Kemal'de ve Şeyh 
Abdu'da., 
buluyorlar. • 

Atatürkün ada..<ıı olan bu Mustafa 
Kemal, MISTr kültür aleminde hakika. 
ten büyük ve kıymetli bir rol oyna. 
mış ve bilhassa gençliğin terbiyesi 
üzerinde müessir olmu~tur. Piyesleri 
ve taribt romanları ile garpta da bü
yü}< bir 6Öhret kazanmış· olan Şükrü 
Ganem'le (*) Edib !shak'm BeyruL 
tan ve Şeyh Abdu ile Mustafa Kema-
lin Mısır hududlan içinden yaptıkları 
tesirler, Mısırlıda yeni bir canlılığın 
yeni bir enerjinin doğmasına sebeb 

olmuştur. Bu hareketi daha geniş 

görmek ve Mısırdaki intibahı, şarkta 
başlamış olan umumi intibahın bir 

parçası olarak mütalea etmek dalın 
doğru olur. Beyrutlu Edib !shak'm 
1914 de yazdığı şu satırlar, Mısırlıyı 
yeni Mısır reijmine ul~tıran hızda 

edebiyatın rolUnü ne güzel göze \"\1-

rur: 
"Şark, insan yığınlarını saran ce

hil yüzünden, milnevverlerinin istib. 
dadı yüzünden, şeflerinin sadakatsiz. 
liği ile umumi hayat üzerinde mües. 
sir olanları biribirine düşman eden 
fırkacılık yüzünden, büyüklükten 

sonra. dü~klinlüğe, eereften sonra zil
lete ve her türlü ialihalara av olmıya 
malıkO.m bulunuyor!., 

1914 de bu acı hakikati ortaya a
tışı ile Edib İshak yalnız Mısırı ve 
yalnız Arab alemini değil, bütün şar. 
kı mUşterek bir intibaha tahrik eL 

(*) Bu müellifin Abbase adlı ese. 
rini Hasan Bedreddin mcrlııım tcrcü. 
me ctmi:ıtir. Antcre adlı piyesi de ar. 
Tccı<la..1ımız izzet Me!ih tarafından ve 
tam bir iistad eliyle Tilrk diline fCt'
riZmi§tir. 

dı. Fakat devam etti. 
E~y uzun süren İngiliz istilasına ve 
birçok gençlerin İngilterede tahsil 
görmüş olmalarına rağmen Mısır kül. 
tUr 8.leminde İngiliz tesiri pek az his. 
sedildi ve pek az hiss~dilir. Hele İtaL 
yan propagandasının yıllardanberi 
büyük bir ısrnrla çnlıştığı bu di. 
yarda, İtalyan kUltUrünün kazandığı 
sempati hiç de ltalyaya gurur vere. 
cek mahiyet arzctmez. 

Edebi mektepler 
A§ağıdnki satırlnrı ~orge Meyer. 

in Mısır edebiyatına ôair yaptıği tet
kikten alıyorum: 

"Mısır edebiyatında şairler, mU

harrirler ve romancılar arasında bir 
mektep tasnifi yapmıya imkan yok
tur. Edebiyat ile uğraşan Mısırlı ga
yet individualiste'dir; gerek üslupta, 
ve düşilnüşte, gerek teknikte ve tnh
kiye tarzında daima orijinal olmak, 
daima kendi havasını ve kokusunu 
yaymak temayillündedir. Mısır edbbi
yat aleminde mutlaka bir tasnif yap. 
mak l!.zımsıı bu ancak sanatkarlar.ı 
gençler ve yaşlılar diye ikiye ayır -
mak suretiyle. belki, mUınkiln olabi
lir: ve "yaşlılar" a "an'aneciler" de.. 
mek d(lha doğru olur. Bunlar ilk Arab 
sanatının, iJk Arab dehasının esasla.. 
rından ziyade kendilerini ııekle kap. 

Ensari BULENT 
Devamı l:S incide 

Fransada 

Vaillant 
Couturier 

Bu ııy çlnde Valllant Couttırler'nln öldUğü 
knber alındı. HenUz kırk be§ yaşında iken, 
\'C ölmesi iı;:in görUnUrd çblr lhUmal yok
ken sönen bu znt, Frqıi t sanat tı!emlnde 
bUyük bir kıymet olmak mklı:nltırile belir. 
mi~ ve hayata atıtmı&ıkcn, l>litlkaya sapması 
yUkscrt lstldnllarmm tamt ile lnkl§<ltma im 
k&.n bulnmnmı~tı. 

\'allllll\t Coutrıer ltomünlstU. İki ltcr• 
Myl.nvlığıı se~Uml:;ıU. Şiirlerinde \'C nesirle_ 
rinde ate1''i blr ruh sezilir. OlllmU çok ycıınek 
yemesine \'C genç blr lmdmla yeni evlenm.lf 
olmıısına atfediliyor. 

• • • 
Francls Corco, Goncourt akademisi aza. 

lığuıtı s çUll)fttlr. 
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Göbelsin nutku 
gürültü çıkarmahdır ! 

(B~ tarafı 1 inciM) 
rüyor,, demesi "bütün bu saydığınuz 
memleketler nazi olmuşlar ve bizim em
rimiz altına girmişlerdir,, manasına 

gelmez.) 
Bize kalırsa -Göbelsin öyle demesi 

1 

tamamiyle bu manaya gelir. Zira Anti
bolşevizm naziliğin ve faşizmin maske
li şe>klidir. Antiblo1evik hareketin 
içinde rol aldığımızı iddia etmek eğer 
faşist olmak, nazi olmak manasına alı
namazsa, mutlaka faşıst arabasına ko
şulmuş olmak manasına gelir ki daha 
ıberbat, daha şuursu'1.:a bir harekettir. 
Bu kaziyenin aksi de aynen böylece 
caridir. Moskovanın a.ıladığı manada 
antifaşist olmak, .düpedüz komünist ol
mak veya komünizmin arabasına koşul
mak manasına gelir. Bizim hassasiyeti
miz bu ölçülerle tartılamar. Biz dı§ si
yasa temayülleri ve expension istika
metleri bakımından bilhassa Almanya 
karşısında ve İtalya karşısında tedafüi 
bir ihtiyat gösterilmesi için hassasız. Ve 
bu devletlerin istila temayüllerine rejim 
entrikalarının daima önayak olduğunu 
sezdiğimiz i~in, hudutlarımız içinde, fa 
şizm belirince derhal antifaşistiz. Hu
'ciutlannuz içinde komünizmin kımıl
Oa.dığıru gördüğümüz anda derhal 
antikomünist olabileceğimiz gibi. 
Eğer Göbelsin öyle demekle, bu gaze

tenin riyavet ettiği gibi bahsettiği 

devletleri, sadece, otoriter rı~jimin mu
vaffak nümuneleri olarak göstermek 
istemiş olsaydı, Portekiz akla gelmez 
miydi? F,ranko alHa gelmez miydi? Ar
navutluk akla gelmez miydi? Hatta Çe
koslovakya akla gelmez miydi? Beneş 
hükfunetinin Yugosl.avyadan ve bahtsız 
Avusturyadan daha az otoriteı;- olduğu
nu kim iddia edebilir? 

Demek ki mesele bu gazetenin te-
viline uymuyor. 

Arnavutluktan i'll!irı bahsetmiyor? 
Ziia Amamtlukta talyın davası yü
rümektedir. 

Portekizden niçin bahsetmiyor? 
Zira Salaza:ı kızdırmaktan çekiniyor. 

Frankodan niçin bahsetmiyor? Zira 
onun Romaya ai~ olduğunu kabul et
miş bulunuyor. Eh ... Bu adam her ta
rafa bu kadar hassas davraruycır da 
bize karşı niçin böyle laübali ... 

Çünkü bir takım neşriyatın kendisi
ne böyle bir cüret hak.lcx verdiğini sana-

biliyor ki bu neşriyat arasında bizzat bu 
gazetenin birçok yazılım da zikredile
bilir. 

İlave edelim: 
Yugoslavların bu nutka itiraz et

melerini bekliyebiliriı. Fakat Lehistan
da, Fransaya kur yapmasına ve geniş 
demokrasi iddialarına rağmen ma
reşal Ridz Smiglinin devam ettirdiği 
Pilsudski'cilik ile Bulgaristandaki Çan
kovizmin tam nazi anlayışına uygun 
birer rejim karekteri r;österdiği mey
dandadır. Bu iki millet matbuatı buna 
itiraz etmek istemezler. Ama sanırız 

ki biz onların vaziyetin.de değiliz. Bu 
son cümlenin ihtiva ettiği manayı neş
riyatına itiraz ettiğimiz gazete de ay
nen kabul etmektedir. Yani o da bizim 
bunlara benzememekte olduğumuzu ni
hayet kayda lüzum görmüştür. Yalnız 
Kemalizmin esaslarından bahsederken 
unuttuğu bir noktayı işaret eylemeyi lü
zumlu buluyoruz. Şöy!e ki: 

"Kemalizmin her rejimle dost ge
çinebilecek ve hiç biriyle mücadeleye 
lüzum gönniyecek kadar olgun ve kuv
vetli oluşu., Kemalizmin en modern bir 
demokrasi oluşuna delalet eder. Zira 
demokratik olnuyan rejimler sağlam ol
mıyan rejimlerdir. Ve devam etmeler! 
için daima sağ ile sol ile hali harpte 
olmaları icap eder. Bununla beraber biz 
İspanya nümunesini gördükten sonra 
bir takım yaban.:ı ideolojilere "fikri ha
reket,, serbestisini vermenin hatası Uze 
rinde ısnr edeceğiz. Her fikrin demok-

raside yayılma ve konuşma hürriyeti var 
dır. Lakin böyle bir fikrin bizzat demok
ratik bünyeye aykırı olmıyan bir hu
ceyre olması da lazımdır ki faşizm ve 
nazizm bu neviden değillerdir. Böyle 
huceyreler yüzünden demokrasinin kan 
sere tutulduğu görülüyor. 

Bu gazetenin makalesine imza atmı
~an . muharriri "biz şöyle biliriz, biz 
§ö:rhf ederiz,, iieyip durmasa da bu u
mumi hassasiyete iştiraki doğru gor
meği kabul etse · rejim ve menileket 
menfaatlerine daha uygun hareket et
miş olur. 

Biz bu Göbelsden sabah akşam 
bahsedilmesini doğru bulmamaktayız. 
Gazetelerde o kadar adı geçiyor ki kari
in onu mühim ve meşhur bir adam san
masından korkulur. 

HABER 

General Metaksas 
şehrimizde 

Dost ve müttefik Yunanistanın ha§· leri getiren Averof iki torpidomuz ta -
vekilini, refikasını ve refal:atirl:leki ze- r;ıfrndan Marmarada istikbal olunacak-

vati memleketimize getirmekte olan A
verof zırhlısı bu sabah Çanakkale Boğa

zından geçmi§tir. Muhterem misafir -

Fiiistin 
hadiseleri 

(B~ tarafı 1 incide) 
oiri bildiriyor: Filistinin etrafındaki 
devletlerin Arab zimamdarları, 1n _ 
giliz hükt1metin,e ve: Filjstin makam. 
larma bir muhtıra göndererek nefye

dilıni§ Arab liderlerini?\ dönmesi için 
tavassut teklifinde bulurunuşlardrr. 

Filistlnin muhtellf noktalarında 

lngiii'iıerc ve Yahudilere münferid 
hücumlar devam eylemektedir. 

Bu gece Filistin topraklarında tet • 
hiş hareketi sistematik bir sur ette 

başlamıştır. Kudüs civannda Emekte 

ve Safcd"in, Yahudi mahallelerinde 

kargaşalıklar vukua gelmiş olduğu ha 
ber verilmektedir. 

Safed'de hükumet, üç gün müddet. 
le geceleyin ışıkların söndUrillmesini 

ve halkın sokağa çıkmama~armı tah. 
tı karara almıştır. 

Bundan başka tayyare meydanında 
~kmıı o!an yangın dolayısiyl~ şehir, 

bin lira para -:ezasına mahkum edil -
m~tir. 

Yafada birçok Arnb ricalinin tevki. 

Cine teve6Sill edllm13ttr. 

tır. 

Zırhlı saat 16 ya doğru limanımıza 
gelereg Dolmabahçe ön!erinde demir· 
ı: yecektir. 

Vali ve refikası, İstanbul komutanı, 

Hariciye Vekaleti hususi l:alem mü • 

dürü, emniyet mü:fürü, saat on dört bu· 

çukta rıhtımdan kalkacak bir motörle 

hareket edecekler, Ye~ilköy önle-rinde 
zırhlıya geçerek misaıirlere "ho~ gel

diniz,, diyeceklerı::r. 

Zırhlı, Selirr.:ye önlerinden geçerken 

topla selfimlanacaktır. 
Averof demirledikten sonra Akay 

i::laresinin bir vapuru zırhlıya yanaşa • 

cak misaifrleri alıp Topht..~e rıhtımına 

çıkaracaktır. Rıhtımda askeri mera
sim yapılacaktır. 

Buradan otomoblllere ~inecek ol · 

misafir Ilaşvek.:ı ve refikası Pcrapalas 

oteline giderek bir müddet istirahat e

deceklerdir. 
18,45 de de oteli terkedi:> Haydarpa

şaya geçecekler ve 19,30 da kalkacak 
hususi trenle Ankaraya g,:deceklerd:r. 

Yunan Başvekiline refil:asında.ı ma
ada Atina elçimiz Ruşen E~ref, Yl!nan 

Hcı:iciye Vekaleti b:rinci siyasi şube 

müdUrü Kostaı, Hariciye Ve!::!!:~ 

Türkiye i~leri ;,ubesi müd '.!rü 
nis, Başvekalet hu~usi kalem 

Andrulis, BaşvekS.let yaveri, 
refakat etmektedr 

Roma -
müdürü 

Nopelis 

1 

Maarif ~e~ilinin Sirkecide bu sabah~ 
tamımı 

Ankara, 18 (Telefonla) - Maarü tren kaza s 1 
Vekili Saffet Arıkan, son imtihanları 
müteakip alınan neticeler Ur.erine 
mektepler vasıtasiyle mualllınlere bir 
tebliğ göndeçni§tir. Tebliğde: ''Öğ -
retmen arkadaşlarımın talebeyi iyi 
yetiştirmek için ne kadar fedakarlık. 
la çalıştıklarını görüyorum.,, denil -
mekte ve şöyle devam edilmektedir: 

.. Ancak, bazı arkadaşların talebeyi 
yeti§tirme meselesine kafi derecede 
ehemmiyet vermediklerini, çalışmanın 
netıcesinden anlıyorum. Sınıfta sade 
ders vermekle vazife yapılmış değil -
dir. İyi öğretmen, talebeyi her cihet. 
le iyi yetiştiren bir meslek adamı de
mektir. 

· Bir sınavda (imtihanda) talebenin 
çoğunu döndürmek blr muvaffakıyet 
değil, muvaffakıyetsizliktir. Bir derse 
çahşmıyan talebeyi o derse karşı ilgi. 
lendirmek bir öğretmenin başlıca va. 
zifesidir. 
"Bazı öğretmenlerin talebeye kcn -

dilerini sınıfta brrakacaklannı söyle -
dikleri vakidir. Bu halin mesleğe ya 
kışmayacağım onlara ihtar edcrlın. 
Velev bu talebeyi çahşmağa teşvik 
arzusu ile bile olsa, bu doğru değildir. 
Öğretmenlik mürebbilik demektir. 

Terbiye etmek korkutmakla olmaz, a.: 
na baba şefkati göstermekle olur.,, 

Maarif vekili bundan sonra öğret. 
mcnlerimizin aza.mi derecede ciddi oL 
rnalanm, , laubaliliğe meydan verme -
melerini söylemekle beraber ,,scmpa. 
tik bir hava içinde talebeyi yetiştir -
melerini zaruri buluyorum,. demekte, 
talebelerle bir arkadaş olarak ya~a -
mayı, onların ufak tefek kusurlarım 

görmemelerini ilave ederek bütUn öğ 
retmenlere muvaffakıyet temenni et. 
mektedir. 

Yağmur, fırtına 
Allı günde 724 mili
metre yağmur yağilı 

Bir hafta evvel başlıyan yağmur ha
la fasılalı blr şekilde yağıyor. Yağmu
murla beraber hava da soğuk gitrr.ek -
ted:r. Dünkü hararet azami 14, asgari 
11 derece idi. Altı günde yağan yağ

mur 724 milimetreyi bulmuştur. 
Kradeniide fırtına devam ediyor. 

Büyükderede 11 vapur frrtınanın din -
mesini beklemektedir. 

Karadenizden gelecek olan Vatan ve 
Karadeniz vapurları da gelmemiştir . 
Bu iki gemi Karadeniz limanlanr~a sı
ğınmışlardır. 

lneboluda 
Yağan şiddetli yağmurlardan fne

boluda da çay ve ıiereler taşmı~. şehri 
su basmıştır. Seller bir çok dükanlara 
girmişı yollar bozulmuştur. 

Erzincan da 
Erzincan, 17 (A.A.) - Birka~ gün

lük fasılalı yağmur!ardan sonra eh-ar -
daki Yilksek dağlara kar yağdı. Hava 
soğudu. 

Aksarayda 
Aksaray, 17 (A.A.) - Dört, beş 

gündenberi yağan yağmurlardan sonra 

hava k-şı an:lınr surette serinlemiştir. 
Yağmur, sonbahar eki~,: için köylüyü 

sevindirmiştir. 
-----~=:~~~~~~~~~~~~ 

Duvardan 
düşen otomobil 

Dün gece sabs.ha karşı Fındıklıda 
bir otomobil kazası olmuştur. Şoför 
l{amil iaaresindcki 1871 numaralı o. 
tomobile Beyoğlundan bir müşteri al. 
mış, Fındıklıda Sed üstünde bir eve 
getirip bırakmıştır. 

Şoför buradan dönerken Sed Ustün 
deki mezarlığa sapmış, buradan cad_ 

deye inmek isterken üç metro yüksek. 
likten kaldırımlar üzerine düşmüştür. 

Otomobil tekerlekleri havaya gel -
mek üzere kapaklanmıştır. Bu düşüş 

neticesinde ~oför Kamilin bel kemi -
ği kınlm·ş. Beyoğlu hastaneı:ine kaL 
dmlmı~hr. 

Otomobil::le rakı !lişeleri bulunmuş. 

tur. Bundıın da ı:oförUn sarhoş oldu. 
ğu zannedilmektedir. Zabıta bu husus 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

- .. 

n,, robah dokuzda Sirkecide şimendifer istasyonunda bir 
mıştır. .. _..ıtifıl 
Bakıt"köyden gelen trenden inen Emi ııe mııindeld bir kadın raylar .İP~ 
den karşı tarafa 9cçerkeıı maııevra yapmakta ol.an lokomotifin sade# 
ns m.aruz kaln~, yere düşerek ba§1n dan ve muhtelif ~cr'lcrinden y<J 
mıştır. ,;.. 
Yaralı kadının ista.<ryon eczanesüıde ilk m·üdavatı yapıldıktan sonra 11aı: 
ki hastanesine kv:ıldırılmt§lır. 

6
,; 

Rc.~nulc Emineyi hastanC1Je göWrül mck il!xrc otomobile konurketı 9 
yorsunu::. / _____ ___,__ _____ _.,..,, 

lngilterede Japonlar~ 
boykot isteniyor 

Japonyanın dokuzlar konfe' 
ransına iştirak etmiyeceği 

anlaşıhyor ~; 
Tlenc;ln, 18 (A,A,) - Japonlar Şansı e. Japonya, esasen devletlerle mtına!l 

yalclinin en arızalı kısmında kMn Şlnkeuku lindcdir. ~ 

geçidini zaptetmişlercUr. 30 kilometre uzun.. BUyUk Brltanya ile Amerika. ll et' 
luğUnda olan bu geçidin zaptı için Japonlar meselesini bir takım menafi elde ed~ / 
dört gün muharebe etmek mecburiyetinde rette halle uğraşmaktadırlar. ııatbll ı:ıt 
kalmışlardır. da. Ç'!nle Japonya arasında. mcvcqk 

40 bin Japop tcmı~men çeyrildi zadan başka bir §ey de yoktur. sP 
Nnnkln 17 (A,A,) - Röytcr muhabiri b!L • 

1 Çin iştirak ediyor e? 
diriyor: . Nankln 17 (A,A,) - Çin harlclYe P.~ 

Çin menabllnden alınan haberlere göre, dokuz ~evlet konferansına iştirak ııv 
kırk bin Japon, Talyuan!unun 90 kUometre ki Belçika davetini kabul etml~ •· 

şimalinde Yuansplng civarında tamamlle çev 1 Londrada miting ~ 
rllmJ§Ur. Londra 11 (A,A,) - rusyter bııdlt'z 

Japon tayyarelerinden atılıp Çin haUarma Bugün Londrada Strafalger. ~{, 
dU§en kAğıtıarda: "Her ne pahasma. olursa. on binlerce kl§lnln l_gtlrakile ı.oncır& t~ 
olsun dayanınız, yarın imdat geliyor., ctlm- e '.J tisi ve sendika konseyinin tertip •. tı I" 
leleri yazılıdır. miting esnasında, Çinin manız k!lloıa-

Mahvolmamak lı;ln bUyUJc b1r §lddctıe hu vUzUn barbarlığı tebarüz ettırııınl!J~'f 
beden Japon kıtalarr, tayyare ve topçu kuv. Bu mitingde söz alan lngillz ışç 
vetlerlnln iyi mUzahereUle Çin cenahlarmın lideri Attcıe demiııtlr ki: 
kuvvetli bir llerl hareketi netleeslnde çev. "-Dünyada tatbik edilmekte ol~~ 
rllml§ bulunmaktadır. medotıanna karşı çok mUte~kkiZ b 

Şiddetli muharebeJer ııyız. Bugün Uzakşarkta görduğUıııU:. j 
Şanghay, 18 (A,A,) - Ccntral News ajan bnhtıne dahi olmak.sızın bUyUlt 'bitcıııt"' 

sının bildirdiğine göre sekizinci orduya men. karşı yapılan emperyalizm hUcuıııu tJ. 
sup Çin kıtaları Şa.nslnln §imalinde taarruz.. Mitingde ko.bul edilen karar ,ur'~'/ 
ıanna. devam ederek Çahar eyaleti hudu. glllz hUkı'.'ımetinden, Japonyaya batı' /'. 
dunda kliln Kuanglindl istirdat ctmlşlerdlr. mı satılmasının ..,.e para verııınesııı!Jl ~ 

Son günler zarfında Şansldekl muharebe. dilmesini ve Japon t.ecavUzUne bir '(Jtl 
ter pek §lddclll oımu_gtur. Bilhassa 16 llkteı- vermek için ekonomik ve finan&şl /, 

rinde birkaç yilz Çin ve Jnpon askeri vo Uç icrası ma.ksadile MJlleUer cemtyeuıPl'~ 
Çin genernll maktul dU§mUştUr. o.zaıarı ve Amerika blrle§lk de\'ıe .. ~ 

Çin ajansı bundan maada Pukeu.Tiençin birliği yapılmasını talep etmektedlf~ 
demlryolu uzunluğunda mukabil ta.arruza • ..cısıe 

sureti, ayni zamanda, İngiliz bU" if." 
gecen Çin plştarlarınm Plngyuana vasıl ol. ~nlllere il"~ glSnderllmestnl 111tc!ll 

1
.-

duklıı.rını bllcUrmektedlr. Y' ...,, ııı' 

Konferans lnglliz mllletını de, Japon barb8r1J# ııı,.ı 
nefreUni göstermek Uzero Japon 

Brüksel 17 (A,A,) - Dokuz devlet kon_ 
feransınm !lk içtima tarihi olarak 30 ıtkteıı
rin intihap edllmlııtır. 

Muahedede imzası bulunan devletlere da. 
vetnameler gönderllml!Jtlr. Ancak yeni 
Vestmlnlster statUlerl dolayısıte İnglıtero 

çağrılırken 'hynl zamanda, yeni ZelAnda, A. 
vustralya, Kana.da, Cenubi Afrika ve Hindls 
tan da davet edllmi~Ur. 

Almanya. ıte Sovyet Rusyanm da çağrıl • . 
maları dUşUnUJmektecllr. HUk(lmet mahıı
!ill, İtalya ve Japonyanın kabulleri hUSUBUD. 
da nlkblndlrler. 

Japonya konferansa iştirak 
etmiyor 

Tokyo 17 (A,A,) - Asa.hl gazetesine na_ 
zaran Japonya, Brüksel konferansına l§tl
rllklen birkaç scbebden dolayı imtina ede. 
cektlr. · · 

ı - Japonya, Çindeld hareket ve faali_ 
yetini bir meşru mUdıı.faa tedbtrl addetmek. 
tedlr. 

2 - ÇlinkU Japonya, pretıı?lp 1Ubarile, 
slyruıt mahiyetteki mUzakcrelerdo MllleUer 
cemlyetilc teşriki mesaiden latınkrıt etmiş. 

tir. 

3 - Japon hUktlmctl, UçUncU devleUcrlıi 
mlldahalesinl dalma reddetmişUr. Çin mese. 

lesl, ndl!\let ve nısfet dalrcalnde ancak Çlnle 
Japonya arasında. yapılacak müzakerelerle 
halledllebillr. 

• - Japon hUkı'.'ımeU, böyle bir konferans 
tan hiçbir fayda. beklenllmlyeceğl mUtalea. 
smdadır. 

boykota davet eylemektecUr. ııf' 

Bu karar suretinin ko.bulUndCll sC 
lantı sUk(ln iı;lndc dağılmı§llr· ~ 

Kaptansız " i 
tayfasız ge~ 
Tayyarelerin, pilotsuz olarılcd' 

le seyrüsefer etmeleri hususutı10/ 
tecrübeler yapılnuş olduğu ın'. 

bır 
Bu cüml_eden olarak bundan eli 
gün' evvel, bir Fransız müherı t'I 
torpidoları tel!.:Zle harekete ge 

"b'' husunda yapmış olduğu tecru ıı 
tarafta büyük bir merak ve a1aıc• 
drrmış tır. "il' 

R. Kasel admdaki bu ıflu ' 
Fransrz donanması gemilerirıdel' il~ 
'bl . . . 5 l'k le~ "' m e,, ın eşını, 3, O metre ı ıl, 

nümune şeklinde yapmış ve bU~ı, 
nehri üzerine ?.ndirerek, bir tcl51 r• f 
nesiyle işletmiştir. Bu tecrii~1

1:, yanı iiikat derecede iyi nC'tıce 
miştir. rıJ1' 

Haber verildiğine g8rer Frl #,'J 
riye kumandanlığr, ayni teC Jf''ı 
hak'.ki gemilere de tatbiki hıl~ 

ı.. e~Y..~le..,tetJrjkle~e J>!l§la~ ' 

,. 
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~~ - M &'\<V'>Ç\d"IJi:\ M l'\f'?I'\ .r.!1"' ~ il' unları blllyor musunuz ? 

~ ·r5'K1&ii~~ ~-~~~ 10 ~ı;r;~stk;~a ;ğ;~ıa 
.0.t:aşer\''llD11!:eır8Dk nedir? Ne zaman ihdas ecWdl? evleniyor! 
Ataşem •ı ı iter. Mukaddes bir ağaç sayılan çınarla 

evlenenler, ömürlerinin sonuna ,...as us mudur ? kadar başkasına varamazlar 
~ Hind'stanm, eski zamanlardar. kal - hapse mahkum edilenler, yalnız pazar 

ma çok garip bir an'anesi vardır: Her günleri hapisano:ie kalarak, adi gün -

ni~· · .. llll b' 
ata~ . ır Çok 1 . . . • 

ıCıcriın· e Çılıklerur.ızde aı:keri 
"'a L · ız vardı B 

' .. illi ka r. unların ~·nu ha-
t ra kı . d 

ııı c ıtıensu ' .. 1:11 eniz kuvvetlerimi-
f llhtcrr dp ~uzıde subaylardır. Gene 
/1llıiı tdcn ~':°.''~leı;ı memleketimizde 

hında da at uy,•k elçiliklerin kadrola-
:ıı aşeın·r 
. lllldu;,. ·1 ıterler, ataşenavallar 

tııf -. .. nu ·· .. • 
t 

0tttıalar goruyoruz. Bunlann ü-
cll'ls'J nı t d ' 

,.,. • Cltj•-ı • aıı ıkları orduların, 
·•1ctı- " crı t"ı· ~ 
l\i 1 •ubayıa ' a larda en iyi ve kıy-

\abuı et rı arasından sıoçildikleri -
lı..r~b l'tıek d ~ 

"l a b ogru olur. 
Ser u <I tn~e ·1· b • ·a:ctl " n • ıtc r nedir? 

agiı er, ha .. e . dipıo rıcıye nr.zaretJerine 
:. ?ı l'tıatik . 

t.( laıı olu ve sıvil müesseı;eler -
'a~ lskerı Yor da bunlara iböyle bir 

ttı ı: Çok er katı,tınlıyor?. 
tı:ı Ctizı l:ati l'tıernleketlerde bu nevi ata-

tıı' P gari 
1. .ı;oor P roller oynadıkları da 
"t • 

t.ib aba " • 
tı ataşe ·ı· 

ta. 1cıdina 1111 ıter,, devletlerin bi-
l> '1ara .., ... c

1 
bulundurdukları resmt 

r~"· "rt en d ~~ ·-.ıt . . a mıdır? 
. ltıııiı· } Üzbaot 1 

lı}''t ıtcrlj ~ · :r1 arından Beauvais, 
tıc,1 ıııuıı·,... gın tc.rjhj Ve hakiki mana• 
t ı tt:ıı· ..• , ~oııe . h 
qllr ~ ·· ıı. 4 # rı akkın-ia bir kitap 
lltraı ' :j rn·· ~ ernps ga,etesinin me§
aı... narar Unckkid -Ve muharriri ge
l:.~~. erdc(ı) 
'': ıterlilc bu kitap vesilesile 

.. 01llaırıltıat h~?~kında okumağa de
tıt CV!cue "crıyor. Diyor ki; 
1 ı"da t, o:ı y d" 
tr g·· • b'rib· : e ınci asnn başlan -

bıı ~~11derttıc~1 nezdinde daimi sefaret
~ca.ıc at'ttltrc e bcıtlanuılardır. Fakat 
J'ıbııd bir b. •.• :skeri ataşeler katdmasr 
'ı.ı'ııa. a ba~ı~ k a&ır sonra, yani 1860 
lı,tb~lar, Sefa 

1
!ttr. O zamana kadar 

tilirı t~lti,, . :etler nczdinc, ancak bir 
d c"d. " tçın ,, 
c b: ı "c h muvakkaten gönde-

d •ter arp b't b " 
~t Cd "e d 1 er itmez vari.feleri 

CtJ e~aı 1 () erdi. rncrn eketlerine av-
\~,, 11 'c'-ı~· 

'-<• 't"'" . 1. •te b .. ,Cl ası da 
~d~ ' arPlerd r yabancı memle -
lıııı .... "c b·· e olduğu 'b· ., ~lt . uyuk e . gı ı manevra-
ta:jjl Uter g çıt resinılerinde bu -

dU. e de ba 
~:tb su Ylar gönderild.:ği 

'.. assa 
ı. ~~ Potsd 
~lld1 a Sıks ı. arn fehrinde yabancı 
ııı · ı> ı"' tes d .. 
. trltc . Otsdaın a Uf edilmcğe baş-

~1tlı·irı ~1}-:li. :Sith Prusya krallığının 
Cııı~. dcvrind ~ssa kral Hcinci Fr:ed
~~ ıyeti art e u merkezin askeri e-

~r tt•b rnıştı. 
ı,, !arar aylar rneng 
• ·\ 

11ldan p up oldukları ordu-
h itte rusya d 
"'1t'!ij l'tıur etli): or usunun tet -

ll;ır 1 }'ılJa •Yorlardı. 
d tarı rında ve N 
'"'·· Ufu de . aponloynun im-

l;! a~ -qlcr 'Vr.nde F 
il ~'ık e l'tıcnıup rar~say .... yabancı 
ı..r~lc , geldikleri ~skerı h:yetlerin 
~Yla efa:eı tı gorUldU Hattl bir 

r ~lirdi. eyetierj arasında da su-

l ı ao6 d • • • ..q,.r a Na 
tc ~ angc• PoJyorı B 
l: tı ikin .' ViY'4nad .0 napart, yüzbaşı 

ııcı ·,.,, Cı katipı:;-.- akı Fra:ısız sefa -
" ·•e • sınc ta • h Siti ,, !u emri g" Yın ederken, 

atı> ı._' ~"'Ust onderdi. 
~ '•~Ilı ı.ı.rya . 

tırı bul Cllcrini alaylarının hakiki 
lçııı bıı ullduttıarıanıarnak ve bu alay-
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S o11 .,, D. n m an b ) sene, 10•000 genr_ kızla ağadar arasın- lerde işlerine devam edebileceklerdir. Yazan : Q \WJ 0 ~ """' (Enlt'kli lO}>tU yar :ıy :.. :.. 
da, büyük dü.ğün merasimleri yapılır. iki ayı tecavüz eden hapisler taksit-

-

Eui:ıdakt realmdt>, tngU~rede IOD mantvralar ela t~rrUbdt>rf yapılım hına dan toplarından 
blrlnJ görllyoraunuz. Genei'al Boratlt>r'ln bu ya t.ıdakl luıluıtına giirl', :ı:a,Pnlillter, memur e. 
d.lldJfl memlt'ke& ordulannm yeni slllhlan, hakiki kıymet , .e ku\'\·etJ hakkında malQmat 
toplayan bir adamdır. 

ratorlukla yani Uçüncü Naponlyon Bo
napartın devri ile başlar. 

Bu tarihte Fransa nereye st:faret 
gönderirse, mutlaka bu sefaret heyeti
ne bir kaç kurmay subayı da katmağa 
başlamış ve bu hal diğer devletlere de 

sirayet etmi~tir. Son ·a gün geçtikç~ ata
şerriliterlerin adedi artm1ş, 187D de 
yüryü~ün:Ie 30 ata§e militer varken 
1914 te bu rakam "300,, e yükselıııi§tir. 

General Baratier. bugün dünyanın 
muhtelif elçiliklerde çalışan hava, kara 
ve deniz subay13rının yekununu 460 
kişi olarak göcteryor. 

Bu 460 ataşcmiliterden; 50 si Fran· 
saya, 38 ,: tngiltereye, 30 u !talyaya, 
26 sı Japonyaya, 24 ü Rusyaya. 24 Ü 

Almanyaya, 16 sı Türln:yeye. Ve di -
ğerleri de diğer muhtelif devlet ordu
larına mensuptur. 

Ataşemililer ı?önder
miyen devletler 

Dünya devletleri arasında muhtelif 
sebepler yüzünden ataşemiliter gönder
miyen devletler de ı:unlarmış: 

Arnavutluk, Afganistan, Danimar~a, 
Britanya döminyon!arr. Orta Amerika 

devletleri, Antil Adaları (Küba müs
te11na), Mısır, İrlanda, l!berya, İsviç
re, Siyam krallığr. 

Ataşemillterin 

''azifesi 
General Baratier, ataşemiliterin va -

zifesini şöyle izah ediyor: 
"tı-,:n, fennin, son sür'atle ilerled:ği 

bu devirde, muhtelif orduların muhte
teYf şubelerinde yeni keşiflerin ~sıl 
tatb:k edildiklerini anlatr.ak, bu vazi • 
fenin en esaslı §artıdır. ıüphesiz: ... Bu 
bakımdan hariciye ve harbiye, bahriye 
ve hava nezaretlerinin en emin istıhba· 
rat vasıtası bu askeri memurlardır. A
taşemU:terin oynadrğı rol pek mühim
dir. 

Meşhur n!aşemililerler 
Bug:.;n hiç kimsenin en ufak şüphe

si yoktur ki eğer Fransanın 18~~ da.n 
1870 e kadar Berlinde ataşemılıterli-

.. 
ğini yapmış olan Albay Stoffel'in ver -
diği raporları bu devirde Fransanın 

Berlinde el~.:Uğini yapan zat dikkatle 
okumu§ olsaydr, Fransa 1870- 1871 
harbinde düştüğü felaketten kendisini 
kurtarabilirdi. 

Gene, generalin sözler:ne bakrlırsa, 
1914 den evvel Almanyada Fransız ge
nerallerinden Pelle ve Serret (2) tara
fından yapılan tetkiklerin neticesin:le 
Fransa hükfimeti mecburi askerliğfo üç 
yıla çıkarılmasına karar vermi§ti::-. Ge
neral diyor ki : 

- Eğer 3 yıllık mecburi askerli~ tat
bilc edilmeseydi, Fransanın Marne 
harbini kazanmasına .:.Oıkan ve ihtimal 
tasavvur edilemezdi. Bugün Frar.sada 

bulunan ataştmiliterlerin ''kuvvetleri
mizin kıymeti hakkında malumat top -
lamağa çalıştıklarını, ihtf yat kuvvet • 
terimizin teşkilatını, orduda ve halkta 
hakim olan temayülleri, hücum araba • 
larımızm hususiyetlerini, tayyreleri

mizin, donanmamızın kıymetini ve 
harp kabiliyetini, grevlerd"n !doğan ne-

ticeleri 40 saatl!k iş kanununun fahri -
kalarımı :-daki umumi verim üzerindeki 
tesirir.:, tetkik etmekle uğraştıkların

dan şüphemiz olm:ımalıdrr. 

Gene b u n u n gibi B e r ı r. n 

s e f a r e t i m i z d c- bulunan ataşe
militerlerim 'zin de, yeni Alman crdu _ 
sunun h:akiki kıymet ve kuvveti hak _ 

kında malumat toplamak için e11erinden 
geler,: yaptıklarına, yeni Alman silah
larına, yeni Alman fırkalarının kadro
larına dair haberler almak için geceli, 
gündüzlü uğraştık:arına da şüphemiz 

yoktur. 
Acaba bu izahat ataş-emiliterlerin ca

suslukla uğraştıkları manasına almabi
lir mi? Acaba ataşemiliter, r.:Olomatik 

. bir masuniyet altında çalışan bir casus 
mudur?. 

~:dı'c Ouman 
(1) Bu generalin ~öhrc~i me~hur Fn.,oda 

hO.disesl esnasmda t:::ıfnr. I<"rc.ns::ı:ı ıı.r binba. 

91 Marchand adlı bir zntJn rlynsetı altınrla 

bir heyeti se!cr!ycyl Afrlkada dolaştırmış. 
ıar ve bunlar çölü geçip Nil boyunca ilerli. 

Bu garip izdivacın sebebi şudur: Ev- le ödenemez! .. 
lendirecek bir çok kızlara malik olan Gar.:p değil mi?. 

Hind ailelerinde, büyük kmn ilk önce B n ır A m e r n k a ını 
evlenmesi iıdettir. Halbuki, büyük kız ~aırabetl daha i 
henüz koca bulamamıJken. küısük kı- -=> 
zın nişanlandığı ı.ık sık vaJ.ı!dir. Ne yap- Bundan bir müddet evvel, Amerika-

1 d. d' kardec: nın Bruklin •ehrinde, Luiz Mears a-mah? Ablası ev enme ı ıye, :ı :.. 

evlenmekten menedilemez ya 1 dmda 63 yaılannda bir kız öldü .. Bırak 
Ananeye son derece sadakat göste - tığı vasiyetnamede, kat'iyyen cenaze 

rilen bu mem:e1:ctte ise bu adeti boz - merasimi yapılamamasını ve vücudu -
mağa kimse ce!aret edemez. Sırf bunun nun bazı eşyalariyle berabre gömülme-
içindir ki, bir rahip, işin çıkar yolunu sini sitiyordu. 
aramış, bulmug ve bu vaziyetlerde a.=- Eşyalar şunlardı: 
le:leki en büyü:c kızın ::ğaçla evlenımsi- Babası tarafından yazılmış olan yırmi 
nin caiz olduğunu ilan etmiştir. cilt hatıra defteri; annesinin mektup -

Fa':,t, mesele bununla bitmemiştir, larınr ihtiva eden kocaman bir sandık; 
çünkü "kanun vazır,, mukaddes ağaç - küçükken giydiği mavi kordelalı beyaz 
tarı evlilik bağlarına karşı müdafaa et- önlükle kırmızı çorapları; çok sevdiği 
meği de ihmal etmemiştir. köpğenin tasmasr, annesinin bastonu ve 

Mesel! lir genç kız, çmar ağaciyle küçükken okuduğu üç cild şiir kitabı .. 
evlendi mi, bir daha hiç kimse ib evle- Maamafih bunda şaşılacak tfr şey 
nemez .. Çünkü, çınar, mukad~es bir yok .. Elbet ihtiyar kızların da bazı 
ağaç addedilmekto:lir. Ve böyle mu - kaprisleri olacak .. 
kaddes bir şeyden ayrılmak ise, büyük Fhavunlar da kıymetli eşyalarını, 
günahtır. kendileriyle beraber mezara götürürler-

Binaenaleyh, 1;enç kızların ekserisi, di. Eski H indliler ise, öldükten sonra, 
Hindistan ceviz=. ağaciyle evlenmeği kendileriyle beraber diri z~vcele:-iı._: de 
tercih ederler. Çünkü "Bay Hindistan yaktırırlardı. 

cevizi ağacı,, gayet müsamahakar bir KuyrukDarona 
''koca,, dır. ve icabında, "hiç ses ~ıkar- .... 1 a b 
madan., karısının insanla evlenmesine ~a rm ıza m a 
göz yumar. baOlanan 

Dltlıınyada kedller ı 
lMl e kcEJl CJ a lr Metl'ıur Amerikan muharriri Dik 

te Def on va ır '? Himan, haıı mevcut bulunan, fakat 
bu mevcudiyetleri unutulan eski ve ye

Bugün, dünyada, takriben otu~ altı ni Amerikan kanunlan hakkmkla çok 
milyon telefon vardır. Yani, vasati ola- §ayanı dikkat bir eser yazmıştır. tıte 
rak, yüz ki~ı:ye bir buçuk tdefon isabet bu çok garip kanunlardan bazıları: 
etmektedir. 

§ Ohyo eyaletinde kcıc:Jrler, geceleri, 
En başta, on yedi milyon telefoniyle 

kuyruklarına kırmın bir IJik bağlan -Amrekia gelmektedir. Bundan aonra 
sırayla Almanya (3,270.000), tngilte- madan, sokaklarda dolap.mazlar. 

§ Los Ancelosda · erkekler favori re {2.579.000), Fransa (1.441.000) ve 
taşımayabilirler. Kanada (1.209.000) gelirler. 

Amerikada, yüz kişiye vasati olarak § Vaşingtona dahil Santrali adındaki 
13,6, Kanadada ı 1,1 telefon düşmek- küçük yehirde, erkekler sakal bırakmak 
tedir. m~cburiyetindodirler. 

Avrupada, nüfus nisbetine göre. en § Boston'da keman çalmak yasak • 
fazla telefonu olan memleketler sun - tır. Burada köpeklerin boyu 30 santi • 
tardır: Danimarka, tsveç (Yüz kişiye met:eyi geçemez! .. 
10,5 telefon) ve Fransa (Yüz kişiye § Karolin'de cepte tabanca bulunma 
3,6 tel~fon). · dıkça kiVseye gitmex memnudur. 

Eını 'ffaızna a n'lto ını §Virjiniyada, apartıman içind~ ban-

D S 'lt n n... B yo odasını yaptırmak yasaktır. Ancak 
v usa e cdJ en evin bahçelerinde yıkanılabilir. 

ffl e M 0 e l}(e{t § Kaliforniyada, otomobil ve tayya-
1936 da, dünyanın altın ist:h!:.ilatı re içnide, BaEna.dan başka vahşi hJy -

1.009 tondu, stati:ıtiklerı bazı memle • · van avlamak katiyyerı memnudur 1 • 
ketlerdeki mali buhr:ın dolayısiyle, ha- Bütün bu kanunların hala mer'iyet 
kikati ifade etmem~kle beraber, bugün mevkiindedir. Çünkü ilgaları hususun-
Avrupada en fazla altın istihsal eden 

da yeni l:fr kanun ncşredilmemi§tir. 
memleket/o Fransa olduğu tahmin e - Binaenaleyh buna muhalif hareket e -
dilebilir. Filrakika Fransanın s=nelik 

denlerin cezaya r_arpılmaları ihtimali altın istihsali 3000 kilodur. :ı 
dd hala mevcuttur. Uzun mü et, en zengin memleket 

addedilen Peru altın madenleri ise Sa~aırlaırın tay-
son seneler zarfında bir hayli fakirleş- ya reyle tedavisi 
miştir. 

Taksntıe 
mahpusDuk 

Nevyork belediyesi, her taraft.ı bü -
yük b:r merak uyandıran yeni bir kanun 
kabul etmiştir: 

Küçük cürümler işlemiş olup ta 
hapse mahkum edilenler, bu mahkumi
yet borçlarını "taksitle,, yani azar a
zar ödeyebileceklerdir. Me!ıela, ancak 
pazar günleri ... 

Böylelikle, mesel! bir veya iki ay 

Amerikada bazı aağulıklan tedavi 
için tayyareyle ani inişler tecri:bc edil
mektedir • 

Nitekim, bundan bir mi.Jddet evvel 
Frladelfiyada sa~ırlığa tutulmuş olan 
üç yaşında bir ~ocuk 10.000 kadem 
yüksekliğe çıkanlmış ve sür'atle indi· 
rilmiştir. 

Fakat, tecrübede muvaffakıyet elde 
edilememiştir. Çünkil dadısının kolla -
rında uyuyan çocuk ancak inişten sonra 
uyanmıştır!. 

yerek Fapda denilen yere blr Fransız bayratf l---------------
dikmlolerd1. Sonra dünya bir hayli tehditli 
ve tchllkell gllnler geçirdi. Nihayet Fransız • 
ıar burasını terke mecbur kaldılar. General 
Baratıer o zaman bu blnba§l Marchand'1n ma 
lyctlndeydl. Fransaya avdetlerinde bUyUk ı 

tczahllrat yapıldıı. ldf. 
(2) Bu zat Lozan konferansında Fransız ı 

dclcg~I olaral< bulundu ve mütareke devrin. 1 
de btanbulda Fransn; Ali komiseri olarak! 
çalı§tı. 

Ankara caddesnfde 
KlrahK odalar 

Kurun ve Haber gazetelerinin bulun 
duğu binanın üstkatlarında kiralık oda 
lar vardır. Tutmak isteyenlerin matbaa 
veznesine müracaatları. 

• 
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· Hokkabazlar bizi Garip tesadüflerle meşbllfi 
nasıl aldatırlar? · l 1 i 

Bizi aldatan ekseriya dimağı- Ve zeDgID 0 80 ar l 
mızdır, el çabukluğu değil 1 Üstüste kazaya ~ 
Hokkabazlar mevc~t kanaatin hili

fına. bizi el çabukluğu ile aldatmazlar; 
bizi aldatan ekseriya dımağımızdır. 

Ho1ckabaz insan psikolojisi hakkındaki 
malumatını kullanmakla seyircileri a.1-
datmağa muvaffak olur. 

Bugünün en meşhur hokkabazı John 
M ulholland sanatının yüzde seksen 
ruhiyata, y:.izde on el çabukluğuna ve 
yüzae onu da iletlere vabeste olduğu
nu itiraf ediyor. Sihirbaz mantıki ve iyi 

:erbiye görnfüş bir dımağm tabii hareket 
terinden katiyen şüphe etmiyeceğini, fa 
kc:t ayni ı:amanda ou hareketleri gayt'i 
ihtiyari olarak mantıki ~eticesine irca e
deceği için çabucak aldatılabileceğini 

ileri sürüyor. 

Misalle izah edelim: 

Mullholland bir gün bir gazeteciye 
boş bir tahta kutu vedi. Gizli oyilkla
n olmadığını gösterme!: için kutuyu 
parçalarına ayırdı. Ondan sonra parça 
ları tekrar b!ribirine raotetti ve kutuyu 
nnıayene etmesi için gazeteciye verdi. 

Gazeteci kutunun §ekerle dolu ol
duğunu hayretle gördü: Nasıl buna mu 
va Hak olduğunu sordu: 

- Senin dimağının nasıl çalıJaca· 
ğmı bilmekle, Diye cevap verdi. Sana 
sa.dece boş bir kutu gösterseydim tekrar 
elime alarak oynamak ve doldurmak 
için bir bahane bulamiyacaktun. Sen 
şüphelenecektin. Fakat kutuyu parça· 
Jara ayırdıktan sonra parçaları tekrar 
rabtetmek için elime aldım; senin bü
Kin dikkatin kutunun parçalarmın rab-

tedilmesine vetilmi§tl. Halbuki ben bu 
arada sen başka §eyle meşğulken rahat 
ça kutuyu doldurdum. Buna hokkabaz
lar "yanlıg istık:amet verme" derler. 

Kurnaz hokkabazlar dimağ ve gözil 
aldatmak için bu hilleden çok istifade 
ederler; mesela hokkabaz konuıuıken 
ekseriyetle ellerini ceplerine sokar' Bu 
gayet tabii bir harekettir; seyirciler bu 
na o kadar alışırlar ki hokkabaz cebin
den bir şey çıkardığı vakit bile seyir
ciler farkına varmazlar; pyed sade bir 
elini cebine koymug olsaydi güphe uyan 
dırac:aktr. ..wr; '' 

Ayni surette bir hokkabaz elinde1d 
değneği müteaddid defalar alır bınıkrr. 
Seyirc~r buna da ahıırtar. AlrJ bıra
krş esnasında gizlice masaya başka bir 
geyler de bıraktığı iaman kati yen far-

Uykusuzluktan şikayet edenlerin ço
ğu yatakta düşünceye dalmak idetinin· 
onların bu uykusuzluğuna sebep oldu

ğunu kabul edeceklerdir. Bu aıdetten 
kuııtulmak için ne yJ.pabiliriz? Dimağı 

yatakta endişe ve heyecan verecek dü • 
jüncelere dalmaktan men etmek ve 
rahat~ uyuyabilmek için ne gibi çare· 
ler bulabiliriz? 

Bunun için yapılacak bazı, gayet ba -
sit şeyler vardır ki son derece iyi net:
celer verir. Bir çok meşhur psikologla
rın tavsiye ettiği çok basit bir çareyi 
anlatalım 

Dimağınızı bir kara tahta farzec'.:O. 
Bu kara tahta dizlerinizde lduruyor. 
Ondan sonra otomatik bir elin aklınıza 
gelen her fikri bu tahtaya derhal yaz • 
mağa bl~ladığını tasavvur edin. :Eliniz· 
de bir de ıslak sünger huluns".ln. Tahta 
ya yazılan her !ikr,:. daha ı:ümt~ b:tme -
den silmiye h.ızır olur. karatahtayı bü 
türi dikkatiniziC" Eeyretmlye nıecbutsu 
nuz. Çünkü yazılanı derhal sileceksiniz. 
Ne ol•~rsa olsun tıi.htn yazılı kalmamalı
dır. 

Bu saçına ğörünebilir 1 Fakat hele bir 
t(crübe edin. İyi net.:ı::cler verdiğini ki" 

İ'>ul edeceksiniz. • 
Bundan ba~!::a uyku halindeki ya • 

kına varmazlar. Dikkatinizi ehemmi
yetsiz bir yere temerküz ettirerek hile
sini keşfetmenize yarayacak bir çok ha 
rck::t1erini böylece giz~t. 

Bütün hokkabazlar bilhassa akıllı 
kimselerin en kolay aldatr1dıklarında 
hem fikirdirler. Çünkü bunlar her gör
dükleri ~eyi illet ve seöeb kanunu:ıa gö 
re izah etmiye çalı§ırlar. Halbuki illet 
ve sebeb kaidesi bilmirn ~u~lar doğ 
ru.dan doğruya m:Işahedeye ıstınad et
tikleri için o kadar çabuk alda~mazlar. 
Mesela parmağınaı bir ~eye ı~aret e
din, büyük bir adam derhal iıaret olu
nan yere bakar. Halbuki bir çocuk ev
veli parmağınr:za sonra i,aret t-dilcn 
yere bakar. Bunun içindir ki hokkabaz 
seyirc:11er ara11nda bir yardımcı araken 
apdal bir adam yerine :ı:eki bir ki~se 
seçer. Apöal biri onun için daha tehlıke
lidir. 

Mullholland sahneye çıkarken ya
vaı yavaJ etrafma bakını bakına yürll
mez. Derhal sert ve aıkı adımlarla iler
ler. Seyirciler üzerinde bu suretle daha 
baştanğıçta kendisinden emin bir adam 
tesiri bırakır. Usta bir hokkabazın her 
şeyden evvel aeyircilcrc kendini sevdir 
mesi lazımdır. 

Bir gün hokkabaz bir gazeteci ile 
konuşuyordu. 1nsanlan nasıl aldattığı· 
nr anlatıyordu. Gazeteci bi.dayette inan
madı. O zaman hokkabaz: 

- Bana bak, dedi. 
Masanın üzerinde duran bir eığara 

kutusundan bir eığara almak için elini 
uzattr. Cığarayı aldıktan sonra elini ka
pattı. Masanın öbür tarafında duran taP 
kanın içine elini eokarak cığarayı attı. 
Boş elini gazeteciye ıösterdikten sonra 
p.pkayı ildr. İçi bOm boıttt. 

Gazeteci tordu: 
- Cığara nerede? 
Hokkabaz gfild\1: 
- tıte bak: dimağınıt ılzi nasıl al

dattı, dedi. Ben kutudan cığara alma· 
dtm. Yalnız a1ryormuı gifü ellini oynat 
tım. Fakat dimağmız bu hareket wp
sında 4e'ı'lia.1 aldım kanaatini edindi. 
Siz de e1imde cığara gördüm nnnet
tiniz. Bu suretle alanını, oldunuz. 

Bunun içindir ki hatınnrzda olsun 
bir daha bir hokkaöaz seyrederken ıi
zi gözünüz:in değil aklınızın aldatbğt· 
nı bilin ve ona göre davranın. 

* • 

uğrayıp yataklara 
düşen bir gazete 
muhbiri, günün en 
şöhretli romancısı 

nasll oldu? 

Dünya.1tın en çok satılan. kit<ıbının muharr: 1 

MitchcU 

Meşru muhteri Edlson& aorm~lar: 
- Deha nedir? 
Edlson hl~ tereddUt etmemıo: 

- Yüade dOk.ian dokuz ter dökme, y(lzde 
bir akıl 1 cevabmı wnnı,. 

B&klkatezı pn, flShret ııa.hlbl olmak ı.su. 
yorsana mq&kkate katlanmanız icap eder. 
Yok.sa oturdufuDuz yerde f{Shret sizin aya. 
tmıza geımez. 

Fakat birçok garip tesadUner Tardır kl 
bir gün içinde inaarıı meııhur ediverirler. 

Edlson, Goodycar, bugUn beynelmilel btr mu. 
h&rnr olan Margaret 'Mltthell hep akııt te. 
aaduner neUce.si ıöhrct ve neUce ltlbarlle ser 
vet sahibi olnıu§lardır. 

Buguiı bir mtlyondan fazla nUah& ııatarii'l< 
dQııj'aDni eıı çok okunan kttabmm muhartii 

Kargaret Wchell tllhretıril bir bıuıtaıığa borç 

JudUr.: 
Vamer ırt.Udy08Unun, 200 bln dolar vererek 

fllın haklarını aldığı "Gone Vlth the Vlnd,. 

romanmm muhamn, Amerikad& AUanta 
ııehrlnde bir gazetede muhbirlik ediyor ve. 
bJç de parlak blr istikbale aahlp gibl gö. 

rttnmtıyordu. Hele hMtalanıp yatınca l.tıel 

bQabtltWi k&PardL İyi olup kalkbğl gtlrl, bir 
&kal teaadllfle toputunu kırarak tekrar yat. 

tt. Bundan llO!lr& kaza kaZ&yı tf.k.lp etU. Ka.. 
burga kemlğt kmldı. üetUne ba§ka Dtr hu. 

talık d&b& geldi. İtlnl de kaybebnl~ oldu. 

fupdan doktorlar ona aıkılmamuı için zlh
Dlnl btr teYle meııgul etmeslni tavsiye etti. 
ıer. Bunun Uzerfne hasta en kolay ve ucuz 

!ii?ilnceye kadar böyle örtüsüz kalınız. 
Utüdükten sonra yorganı örtünüz. Isı -
nıncrya kadar uyumuş olacağınızı göre· 
ceksiniz. 
Diğer bir care daha yatakta okumak-

' trr. Fakat ba;mızı n rahat olmasına c.':k
kat etmelisiniz. Yatakta okumak, göz -

leri bozar. Bunun önüne geçmek için 
ba§ınızı yukarıda tutacak kadar yastık 
koymahsınız. Sonra roman okumak tav
siye edilmez. Zor kitaplar okumalı ki 
zihin yorulsun, d:nlenmek iç:n uyku ,:h
tiyacını hissetsin. 

Bir sok dtfalar uykcsuz1ukt:-n ~ika -
yetlor başka şekil alır. Yatağa yat~ 

yatmaz çabuk uyunulduğu, fal:<'t sa
bahleyin erl~en~en uy anılıp b" r daha 
~öze uyku gir:ne<l}f,: söylenir. Bu gibi
lere tavsiye edilrcek §eyler yukardaki -
lerin ayni olmakla ~raber uyandıkları 
zaman kat'iyyen gözlerini ilÇmamalan 
lbı:n ~elcl"ğini söyleyebilirh Çünkü az 
bir ışık bile uykuyu kaçırabiVr. 

Maamafih unutmamahsıı.ız ki bu ça. 
relerden hiç bir'ti sizi kat'i surette u
yutmaz. Uyutm~ toıb:.atm işidir. Tabi. 
atın vazifes'ni görebHmesi için bu çare. 
ler yardımcı olur. Dimağ eclbdif,:. adot. 
ler üzerine işler. Yeni adetler cl:linmek 
kolay değildir. Bu usulleri tatbik ede e. 
de dimağa yeni bir adet ed'nclirır.'ş o. 
lursanız uykuya el.alınanız kolaylaıır. 

• • 

Goodycar, kauçuğıt vill1.xıni::o etmeyi ıaksi bir 
1 

dil/ neticesi bulııııt§l u. 

çareyi kabul etti. Kaleme kuvvet bir J'ODl&n 

yazdı. Netice: HiUerln ••Kavgam,. ki~ 
dan sonra dUnyanaı en çok saUlan kitabı 

kale~ aımm11 oldu. 
Tabii bu eserin yUilmumı sadcıce aksi 

teııadllfe bamtedemeyl& Bu ~ar altında 

roman yazmı§ olatil&rm adedi sayımzdır. Mli 
MJtcbellin, eaerlııJ vüe\ıde l'eUrebllmck için 
,upheslz bllyük bir kabiliyet ve lııUdada ma.. 
Uktı. Yalnız burada nazan dikkate alınacak 
nokta bu aksi tC3Adllflerfn muharrire yaz.. 
mak ve kabiliyetini denemek fll'8&tmt ver. 
mlı olmasıdır. Hutaıanıp l§ind11n olmasaydı 
gece gündüz muhbirlik ile meıgıı.I olan Mls 
MJtchell belki hlç bir zaman roman yazmaya 
vakit bulamıyacaktı. 

Moşhur Marko Polo 

:Maamanh ha.ata yatagmın Mis Kltchelle 
\"&rmlf olduğlı bu fırsatı lıirçok hallt>rcle er. 
keklere hapitJhane vemı1ttir. Orta uırlarda 

karadan Çlno giden ve Çin hakkında Avnıpaya 
llk malo.tnatı getiren nıe§hur seyyah .Marko 
Polo hapsediltnemlı o\Stl.ydı onu §imdi bUtUii 
dUny& unutmuş olacaktı. 

Çlnde bir alyaıd ııebebten dolayı hapsedilen 
Marko Polo can sıkıntısını gidermek tçln 
kalemi ele alml§ me§hur seyahatnamesini 
ya.zıvemıl§U. Dalmtı ıtmct ettiği bu alcııt tc. 
ııadUt neticesi hiç tarkmda olmadan töhret 
kazanıvermi1t1. Şimdi !!lnemanm tne§bUr yıJ. 
dızı Gary Coopcr Matko I'o1o tolUnde film. 
çeviriyor. 

Hapishanede tecrlibeler 

Otomobil satan mağazaların f!Anlarındıı. 

11k 111!t tes:ıdUf ettiğiniz Goodyear 14stlkle. 
rlnin piyasaya çıkmasma ve a&hlblnl zengin 
etmeslne de gene Niyle bir akıil tesaduf se. 

bep olmuştur. 
Wtuı eden Goodyear hapishanede ne yapa.. 

cağını bilmediği itin o UJ:han pek kıym.~z 
olan kl?.U!'Uk {' ~crQheler yaparak vaktini 
geçlrmcy~ çııJııtı. DU§Unl°' taoındı bu elAş. 
tiki madrlcrl bir çok yerl Je kullanma!< im. 
ı·•·n vardı. F'o.kııt lsthnal edıteblln1CS1 1t!n 
kalıl~f.·rılnt&Sl icap edlyo .. du. Bunu dUŞUne 
dU§U~:ı t··"'''uktan aonra tecrUbelere bı:.şladı. 
Fo.ltat muvaftak olmaaı bntka bir aksi Lc.~a. 
dQf neticesi oldu: 

Bir gün elinde, bir çannitJn içinde kükUrtlc 
karıştı< kauçu1( taşıyordu. Ayağı halıya ta. 

kıldt. Sobanın UstUne dUşt'I. ı<:n•ıçukıa kan · ı 
"lk kUkUrt kızgın ııoba demiri UstUnde öyle 
~lr plı 1<6ku Tl .. :;-ettl l:t o.ya:ıı. fırladı. Te. 
m!zlemeye koyuldu. Bir de ne bakam k&u. 
çuldar katıltışmaml§ mı! İ§te bu alcı! tua. 
,1ı1t neticesi kauçuk vulkanlze edilmlştl! Go. 
odyear bu 5tıretıe çabucak ve yeniden zen. 

gln oluverml~tı. 

Çiklet nasıl keşfedildi ? 

• 
~ 

yen bir ğacm chlchl& namı verlleJ\ 1 
idi. Scırde biraz kimyagerlik oıduCU <! 
dama bu yapl§kruı madde llo bir ;ı 
çuk mu~ ba yapmak lstedi. 1" ~ 
kauçukl&r gibi cıı:ıcıe v\ı.Jka.nlze olftd' 
pı§kaıilığau mtih&faza otu. tınal e~ 
ıamba A&Ddal.te Uzerlne oturdUoll1l ı 
p~dı. Bu IC!er chlcleden çwı'~ 
kalktı. Çizmeler do ayeğma yaP 
hayet generalden kalan bu mııdd~~~ 
dişler için damak imalinde kUll ~ 
§UndU. Te§cb"bnatı t§lten d!Şçl nrttıı. re"' 
etU. Adıı.ms iy!den iyiye hiddet ede ,I 

d• "f'" ıeYt atmağ& karar verdi. Bu atı ~ 
Alaomnuıı bu maddeyi çlğnedlği &l< ,tcP 
Bir de bunu tecrübe etti. HO§UJ'' rJtfl 

' kere de tekerle kan§brarak teC c't 

Bu daha ho§tu. Bu aurcUe chlclet 
1 

mit oldu. ~ 

Maamatih servet ve töbrctıerlnl % 
dute medyun olan )"Ultarda. isınl eV 

1 

bepsliıln kabiliyeti olduğu lnkAr ~ 

Bidayette bunlara arka.smı çcv1rt11 

yUztlDU tevlrince, fırsattan lSUto.de 

bllm1Jlerdlr. 

Soba ihracah 
~dl 

Fak.at Amerikan ibUltıll zaırııı.O r ı 
hür ve zengm olan Timothy J)eltte ,,ııJ' 
blrlıl için tall perisinin yaptılclııı1 
la bitmek Ullcenmek bllmez.. ~ 

Bir gün babamıdan kalan ps;;;ı; 
11ar!edeceğlnl dUşUnen TimoUY 
arkadaşı tıaka olllUil dlye: -:-1' 

~ 

akşam gazetesidir. 
HABER'e verenler 
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le bir edebi parçayı şimdiye kadar öğrendiğiniz ' ingilizce 
ile anlamak ve tercüıne ~bilmek ıüphesiz: ki zevkli bir 
iştir. 

Bu dersimizde yine size bir İngiliz muharririnin~ 
hur bir eserinden bir parça veriyoruz. "Robinsun Krwx>e'' 

1 berkesin bildiği ve okuduğu bir e!terdir: Daniel De Foe'nin 
1 

bu, dünyaca tanınmış ve herkesin - şüphesiz . sizin de • 
tercümelerini heyecanla okuduğunuz e6Crinden bir parça

, yı burada ingilizcesinden okuyup anlıyacak ve tercüme 
edeceksiniz. 

Bu parçada da evvelce görmediğimiz bazı kellmclcr 
olduğu için, geçen dersteki gibi, az \'e aneak pek }!:"üçük 
değişiklikler yapılmıştır. 

-ı-

Türkçeye çeviriniz 
One day, walking, up the şame hiJJ, but .tbc weatber 

being bad at .sca, .so that we could. not see the isl.e, J called 
to him and said.: 

- Friday (*), do not you wi.Sh you~lf in ~our Qwn. 

country, your own nation? 
- Yes, he said, I should be glad to be Q._t ıny ow:n, uati"on. 

- What would do there? said l, would you: tqrn \\'.i!d 
(vahşi) a,ain, eat men again, and. 1;>e sava.ge (vaJJ,§i) as 
you were before? 

He Iooked me, and then sha~, his head.,, &a.id : . 
- No, no; Friday will tell thcm (••) to live good;; telı 

them to eat brcad, mil.k, no eat ag_aJn. They like. tQ lcarn~ 

(*) Friday (frayde) = Cuma, Robin.<ıon'un ıssız acüula 
bulduğu ve kendisine or~ 1JOPtığ'I 1Xılıı1i yamyamın 
ismi. 

(lf•) "Onlar" diye 1Hilı:rettiği yam.uamla.rclır. 

-JN 'i!.' İIJq '.1/IPUJ-7 oap~q u.;;.~ ;ro,_rJ'lf .{'vrs .IJQ <> 
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tlen, vapurlann ta ya-:ı.ıbaşlarında.n, limanın abrzına doğru 
ı.ızanarak ayrıldık. 

-Il-

lnyilizce cümlelere verüeçeA;. olt:Jn ccooplar, .ttıalleri 1"' 
lıcrabcr §ttnlard&r: 

1 - Havc you secn beautiful countTics? 
- Yes, I have seen many beautiful couotries. 

2 - Did you enjoy yourself during the travel! 
- Yes, I enjoyed myself very much. 

3 - When did you left the little village? 
- A morning, at half shc. 

4 - Did you ever rcınain in a sea8idc town? 
- No, I did never. 

5 - In return, I think yc,u have takcn the train?. 
- No. wc h:ıven't. \.Ve have takcn a ship. 

-ID-

Verilen 1:&.imc ve tabirlerin teldffu:: şc'ldlleri ve mana.. 
Zarı şıınlarılır: 

( 'fo) tire: tayr :: yorulnıal: 
for my own part: fôr mtıy 611 JJılrt =Kendi hesabmı&: .. 
bana kalırsa 
Weşt: tıest = garb 
Nord: nôr<J = şimal 
ready: red'i =hazırlanmış, ha.ur 
a lready :, olred'i = çoktan,. daha şimdiden 

1 
~ 

~;.p 
ı. ı 

1 

lady: led'i = (nezaket makamında.. "kadın'.' mana.sma); 
bayan 
madam: mad'am, = (hitab ederken) bay.a.n 
(to) measure: tu mijör ==· ~. 

.. 
.J 
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-----·----------------------------------------------------------alinizin teklifine de son derece min -
net tarım. 

Fausta partiyi kaybetmişti. Israra 
lüzum görmedi. Bu şiddetli darbeden 
yüzünün bir damarı bile kımıldama _ 
mıştı. Hiç hiddet etmeden dedi ki: 

- Pek ala, artık bundan bahsetme.. 
ye lüzum yok. 

Sonra Leonoraya dönerek'. ve güle
rek başıyla bir işaret yaptı. Bu "tak_ 
dir edilecek bir oyun,, demekti. 

Gözlerini madam Dankr'm gözlerine 
oikti. "Sıra bana gelecektir,, demek 
istiyordu. 

Lconora ounla.rr anlapııştr, maama. 
fih hiç sesini çıkarmadr. Karşılrk ver
medi. Oynadığı oyunda meharetle ro. 
Iür..U yapmış olan Mari dö Mediçi ise 
hayret göstererek': 

- Ne diyorsun küçük?_ aiye oıı _ 
ğırdı. Prensesin teklüini kabul etmL 
yor musun? Büyilk bir servet ayağı. 
nıza gelmiş olduğu halde onu redde. 
diyorsunuz ha! Bilir misiniz ki, ma • 
dam dö Soriycntes mösyö Dankr'dan 
da, hatta kraldan da ?.engindir. Ma _ 
dam Dankr si?.e karşı nekadar iyi o
luı·sa olsun, prensesin yapabileceğin.. 
nin yüzde birini bile yapamaz. Zan
nnrl~rsem biraz düşün, fena. olmıya -
cak. 

Florans titredi. Luvr'a geleli ilk de. 
f q olarak ann~si ona hitab etmişti. 
Gözlerini kraliçey edikti. Heyecandan 
titriyen bir sesle her kelimeyi iyi an. 
l:"ıtrnak istiyormu§ gibi birer birer 
söyii"crek şu cevabı verdi: 

- İşte efendim, benim korktuğum 
ı=nv de bu ?.enginliktir. Bu saadettir. 
~en gavet sade tabiatlı bir kızım ma.. 
dnm. Para ve isim beni çekmez, bila
Jrf~ korkutur. Ben adt bir kızım, bir 
!okak çiçekçisiyim. Yüksek bir yer 
beni Başırtır. Ben bir kö§ede kendi ha.. 

!imde yaşamak isterim. Beni kimse 
tanımamalıdır. Yalruz biraz sevgi bes
lenirse, bu bana ki.fidir. 

Florans bu sözleriyle para ve şeref 
istemediğini, yalnız bir parça sevgi. 
ye ihtiyacı olduğunu kraliçeye anlat • 
mak istiyordu. Halbuki boş yere zah. 
met çekmişti. Mari dö Mediçi bunları 
anlıyamazdr. Sert bir §ekildc kıza ba. 
kıyorcu. Florans sözlerini ~öylece ta. 
mamladı: 

- Madam Dankr'ın bana yaptıkları 
pek büyük bir lfıtuftur:. Beni kovma_ 
dıkça orıdan ayrılmam bir delilik o • 
lur. 

Leonora protesto etti: 
- Allah saklasın, siz istediğiniz ka. 

dar yanımda kalacaksınız. Biricik ar. 
zunuz olan sevgiyi de kabil olduğu ka. 
dar size göstereceğim. Kararınız kat.i 
midir kızım? 

- Evet, kat'idir madam. 
- Haydi çocuğum, gidebilirsıniz. 

Yanımda betbaht olmamanız için e • 
limdtn geleni yapacağım. 

Florans nezaketle iğilerek selam 
vereli ve dışarı çıktı. Bu selam tarzı. 
nı r.ekası sayesinde bulmuştu. Yalnız 
kaldıkları zaman Fausta samimi bir 
tavırla dedi ki: 

_Ne gür.el çocuk! .. 
'Mari dö Mediçi acı bir tarzda cevab 

verdi: 
_ Terbiyesizin biri. Başınıza gelen 

hadiseden son derece müteessirim 
prenses. Fakat doğrusunu isterseniz 
bu serseri kızın tab'ına bakılırsa bu 
suretle hareketi de sizin için iyi ol _ 
muştur. 

- Ben bu fikirde değilim._ Ve kra. 
liçcye dikkatle bakarak devam etti: 

- Adi tnbakaya mensup olduğu~u 
iddia eden bu kızın ne asil bir tavrı 
var, dikkat ettiniz mi? Bu kadar ha. 

•• 
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nım tavırlı bir kızın büyük bir aileye 1 
mensup olduğu bence şüphesizdir. O, 
hiç olmazsa bir dükün, bir prensin kı
zı olacak. Neyse, onunla fazla meşgul 
olmıya mana yok artık .. 

Mari dö Mediçi Faustanın keskin 
bakışları altında ister istemez kızarı
yo:du. 

- Prenses, şunu kabul edersiniz ki, 
bon elimden geleni yaptım, derken, Fa 
usta sözünU kesti: 

- Madam, - diye cevab verdi - İste
diğimi yapmak için çalıştınız, bunun 
için size minnettarım. Şimdi gitmek 
için müsaadenizi rica ederim. 

- Gidebilirsiniz cicim, yalnız "Sık 

sık beni ziyaretiniz şarliyle. 
- Mümkün olunca gelirim, madam. 
!ki kadın öpü§lüler. Fausta içeri 

girdiği tavırla dışarı çıktı. O vakte ka 
dar kendini idare eden Mari dö Me _ 
diçı, kapı kapanınca sevincini saklıya
madı, kızı için şu sözleri söyledi: 

- Doğrusu kız çok iyi hareket etti, 
maamafih düşüncesini anlatması ter -
biyesiz'iktir. Bunu ondan beklemez -
dim. Sadeliği severmiş, yok bilmerrı 

neymiş. Bunlardan bize ne! .. 
Leonora düşünüyordu. Kraliçeyi tah 

kir edici bir tavırla baktı. Onun anlı_ 
yamamış olduğunu hissetmi~ti. Doğ -
rusunu söylemek lazımgelirse Leono. 
ra da hisli bir kadın değildi ama, o 
da Fausta gibi rakiplerine insafsızra 
hücum etmesine rağmen kıymetlerini 
takdir ederdi. 

Mari dö Mediçinin dar kafalılığını 
ve vicdansızl1ğını bildiği için bu söz_ 
lerine hayret etmemekle beraber. tıu 

kadının en tehlikeli bir zamanda krzı 
tarafından kurtarılrrken ona kar~ı 

s ert ve tahkir edici bir hal almı:ı ol -
masını çirkin buldu. Oldukça sert bır 
tavırla dedi ki: 

- Kızınızın her aözl1, herkesten zl. 
yade sizi alakadar etmelidir. HerhaL. 
de madam, siz onun sadeliğinden §L. 
ka.yet etmeyiniz. Çünkü sizi kurtaran 
onun bu halidir. 

- Neden böyle söylUyorsun Leo .. 
nora? 

- Şundan dolayı söylUyorum ki, 
eğer bu kız sadeliği sevmemiş olsay .. 
dı, sinyoranın peşini bırakmu.dı. ŞiDl 

di anlıyorsunuz değil mi? Biraz dU .. 
şününüz madam ... Ya kızınız sadeliği 
seveceğine aöhret ve altın dilşkünU 
olsaydı, sinyoranm istediğini kabul 
etseydi ne olacaktı? O vakit sizi sı -
kıştıracaklar, hem paranızı alacaklar, 
hem de istediklerini yaptıracaklardı, 
değil mi? 

Mari dö Mediçi heyecanlanmıştı. 
Bağırarak: 

- Sus - dedi - beni korkutuyorsun! 
Leonora. hakaret edici bir tarzda 

gülerek: 
- Size söyledim ya, bu meselede 

c;ok taliliymişsiniz. Asıl taliiniz de ı .. 
yiliği seven bir kızınız olmasındadır. 
Eğer rahatınız için, lüzum gördükçe. 
onn istediğinizi yapabilirsiniz, fakat 
hiç olmauı~ iyi ahlaklı olduğunu tas .. 
dik ediniz. 

Mari dö Mediçi, nasihati itirazsıS 
dinlemişti. Zaten o Leonoranm elinde 
bir oyuncaktı. Şimdiye kadar da bir " 
çok defalar nasihatler, hatta uarl;ıf 
bile duymuştu. Leonora. bu sözleri 
söyliyerck sakinleştikten sonra tar .. 
ziye makamında dedi ki: 

- Size bu söyledıklerimin hepsi f., 

yi!iğiniz içindir. Tabii bunu siz de a~ 
hyorsunuz haemetmeap ! 

- Lüzumundan fazla doğru söyIU" 
yorsun, fakat bana son derece sadıl< 
olduğunu bildiğim için sana darılın1~ 
yorum 
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altuıda bir 
dü.şman 

böcek 

yavrusudur. Fakat, kelebekleri öl.dür

meğe çalışırken, anları da öldürürüz. 
Çünkü kelebekler, anların ancak çiçek
lerinden bal aramağa geldikleri mev
simde meyvelere ariz clmaktadır. Bal 
yerine bu arseniği emen arılar derhal 
ölür. Bu suretle kvandaki yavroular bcs 
lencmez: düşmanlara karşı mukavemet 
edemez. Anlar, gitikçe azalarak. orta
dan yok olmak tehlikesine maruz kalır 
lar. 

Arıların ortadan yok olması demek, 
elma mahsulünün de :nühim miktarda 
azalması demektir. Çünkü erkek çiçekle 
rin tohumlarım dişi çiçeklere ve dişi çi
çeklerin tohumlarını ekek çiçeklere ta
şıyan başlıca vasıtalar anlardır. Arılar 
ilkahı vücude getiren yegane böcek· 
lcr olmakla beraber, kelebekleri öldür
mek için kullanılan zehirlerin diğer fay
dalı böcekleri de öldürdüğüne şüphe 
yoktur. · 
Böceklerin tahribinde en büyük rolü tay 

h' r toz yareler oynıyor. Tayyareler ze, ır ~. • 
lan püskürterek çekil'ge ve diğer bocek
akırunın önünü almakta kulanılıyor. Fa-

kat bu zehirli tozlar, sade çekirge ve 
di~er zararlı böcekleri değil, ora?a. b~lu 
nan bütün böcekleri öldürdüğü ıçın ın-
aanlıh büyük bir fana!ık yapmış olu
yor. Bu hali göz önünde tutan Ame-

rikalı alimler, faydalı böcekleri yok ol
maktan kurtarmak için faaliyete geç

mişlerdir. 
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HABER - J\ICşam posfast' 

Gregor ••• 
Avrupa, Amerika 

ve Atrlkanm bir çok 
§ehlrlerlnde bUyUk 
bir u5hrct kuandık.. 
tan ııonra • AtatUr. 
kün Oe.hlt bir iltifatı 
eseri olarak • TUrk 
tebeaıır olmak ıerett. 
ni de tekrar kazan. 
mıt otan Gngor; lı. 
tanbutda teıltiı ettıtt 
yeni caz takımı ile 
ilk konaerlnl verme. 
~e hazırlanmaktadır. 

Gregor'un İltanbul 
artistlerinden tetkll 

ettiğİ bu takını ile Diran 
Cumhuriyet bıı.yra _ Kelekylınuı oğıu 
mında Ankaraya davet edildiği de söylen. 
mektedir. Dlran 'Kelekyan'ın oğlu tstanbu. 
tuh, gün geçtikçe neoeal artan atmosferine 
yeni bir ses katabilecek mi? Bunu, onu din
ledikten ııonra 116ylemek mümkün olllblle. 
cekUr. Biz, §ahsan Gregorun sanatl etrafın. 
da en ufak bir fikre dahi sa.bip değiliz. Bun. 
d&D evvel, Gregorun sanat kıymeti etrafında 
yazdığımız satırlar, hep onun tarafından 
g6ndcrllrnl§ ola.n bir mektuba dayanıyordu. 
Fakat bu gencin halk ile yapacajtı ilk sanat 
temasından muvaffak çıkmumı temenni et. 
mekte musırrız. Zira lstanbulun ne~eainde 
bwedilecek her yUkııekllğl de biz bir güzel 
sanat eseri addedenlerdenlz. 

lstanbul 
konuşuyor 

(B~tarcıfı 3 flncüd.eJ 
Fakat sabahtanberi ııftah etmedim da-

ha .... 
O bir taraftan söylüyor, bir taraftan 

da benim itimi yapıyordu. Kalemden 
çıkarıp ayırdığım raptyeyi, l:fr tele bağ 
lamış. Mangalın üzerindeki tulann bi
risinden çlkanp öb~rüne sokuyor, ara 
sıra lda siliyordu. 

tşin epey siireceğini anladığınuz için 
karnımızı ldoyurmanın yoluna bakmak 

tazım olduğuu düşündüm. Usta bizim 
işi yapadursun, ben de Saffetle bera -
ber, bu sokağın a=ğeı: başındaki kilçük 
fakat temiz bir lokntaya girdik. 

Bir taraftan karnımızı doyuruyor, 
bir taraftan de etrafı tetkik ediyorduk. 
Yemek sonuooa heaap verirkne, burada 

da fiyatlann lstanbulun en lüks lob.n

talarından farksız olduğunu hayretle 

gördük. 
Sokağa çıktığımız zama arkadaşım 

diyordu ki: 

- Burayı ·dolduran dükkanla: için
de en iyi iş yapan ve en fazla kazanan 
muhakkak k.~. şu lokatadır. 

Tekrar Karakin ustanın dükkanına 
geldik. O işine hala devam ediyordu. 
Bu sırada Ali de geri dönmüştil. Bu so
kakta bir röportaj yapmak için sağı so
lu dolaştık. öğrendiklerimiz ve gördük· 
terimiz şu oldu. 

Varakçılar sokağının ekseri esnafını 
elmas mıhlayıcı ve işleyhiler teşkil e· 
diyorl:lu. Bunlar e11kisine nazaran işle· 
rin çok azalmış olmasına rağmen, ge
ne de hayatlandan memun olduklarını 
söylüyorlardı. İhtiyar bir mıhlayıcı, 
hiç başını kaldırmadan, işine devam e
derek: 

- Ekmek para&ını kazanıyor, peka· 
la geçiniyoruz ya, daha ne isteriz ki. .. 
diye söylend:. 

Bütün bu sokakta en fazla ıişi bozu
lanın bizim yaldızcı Karakin olduğu 

anlaşılıyordu. Biz tekrar onun dükkaru
na gittiiğmiz zaman benim kalem rapti
ycsini hazır bulduk. 

Yapılan şeyi elime aldığım za
man, K.arakin ustanın mehareti 
için söylenenlerin hiç te mübalağa ol -
madığını anladım. Çünkü t'aptiye, ka -
lemin fabrikasından geldiği zamankin • 
den çok daha güzel olmuştu. 

Ben: 
- Ne güzel olmuş, pek beğen&.m, di 

ye söylenirken, yanımızda duran bura
lı dükkancılardan bir~si: 

- Bu daha bir şey değil, diye lala 
karıştı. Hele büyük büyük şeyler geti

rin bizim usta bir yapsın ca o zaman 
işçiliği siz görün. Fakat ne çare 1d za-

vallının talihi yok .. Daha doğrusu yan
lış yol tuttunnu!ı, bir türlü doğruluk -
tan ayrılmak ı':Stemiyor. Halbuki zaman 

o zaman mı? 
Karakin usta bu sözlere hiç cevap 

vermedi. Biz, etrafrmızdakilere vcld.a 
edip te burad:ın uzaklap-rl:e"7 zavallı 
talihsiz adam, dalgın dalgın dUıünUyor 

du. 
HABERCt 
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Mısırda edebiyat 

An'aneciler 
ve yeniler 

.... Bqt&rafı 9 Ullcuda 

tırmıı kimselerdir. F.ııerlerinde, hic -
relin ilk yıllarında konuşulan Arab 
dilinin bekaretini muhafazaya çalışır. 
lar ve yabancı kelimelere karşı büyük 
bir titiz.lik gasterirler. Felsefeleri 
mutlak bir taassuptan ibarettir. Bu 
sınıfa dahil sanatkarlar Avrupa tcsi.. 
rinden, ne derece mümkünse o derece 
uzak kalmıya dikkat ederler ve ne de. 
rece gerilere gitmek mUmküruıe. o de. 
rece gerilere giderek yerli kaynaklar.!' 
dan istifade etmek doğru olacağı ka. 
naatindedirler. Bunlara göre, §arkın 
tekamülü için, şarklıların yalnız ken 
di vasıtalarını kullanmaları ve kendi 
ferdi hasletlerini inkişaf ettirmeleri 
lazımdır. 

tlmeyye oğullarının ve Abbasi ha. 
lüelerinin parlak asırlarındaki yük -
sek ve misilsiz Arab şiirini ''İslam de. 
hasının hakiki a.cıalet unvanı ve mazL 
nin mezarından çıkarılmış şerefli ha. 
tıralar,. suretinde taziz eden bu sınıf, 
eğer bunları muasır bilgi ve felsefe 
ile muka.ye~e ederek ortaya atmıs ol. 
saydı mutlaka mUhim bir kültür hare. 
keti varmış addedebilirdi. Fakat yu. 
karda da söylediğimiz gibi an't\necile. 
rin bir kısmı yeniyi tamamile inki.r et
mekte ve yalnız e.~kiye tapmaktadır. 

lar. Bununla beraber, eski Arab medeni 
yetinin mutaassıp bir taraftan ol -

makta devam ettikleri halde, bu me. 
deniyetin klasik fikirlerini günün fi_ 
kirlerine mezcederek günün meeelele. 

rine tatbik etmek istiyenler de yok de 
ğildir. Bunlar, "fikrin yegane kayna. 
ğı ve muasır müellülerin biricik il. 
ham hazinesi., addettikleri eski şark 
dehasını garb kültu.rii ile ve muasır 

telA.kkilerle kaynaştırarak primitive 
Arap hikemiyatı ile Avrupa dehasın. 

dan bir muhassala meydana g tirmek 
azmindedirler. Bunlar arasında Emin 
Vasıf beyi, Muhammet Ferit beyi, 
Hü.cıeyin bey Heykel'i, Mansur Fehmi 
beyi saymak mümkündür. Emin Va -
sıf beyin "Felsefe prensipleri", Mu. 
ha.mmct Ferid Beyin "Medeniyet ve 

i.slam,, adlı eserleri ve Hüseyin bey 
Heykel'jn "Zeyneb" i bu temayillün 
misallerini verir. 

Tam "an'aneciler'' le yeniler arasın. 
da yer alan bu temayül, Mısır fikrL 
yatında garplılığa doğru kat'i adım • 
lar atmaktan ürken bir sınıf münevve
rin idarei maslahatçılığı suretinde de 
teliikki edilebilir. 

Tam an'anecilcrin en inatçı ve meş. 
hurlan olarak Şeyh Raşit Rıza ile 
"Tohtellivaülkur'an .. mtiellifi Errafii 
gösterilebilir. Bunlar en uf ak garplı 
tesirini şiddetle tel'in etmektedir. Mı. 
sırın müfrit modern sanatkarları ve 
mütefekkirleri olarak da ~u isimleri 
zikretmek mümkündür: 

Zeki Muba.rck, Abbas Mahmud.El. 
Akkad, Taha bey Hüseyin (t;t) Abdül. 
kadirel Mazni. Bunlar garb kültürü. 
nün havası içinde modern Mısırın 

kültürüne inkişaf temin etmek arzu. 
sundadırlar ve modern Mısırın gfüel 
san'atlarda tamamiyle Avrupai bir 
metoda. sarılmasını kat'i bir lüzum 
olarak göstermektedirler. 

San'at ve fikir alemindeki bu te. 
mayüller Mısırda oMuğu gibi, Suriye. 
de de ve bütün Ar!'b aleminde de a. 
şağı yukarı ayni şekilde mevcuttur. 
Münevver sınıf arasındaki bu telakki 
farkı, halk tabakalarında da tesirini 
göstermi§, Suriyede, Mısırda, Filis. 
tinde, ve bütün Arab aleminde bir i
kilik doğurmuştur. 

Edebiyat ve sanatta Kur'ıUii°n şii. 
rine ve saf Arabcaya ve içtimai mü. 
cadelede manevi ve dini an'anelere de 
rin bir saygı hissi ile bağlı olan "an. 
anecilcr" e, Avrupalılaşma taraftarla 
rının crgeç galebe çalacaklarına iti. 
mat etmek lazımdır. Bununla beraber 
Arab ilemini saran bu günkü siyasi 
kargaşalıklar ve kararsızlık içinde 
sağ cenahın, hiç ihmal edilemez dere. 
cede yüksek bir kudret manzarası 

gösterdiği de unutulmamalıdır. 
Ensari BULENT 

(*) Bu miihim milellifi ge'lecek ede. 
biyrıt ce sanat sayfamızda ayrı bir 
yazınıı:::da tet'lvik edeceğiz. 

Ahmet Refik ... 
~ Ba§tarafı 9 uncuda 1 

- Tanıam ... Ben de bunun lı;ln geldim za. 
ten... Sen onu tanıyormu~sun? 1 

- Kim bu o? 
- Senin sınır arkad&Jl&nndan biriyml~ .. 
- Tuhaf eey .. ne yaptı aana? 
- Ne yapacak? Dana damat o!Jllak lı!le. 

dJğlni s6yled1. 
- Ey .. ııcn ne yaptm? 
- Olmaz, dedim. 

_ MUkemmel! Kesip atmıtsm ıote. 
_ Benim kesip atmamla 1§ bil.le iyi. Se_ 

nin mel'un ısrar ediyor. 
- Ya kız? 
_ O da aenln mel'unla ayni fikirde. 
_ Mesele kalmamı§ öyle ise. 

_ sanının sen arkad&§ma bir rica eder. 
sen bu sevdadan vazgeı;lreblllrsin. 

_ Adını s6yle bakayım. 
Eğildi. çocukluk &rkad&§nnm adını kula. 

ıuna tıııJadı. Bu, tanıdıktan:rnm en halftku, 
en zekisi idi ve oerefll,parlak bir iaUkbale de 
nam%etU; 

_ Hoca. .• dedim _.una biriııci lkramJye 
ls&bct etmll·• Bundan iytainl nereden bulur. 

sun! 
Kızdı, hiddeUendl, blr hayli kavga.dan, 

gUrilltudı~n. mUnaka§aılan sonra homur. 
danıı.rak yanımdan ayrıldı . 

İki yıl benimle konuşmadı .. Sonra blr gtln 
onu Adad:ı., be§ Y&§mda, çok sevimli blr yav. 
ruya yemi§ alırken manavın önUndc yakıı_ 
ladnn: 

- lhUyar .. Bu kim? 

Hemen kulağıma eğildi: 
- Sus! Sakm o kavgamızdan bahsetme! 

Duymasın.. Onun doğmıuımı lı!tememlş ol. 

duğıımu sanmasından korkarım. Torunumu 
ne kadar seviyorum bilsen? Geceleri göğsü. 
me çıkıp uyuyor yaromaz .. 

Onun o gün, yemi§ yiyen sarı saçlı blr 
mini miniyi yedeyerek önUmden gidişi ne 

gUzeldl. BUyUk babalık Ahmet -Retiğö' ı;ok 
yakıoınıştr. Ve galiba hayatının son demin. 
de en bUyUk zevki torunllo ııakala§mak ye 

en beğendiği sıfat bUyUlc babalık oldu. 
• • • 

Ahmet Refikten bo~alan yer btlyüktUr. 
o, bunıunadan ve modası geçmeden öldü. 
O, bUyUk e5erlerlnl gölgede bırakacak en 

büyük verimler vaadederlccn öldü. BUyUk 
dostumun azabı iı;indcyim. 937 çok kötü 
ba§ladı, çok kötU ;>11rUyor. 

r:ıizamttin NAZiF 

'SONBWAHAR G-ELDi 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE.ve.FESHANEN(N 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GORÜNÜZ 
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Saç tuvaletinizin en mU.. 

him bir malzemesidir 
Kepekleri izaledeki mu. 
vaf fakı yeti her bir iddia-

nın fevkindedir 

Bir hizmetçi aranıy~ 

t 

Çocuktuz bir aile yanında ev hiz
mctçliği yapacak kimsesiz birkadı a
ranıyor. Matbaamız veznesine müra
caat. 

' 1 
.. . 

··-----· MuUaka okuyunuz 1 
Kuş t:d:JıylYı IFabırDlkasondan: l 

İstanbulda Çaknı~kçılarda Ömer Balioğlu Kugtüyü fabrikasında kıt 
mevl!':minin yaklaşması dolayısiylc müşterilerinin sıcak, yumuıak ve her za. 
man rahat kuştüyü, yastıkta yatmalarr için fiatharında mühim tenzilat 
yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yüzile beraber (1) liraya, fazla 
miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve soğuk kıg gecelerinde gilte 
ve yorganlar ve yasttklar•mrz ııüzel v~ rahat uvku temin eder. Tel: 23027. 
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Türk Hava ·Kurumu 
" Büyük Piyangosu 

24. cü yeni tertip başlamıştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 36.060 tiradır. 

0r· 

18 lLKTEŞR!N ~ 
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r ..,. BUtUn ağrı ve sızıların çaresi 

aa,ı ve dlfl aArıyanlara, 

olanlara, Romatizma ve bel ağrdarına 

Senelerden beri tecrübe edil 
en t:esirli ilAçt:ır. Mideyi bozrn 
gibi kalp ve böbreklere hiç rn 
rat:ı yokt:ur. icabında günde (3) " 1 
alınabilir. ismine ve markasına 
fen dikkat:. Taktit:lerinden sak•"'" 
Türkiyede her maruf 
bulunur. 
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