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Önümüzdeki aylar içinde kabinede 
bazı değişiklikler olacağı söyleniyor 

l'eni lkh!Oat \'ekili Hüsnü Çakır 

Şehir içindeki izabe
haneler kapatıldı 

Gej "lstanbul Konuşuyor,, 
· 'başlıgı rettiğimiz seri röpor. 

tajlar aras n · r içinde çalışan dö-
küm imllthaneler in gayri sıhhi va
ıiyetlerinclen ~uzunıı'Uzadıya bahsetmiş 
Ye nazah dik'kati cclbetmiştik. 

Aradan bir sene yakın bir zaman geç. 
'ilkten sonra, belediyenin aaliyete ge
lerek bu işle meşgul olduğunu ve bir 
Çok dökümhaneleri kapattığım öğrcni

Yoruz. 
Bu karaJ;" karşısında izabehane sa. 

hipleri, rq,a, eşya san'atkarlan ce
llıiyetine ~:V'vlltıttaıc imalaUıanelerinin 
tekrar ilxılmasına müsaade edilmesi için 
tcşc bbüslcre giriş'ilmesini istemişler
dir. 

Kapanma kararını veren ve bilhassa 
tnaden kömilrü kullanılmasını meneden 
tnakam, Eminönü kaymakamlığıdır. E. 
sasen yeni şehir planına göre döküm 
irnlathanelerinin şehir dışında çalışma
ları icab etmektedir. 

......... 

Ankara koşusu: - - ~ -
~--

Milli Müdaf a Vekili yerine yeni mebus namzetleri 
arasmda ismi geçen G. Nacinin getirilmesi muhtemel 
olduğu yibi Orgeneral Kazımın da ismi söylenmektedir. 
Ayrıca, Maliye Vekili Fuat Ağralıyı, Cezmi Ersinin 

istihl3f edeceği kuvvetli bir şayia halindedir 
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yeni Vekiller işe başladılar ··Y.ni Maarlf\'eklll Ha .. nAli l 'ticcl 

Maarif Erkanı arasında değişiklik yapılacağı ve yeni 1 r------· 
bir münakalat Vekaleti ihdas edileceği haberleri asılsızdır 

Genyönkurul yeni mebus namzetlerini tesbit etti 

Mekteplerde tekrar 
gramer okutulacak 

Maarif Veki.letl mekteplerde tekrar 
gramer tedrisatı yapılmasını alakadar
lara bildirml§tir. Yalnız, henüz yeni 
dilimize uygun bir gramer kitabı ya. 
zılmamıı olduğu için, ıimdilik gramer 
dcnleri, okuma kltapl&rı üzerinden, 
temrini mahiyette yapılacaktır. 

................ , 
Çankayşek 
Meydan okuyor 

Çinliler şimdiye kadar 850 bin 
J aponlar da 650 bin zayıat 

vermiıler 
Tchoungking. 29 (A.A.) - Kuomin-
tangm kongresinde mareşal Tchiang -
Kai - Chek, Çinin kendi mülki yeya 
idari tamamiyetine riayet etmiyen 
sulh şartlarını kabul edemiyeceği gibi 
Milletler cemiyeti muka\"elenamesi 
veyahut dokuz devlet muahedesi ah
kamına muhalif olan sulh şartlarını 

da kabul cdemiyeceğini söylemi~tir. 
Mareşal, muhasematm öidayetinden 

beri Çinlilerin 300.000 i maktul olmak 
üzere 850.000 zayiat vermi:ı olduğu
nu, Japonların zayiatının i!;e 650.000'e 
baliğ bulunduğunu ila\'e etmiştir . ........................ ~ ................................. _..... 

Seçim vilayetlerde Cumartesi 
günü yapllacak 

Ankara, 28 (A.A.) - Tansyon dUoUk- nUz bir ıey olmadığı neticesine vardım. 

lüğU ile mUterafik 5iddetli sürmenajdan Sefirimizin ..§ehrlınize gelmiş bulunmuı 
ra atmz bulunan :Maarif Vellılli Saffet .A- fll'f •efl!At itleri etratmda hUkfUnetle 
nkanla, safra kesesi lltihabmdan mu:ı:ta • ~·akından temu temin edebilmek içindir • 
rip olan lktısat Vekili Şakir Kesebir, u. General Naci veya Orgeneral 
zun tedaviye istilzam eden rahaUıızlıkl&· Kizım MilJi Müdafaaya 
n, vazifelerinde devamlarını milııkillleı • getiriliyor 
tirdiğinden dolayı affedilmelerini dilemiıı-
lerdir. Reisicumhur tarafından istifaları Ankara 29 (Telefonla) - Maarif \'e-
kabul edilmi§tir, kili Saffet Ankan \'e İktisat vekili Şa· 

Maarif Vekllllğine İzmir mebusu Ha. kir Kesebirin istifaları ve yerlerine Maa· 
san .Ali Yücelin ve Jktısat Vekilliğine lz.. rife Hasan Ali Yücel, 1ktisada Hüsnü Ça· 

kırın tayirileri Ankara muhitinde bir ta· mir mebusu Hil!nü Çakırın tayinleri B&J.., 

Gramer orta mekteplerde orta ted_ 
rlsat müfredat p· -ımına göre oku· 
tulacaktır. 1ıtanbu •• JRarif Müdürlüğü 
ilk mekteplerin dört ve beoinci ıınıf· 

lannda da gramer okutulmasına ka:rar 
vermitıir. 

Mekteplerde altı seneye yakın bir 
zamandanberi gramer tedrisatı yapıl -
mıyordu. Maarü Veklleti bunu mahzur 
lu bularak tekrar gramer okutulmasına 
karar verınlt bulunuyor. vekil celal Bayar tarafından Reisicumhu. kım yeni şayiaların zuhuruna sebcb ol-

n a~~~a~~w~fuba~~ -m-u_~_ur_. _____ f_D_t_~_m_ı_s_~_c_~_d ______________ _ 
buyurulmuştur. 

1stifalarmın Reisicumhur tarafmdan 
kabul bujTulduğunun Başvekil tarafından 
B. Saffet Arıkanla Şakir Kesebire tebliğ 
va Veklletleri zamanındaki kıymetli biz· 
met ve ba§anlarından dolayı teşekkUr e
dil:3iği de ayrıca istihbar edilmiştir. 

Hasan Ali Yücel ve Hüsnü Çakırın hal 
tercümeleri 4 neti sayfamızın birinci aü. 
tun undadır. 

Münakalat VekAleti ihdası 
mevzuubahs değil 
Ankara, 29 (Telefonla) - Dün bir 1s_ 

tanbul gazetesi şimendüer hatlarımızın 
fazlalaşmıısı ve münakalat işlerinin ehem· 
miyet ke.sbctmesinden dolayı bir mlinaka 
lat veklleti ihdas edileceğini ve bu veka
lete dC' şehrimize gelmi;:ı bulunan Pe§te 
sefirimiz l3ehicin getirileceğini yazmak • 
taydı. Burada yaptığım tahkikatta, böyle 
bir vekalet ihdas edileceği hakkında he. 

Hileli yağlar 
Hile sabit olamadı 

rapor · sıhhi yağlardaki 
evsafı haiz 
~ l'azısı 2 ıncidt 

Bugünkü sayımız 

41~ 

Topraksız köylüye toprak verilmesi için 

Bir toprak kanunu haz1rlanacak 

Sayfadır. Kö1" ıirllllf Jtaf~OIMll ı~"" .... iJtina ,11 .. 1 tjı, leoMisyonlar, ıe,ndiltrinl tJtrihn 
Ankara Tıa?Trcııi taraftnt!an tertip eili1miş {ilan '( Ankarn foşıım)nt!an iki intıba... · tttlriN kJladtlm. Brmtı tftıir tofııllh. U lntrll !O)lfamwfn bulacd.mnz. UstttTfi 
1 }'arış başlamadan cııvcl Jw111rnlar Dikmende. 2 -- l'arışoı birinci, ikinci JllllllllllllMll_,_._llllllllı.ııılllllllMll_,_._,.. rtsimde, ltongrtyi toplantı halinde göriiyorsımıtz. Ditn 1uim, kongreyi tJıemmiyttle 
tc ııçiinciisii. / ta/tip tden i Jci.Jröylü vatandqrmm lt.sbit edi)•or. 
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takip Şair lıf elmztl Af i'i ı öl· ı111infiıı ikirıci yıldöm(mü mibıastbttilt dıin Vnivnsi· 
le salonunda binlmce yuk ek tahsil grn citıin, profesörlerin, şairi sevenlerin hu
ıuri/P. büyük bir ihtifal yaf>'ılm4lır. ön et, islik/dl marşı okunmıtş, bu1ıdan son· 

ra profesör Ali Nilıat tarafından Akilin edebi şalzsiyeli €'/rafında bir 1ıitabed 
bulunulmuştur. Haftanın muayyen gunlerinde Davut

pa ,ara otobüs1e gidiyorum. Geçenlerde, 
"dewire gezdiğini,, söyliyen bir polis me
muru, Sirkeciden kalktıktan sonra, için
de yolcular varken bir aralık sokaktaki 
depodan benzin alan otobüsümüzün sa· 
foründen ehliyet \'esikasını aldı. Sebeb 
olarak da otobüslerin ancak başlangıç ve 
nihayet noktalannda ve içlerinde yolcu 
yokken benzin ala~ileceklerıni söyledi. 
Haklıydı. Bir muddet evvel, böyle bir 
havadisi ben de gazetelerde okumuştum; 
fakat mudil bir takım deruni endişelerle 
polisten yana çıkamadım. Bazan beni ya· 
n yolda bırakıveren medeni cesaretim 
burada da sükQtumu icap ettirdi. Şoför 

o gün, her zaman bu şekilde ,.e yarı yol· 
da benzin aldıklarım söyliyerek kendini 
rnu:lafaa etmek i tediyse de olmadı. 

· ~. ~-ş. · ·: IE·-· .-1~11·1· ,il))· l"'IE , .. _ ,· ".'tu.. ·ıe/, ~ t r · 1~1 -IE 1~,,41 l ·;IE~.-.ıw 1 ... _:>) · ·' n . ~ bl , ı. !:\': · ... h~\ ı:yı rvu ··· ~ 
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Halbuki, bir ikı gün evvel ayni depo
dan ayni şekilde. ayni istikamete işliyen 
ot.:>bti lerclen b!ri buram buram kokuta· 
rak depo .. una benzin doldurttu. Ses çıka· 
ran olmadığı gibi herhangi bir polis me· 
m'1nı da müdahale etmedi. 

Bi;- başka nokta daha ... Belediye nizam 
la:-ile, büyiık cadde üstü dükkanlarının 

faali}'etin başlamadığı saatlerde temizlik 
yanm:ık mecburiyetindedir. Halbuki. me· 
scla Bahçekapıdan sabah saat dokuza 
tt:ıdar geçenler, dilkkanlann her ne\'i mil· 
zahrafatmın Üzerlerine süprüldüğüne ~
bit olurlar. İmdi; yeni yeni nizamlar ika· 
ır.e etmek kafi değil, konulan nizama· 
tı takip ve müeyyideleri tatbik etmek icap 
eder. 

Zahir GVVEMLI 
(•) Geçen t;iinkıi Not' ta Varlık mıc· 

muasının bir fikri terviciııden bahseder
ken "benimsemiş,, kelimesi "benimseme
miş .. şe~lindc çıkarak manayı talşiş tt
nı:ş. ltizarla dı7zcltirim. 

Z. S. G. 

Yeni Vekillerimiz 
Ve 

Hal tercümeleri 
Hasan An Yücel 1897 de lstanbulda 

doğmu§tur. Tahsllinl Vefa lisesinde bitir
miş, umumi harpte üç sene zabitlik yap
tıktan sonra DarUl!linuna geı;mig ve ede. 
blyat fakUltesinin felsefe şubesine de • 
vam etmlgtir. Aynı zamanda yUksek mu· 
alllrn mektebinde de okumu3 ve darUlfU
nun tahsilini bitirdikten sonra bir mild
det fakülte hizmetinde çalışrnI§tlr. 

Hasan .Ali Yücel muallimlik hayatına 
İzmir Muallim Mkteblnde edebiyat mual 
limliği ile başlamıı.ı, sonra Kuleli, 1stan. 

Atatürk köprüsüne ı 
giden yollar 

Valinin emrile açılmaya 
baş:anıyor 

Belediye, Atatürk köprü&üne uza
nan y:-lların açılması için faaliyete geç. 
me'k üzere hazırlrk;ara başlamıştır. Va
li ve Belediye Re:si Lutfi Kırdar bu 
hususta mahallinde tetkikat yaparak 
§İm.diye kadar teahhür etmi§ olan bu 
yolların açılması İ§inindaha fazla tehi. 
rini caiz görmemişt:r • 

Defterdarlık, belediyenin buradaki 
faaliye.tine başlamasından evvel istimlak 
cahasının Beyoğlu cihetinde yokut ba. 
§ında bulunan tarihi ve bu semte ism;ni 
veren Şişhane karakolunu yıktınp kal
dırmağa 'karar vermiştir. Milli emlak
tan olan bu karakol binası esasen son 
yıllarda metrük bir halde bulunduğun
dan çok harap bulunuyordu. Defter
darlık bu bina yıkıldıktan sonra yolun 
geniılemcsinl de nazan dikkate alarak 

daha geride büyük bir maliye §Ubesi 
binası yaptıracaktır, Şehirde yaptırıl

masına 'karar verilen beş maliye ıube. 
sinden biri olacak bina ayni zamanda 
yeni açılacak köprü caddesi başında bir 
ziynet teşkil edecektir . 

Deniz Bank 
Yakın sahil hatlan vapurlannı 

esaslı bir şekilde 

Tamir ettiriyor 
Denizban1ı:, yaza haı:ırlık olmak üze

re gırasiyle bütün Adalar • Anadolu • 
Kadıköy hattına işliyen vapurları esas
lı bir gekilde tamir ettirmektedir. Bu 
vapurların tamiri esnasında dahili kı

&ımlan kamilen çıkarılıp yenilenmekte 
ve yolcular için daha rahat bir ıekle 
getirilmektedir. Fakat, yalnız bununla 
da iktifa edilmemekte, kazan ve makine 
aksamı da elden geçirilip bir çok kısım. 
lan değiştirilerek vapurların daha 
fazla sür'at temin etmesi imkanı hatır
lanmaktadır • 

bul ve Galatasaray liselerinde vazlre al· Bu meyanda Krnahada tipindeki altı 
r.ıı~trr. vapurun uskur ıaftları kamilen değişti-

Maarif ?dUfettişliği zamanmda Pariee rilmektedir. 
giderek Fransız kültUr te§k.118.tmı tetkllc 
eden Hasan All Yücel, BOnra Ankara Ga· 
zi EnstitUsil mildUrlUğilne tayin edilmif 
ve aynı zamanda orta tedrisat umum mU
dUrlüğUnQ yapmıştır. Aynı ıcnclerde l:t. 
mlr mebusu ve Parti genel yönetim kuru.. 
lu azalığına seçllmişlir. 

Haaan Ali Yilccl nynı zamanda kıymetlJ 
edip vo mUtefekkirlerlmi:ı:dendir. Maarif 

Ve terbiye sahalarında olduğu gibi neşriyat 
sahasında da bliyUk tctebbillerl ve eserle· 
rl ı.·ardır. Darülfünun tahsil hayatında i· 
ken "İfham,, ve "Tasviri EfkA.r,: gazete
lerinde çalışmış olan Hasan Ali YUccl ga. 
zetecilik ve neşriyat hayatında dalına 

kıymetli bir kalem olarak kalmıgtır. 

Denizbaril vapurlannda bu yenile
meden sonra sür'atlerinde umumi bir 
fark temin edileceği muhakkak görül
mektedir. Bu suretle önümüzdeki yaz:, 
yalcın aahil hatlannda seyahat müddet· 
leri bire rmiktar azaltılmıt olasaktır. 

Haydarpaıa • Kad.köy hattmda bu a
zalma beş dakika olabilec:ektir. Fakat 
Ada batında fark büyük olacaktır. E
ısasen önümüzdeki yaz Ada seferlerini 
yeni ve yollu vapurlar olan Suvat ile 
Ulev yapacaklardır. Diğer vapurların 

da silr'atlcri çoğaltılınca tarifede bir a'k
aaklık vuku bulmıyacaktır. 

ı zmir Valisi 

Beyşehir kömür 
... 

ocagı 

Madenin çok zengin olduğu 
anlaşıhyor 

Konya, 28 (A.A.) - Beyşehlrde çıka. 

nlan maden kömlirile dolu bir kamyon 
ııu ve maden işleri memurları ile kayma· 
kam tarafından Konyaya getirildi. Yapı -
lan muayene ile kalorisinin 5961 olduğu 
anla"ılmıştJr. Şimdi nçılan kuyu dört met 
re geni§lik ve 12 metre uzunluğundadır. 
Kömilr fasrlasuı 14 metre derinliğe kadar 
inmekte olup ondan sonra gelen ecnebi 
tabakalardan sonra fasıla ile yine devam 
eylemektedir. Şimdiki sondajın altı milyar 
tonluk bir kömUr hazinesini ihtiva et -
mekte olduğu jeologlarca hesaplnnmıştır. 
Yapılan tecrUbelerde kömUrUn sUratle iş. 
t!al etmekte olduğu anlaşrlmrştır. Böyle 
birçok ocakln:·ın bulunaca~r, kömilrUn çok 
geniş bir sabayı kapladığı temin olunu • 
yor. Alman bu ınilsbct neticeden eonra 
bazı formalitelerin teke.mm.Ulü_icin simdi 
lik ocak kapatılacak vilayet Jeo1oğı,ı n~ rr 
civnr sahalarda aramalara devam edecek· 
Ur. 

Banliyo istasyonları 
Yeni ien yapılırcasına tamirden 

ba~ka bazı yerlerde de 
yenileri yapılacak 

Devlet Demiryollan idaresinin, Av
rupa hattı banliyosunda istasyon b'.na
larmı adeta yeniden inşa edercesine 
tamir etmek için geçen yaz başında 

batlamıt olan faaliyeti nihayete e'rmek 
üzere.d~r. Bu banliyoda yeniden inşa e
dilen Bakırköy • Yenimahalle instasyo
nu da tamamlanmıştır. Yeni ihdas olu
nan, Ahırkapı istasyonu için de gelecek 
yaz bir bina yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları idaresi, bundan 
sonra Anadolu hattı Haydarpaşa ban
liyosunun eski Anadolu - Bağdat De
miryolları İdaresinden 'kalıp ta pek kö. 
tü bir §ekilde bulunan istasyon binala. 

rının bir kısmını yıktırarak bugtinün 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yerle
rine yeni b!nalar inşas na bir kısmmı 
da esash bir ~ekilde tamir ett!rmeğe ka
rar vermi§tir . 

İdare, ilk olarak mühim bir mevkide 
bulunan Pendik istasyon o:nası yerine 
yeni ve modern bir istasyon binası inşa 
ettirmeğe karar vermiştir. Bu yeni ya_ 
pılacak istaıyon binası iç:n tahsisat gel· 
mi1tir • 

-o-

Talebenin kahveye 
gitmesi yasak 

Maarif Vekaleti al<lkadarlara gönder. 
diği bir tamimle, talebcn1n kahve, gazi
no, bar ve dansing gibi yerlere kat'iyen 
g:.demiyeceklerini bildirmiştir. 

Talebenin, ders saatleri dahilinde ol
duğu gibi mektep saatleri haricin.de ele 
bu gibi yerlere gitmesi yasaktır. Bu hu
susta polis te mektep muallimlcrile müş HUenU Çakır 1892 de Hopada doğnrn§, 

tahsilini Trab:r:un Jisesinde bitirdikten 
sonra mülkiyeye geçmiştir. MU!kiyeden j 
mezun olduktan sonra Giresun kayma _ 

tzmlr Valisi yarın akşam f stanbıı- tcreken çah§acak ve sıksık kontrolda 
bulunaca'ktır • 

la hareket edecektir. 

lcamlığındn, T~knt ve Ga7.lanterı valilikle· ========-=======::::. 
rinde bulunmuştur. 

HUıınU Çakır daha sonraları İnhisarlar 
Uınum MUdUrU olarak lstanbulda bulun· 

du~ zaman bu yeni idarenin terakkisine ı' 
büyük hh:meti dokunmuş ve bumda Ma-

recilikteki kuvvetini göstcrmiotir. 
tnhissrlar Uumum MüdürlUğU :ı:amanm. 

da İzmir mebusu ııeçllen HUsnU Çakır 

Parti Genel yönetim kuruluna ıta a1,a tn. 
tihap edilmiştir. 

Diğer tara'tan, ilk ve orta mektep· 
terle lisderdeki erkek talebenin saçla. 
rmı "alabr::>s,, ıJcnilen tarzda k!st·rme. 
si ve fazla saç bıralcmamaısı lüzumu bil. 
dirilmi1tir. Kız talebe de- saçlau:n bir 
Örnek kestir·~clc ve !;\z!z. Sii'llü h:t §e· 
kilde PS tuvaleti yapmıyacaktır. 

Hileli yağlar 
Hile sabit olamadı 

Verilen rapor sıhhi yağlardaki 
evsafı haiz 

Hileli ve karışık oldukları iddia edi
len yağlardan birer nümune belediye 
kimynhancsinde tahlil edilmiş ve bu yağ 
Jarın hileli olmadığı, sıhhi yağlarda a
ranılan vasıflara uygun bulundukla. 
rına dair rap'.lr vt ·ilmiştir. 

Yağların tahlilinde geç kalm.dığı id
diasını ileri sürenler varsa da belediye 
erkanından b:r zat verdiği izahatta şöy
le demektedir: 

''- Hileli yağ hakkında ne vilayete, 
ne belediy !ye, ne de beled~ye şubesine 
hiç bir ihbar yaprlmamıştrr. İhbar eğer 

bu neşriyatı yapan ga1etcye ~·apılmış

sa evvel ~he hal.ıer ver.nesi l:iz:m<lı. 

O zaman sı.ıtlı.Jları suç üzerinde yakala
mak müml:ı.in olabil:rdi.,, 

Mevzu ı h~hsolan yağcıl.ırm ciikka
nında, rağhra karı tırıldı ı sö lencn 
''Vıso ,. ma esi eli!! bulıımımamı!br • 

--0 --

Sıhhat Müdürü 
''Tifo vukuatı yok grip azdır,, 

Diyor 
Kı~ dolayısiyle görülen hastalıklar 

ve bilhassa gribe kar§ı tedbir almak Ü

zere vilayet sağlık komisyonu bu hafta 

içinde toplanacaktır. Komisyonun bu 
toplanışına vali muavini Hüdai Kaıata
ban riyaset edecektir • 

Sıhhat kom";yonunun toplantısında, 

hastal klara karşı alınacak tedbirler 
kararlaştmlac:aktrr. Bu arada mektep

lerde fazla hastalık görülüp görülme
diği de tesbit olunacak ve buna göre 

tatil hak1unda bir karar verilecektir. 
Bu hususta sıhhat müdürü diyor ki: . 

"Tifo vukuatı her yıl clduğu gibi mli
tayakkız bulunmamızdan başka bir şe. 
k'.1 göstermİJ değildir. Nazarı dikkati 

c:elbedecek kadar vai:'a yoktur. Bizim 
aşı tatbik e.dişimiz daimi mücadele ol
masından dolayıdır. Her yıl yaparız. 

Grip vak'aları hakkında da söylenit. 
diği kadar mübalAğalı neticeler olmadı
ğım sanmm. Maahaza te!'kikatta bu. 

lunuyoruz. Mekteplerden alacağımız 

neticeler ilzerine eğer filhakika yük.. 

sek miktarda tehlikeli §ekilde bir hasta
lık varsa, bu takdirde derhal icap eden 
tedbirlere tevessUl edeceğiz. Şimdilik 

int:baım böyle bir netic:e olmadığıdır. 

Her yıl bu zaman bu kadar grip ve nez
le vukuatı görülür. Vefiyat yoktur.,, 

Fr11nsız sefiri 
Gripten hasta 

Hareketini birkaç gUn tehir etti 
Ankara, 28 (A.A.) - Yarın Ankara· 

dan ayrılması mukarrer olan Fransız bil· 
yük elçi!;i Pon<:;o gripten rahatsızlığı do· 
tarısile hareketini birkaç gün tehir etmış· 
tir. 

-o-

Barınma yurdu 
Eyüp 36 ınc,, Beyoğlu 9 unc:u ve ts

tanbul 3 üncü mektepte .clmak üzere 
kurulan üç barındırma yur.du önümüz
deki ayın ilk günlerinde açılacaktır. 

Parti Umumi 
Heyeti 

Mesais:ni 13 bllroya 
taksim etti 

Muaddel nizamname yeni 
direktiflerle vilayet heyetlerine 

teblığ olunacaktır 

An'kara, 29 (Telefonla) - Dun sa 
onda toplanan Cumhuriyet halk partı 
genyökurulu öğleden !:Onraya kadar rn 
zakerelerde bulunmuştur. 

lçtimaa Dahiliye 'ekili ve Parti Gefl 
S ... kreteci Dr. Refik Saydam riyaset 
miştir. 

Bu münacehetle Erzurum mebusu Fı~ 
ri idare heyetinin yardımcı üyeliğine 
çilmiştir. 

Diınkü içtima bilhassa yenı nizamnat11 
mucibince yapılac.ık işlerin la} ı~ ve t 
bıtini \e genybkurulun çalışma tarzı iiJt' 
nu j -ıntt cı ·~ı""Otlcr !) 

}eli mesaiyi 13 büro uzerine ta~ıtr1 
mi~tir. 

~ 

Yeni tadilrıtı muhtevi nizamname~ 

tı.bolunarak bir te' 4 ğ ile şubelere gond 
rilecek \'e yeni mesaı tarzı izah olunar.ıı: 
bu münasebetle yeni yıl mesaisi ıçin d' 
r~ktifler verilecektir. Genyönkurul top 
!ar.tısı saat ~n üçe kadar devam etmişti 

Yugoslavya ile yeni Afyon 
anlaşması imzalandı 

Yugoslavya ile aramızda yapılan yerıl 
afyon anlaşması mUza.keı-elcrl neticeten ' 

mi§ ve anla§ma Ankarııda imzalanmı ' 

tır. 

Yugoslav heyeti diln Ankara.dan dlill• 
mllı.ı ve akıırun Belgrada hareket ctı111 

tir. 

Yangında bir kız çocuğu yand1 

Ceyhan (Hususi) - Asmalı köyUt1 
de doktor Basri Uzelin çiftliğinde çı 

kan bir yagında yedi ya~ında bir lcl 

çocuğu yanmıştır. 

Çiftlikteki ev geceleyin tutuşmuı "'' 

içindekiler ken?ilerini zor kurtarrnıı· 

lar, bu arada zavallı çocuk yangındafl 
kaçırılamam ştrr. 

Yangın da 36 koyun da yanmıştı!'· 
Eve hariçten kunda:; sokulduğu anl'' 

§ılmı§sa da kimin yaptığı henüz rne'/ 
dana çıkarılamamıştır. 

--o-

Bir deli 
Annesini yakh 

Giresun (Hususi) - Vilayetim.iı111 

Keşap nahiyesine bağlı Servan köyiı11 

<le çok feci bir hadise olmuştur: 

Salbacak oğullarından Kadir, ge'' 
uyumakta olan annesi Fadimeyi uzer1 

ne petrol döküp ateşlemi§ ve za~~ıı 
kadını yakarak öldürmüştür. 

Kadir, uzun müddettenberi akıl 11as 
tahğına müptela bulunuyordu, Fa~ 

§imdiye kadar zararsız olan delil'.~İ D 

gece şiddetlenm'.ş ve bu faciaya sebtP 
olmuştur. Hadise eı:n:ısında kendisi cıe 
yanmı , fakat ölmeden kurtarılmıstır. 
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Lvaıa dair -------=------....... Süt fiyatları heı· eve ve her 
sütçüye göre değişir mi? Yemişler 

"um bahçeleri çiçeklerle donatıp dal
kutlan pıtıtan tabiat, kışın da en 

}'emi§leri ihsan eder. Gerçi yemiı de 
yazın boldur; fakat yaz yemişlerinde 

Yağ ve süt dertlerinin halli için bizzat bu işle uğraşanlar 
ne diyorlar ? 

ta: bir acemilik, bir toyluk, bütün ol. 
lt*lanna rağmen bir olınamışlık var. 

• Onlardan bahsederken "olgunluk,, 
eSni kullanmağa bir tUrlU dilim var-

or da böyle "olmuşluk,, diyorum. Ki· 
ne kadar severseniz sevin, onda bir 

~m, nasıl sö~ liyeyim? tamamlıioıı 
Iİıılabilir misiniz? Biliyorum ikisinin de 
'rrı ayn zevkleri olduğunu söyliyeceksi
llz; fakat insaf edin, elmayı hiç sevmeyip 
~a baydsanız bile yine elmada daha 
tak vekar, daha çok asalet bulunduğunu 
lııktr edemezsiniz ya!... 

Cıleği, ilk turfandasmdan da, son tur_ 
faııdumdan da hayli uzak olduğumuz bu 
lllnlerde de muhabbetli bir tebessümle 
hatırlıyablliriz; fakat itiraf edelim ki o 
da ağırbaşlılıktan hayli mahrumdur. Ko. 
~u güzeldir; fakat beğenileceğinden e· 
ltlbı olduğu için onu herkeslere, hatta u· 
laktan duyurmak ister. Bir nC\i arsızlığı, 
~et, naz ılığına rağmen bir arsızlığı var
dır. Bir de elmanın o derinden gelir gibi 

Son hafta zarfında bilhassa Hindis. 
tan tarafların.dan ve Avrı.:padtn Tür!t 
ofisine müracaatlar vaki olmuş, mem
leketimizin zeytlnyağcıları ile temasa 
tavassut istenmiştir. 

Avrupanın bir çok yerlerinde Türk 
tütünü gi~i Türk zeytinyağının da 
şöhreti vardır. 

Ancak gene son günlerin, gerek 
halka, ve gerekse alakadar müessesele
re üzüntü veren dedikoduları arasında 
bilhassa yağ işlerindeki yolsuzluklar 
bu itibarla çok mühimdir. 
Yağ, süt meselelerinin cezrt bir şe

kilde halli için bizzat Belediye Reisi 
Lutfi Kır.darın meşgul olduğu da ma. 
lumdur. Bu işler etrafında alikadarlar 
arasında yaptığımız tetkikler c:1aha bir 
çok yeni safhaların da meıcut ~lduğu
nu gös.termektedir. 

Süt meselesi valnız su ile karıştırıl
ması önüne geçilmekle hallolu'lur bir 
iş değildir . 

kendini gizlemek ister gibi kokusunu dli_ Küçük çocukların muhtaç oldukları 
lthıUn, çilek kokusundan bin kat kibar süt ayni zamanda pastörize edilmek ve 
cleğt1 midir? günlük .olmak gibi lüzumlar gösterir. 
kayısıyı, şeftaliyi, eriği, karpuzu, ka. Halbuki ne süthanelerde ve ne de 
~u unutmuyorum; her birine ayrı ayrı mandralarda pastörize edilmiş süt bul
llıinnettarlı;;ımı sö) lemek isterdim. Ama mak heme:l hemen mümkün olamamak. 
'fır ağır soyulan, mükemmelle mek için tadır. 

llıun uzun beklemiş olduğu hissini veren Diğer sütler velevki saf dahi olsa, a
Portakalı onların hiçbirine değişmem. tındığı hayvanların ne dereceye kadar 
l'orıual belki yaz sıcaklarında bulun· sıhhatte ve kontrol alt nda bulunduğu 
laydı, harareti kesmek için pek işe ya· malum olmadığı için a:lelere emniyet 
tardı; fakat bunu, böyle faydalı bir şey vermemektedir. 
•bnağı istememiş, kendisini sadece tadı, Bu bir taraftan da süt fiyatlarının 
h11ııust zevki için sevdlrmeğe çalışmıştır. arttırılmasını mucip olmaktadır. 
air bardak buzlu suyun da becerebilece- Sütçüler, alelade sattıkları sütü me
li bir ife o hiç tenezzül eder mi? O adeta ıela kilosu on beş kuruşa satarlarken, 
1ılr aanat eaeri gibi, temin edeceği fayda sureti hususiyede tek inekten veya tek 
~ değil, aırf kendisi için sevilmek bek. hayvandan aağılmıı saf süde 18 - 20 
ler. Yenilmesinin bir zahmete bağlı olma.sı kuruş istemektedirler. Halbuki bu 

'""llti hunun ieindir. Karpuza. kavuna ..sutlc:x dc--tan:ı. c_mni ·et iz eöil 'r.. 
~atı soktunuz mu, her Jey M~ırdfr. ~a- Sütlere iıkembe suyu kar~tırilip 
~t portakal itina ile soyulma.k ıster. Dık· yağlı gibi gösterildikleri ve içine kola 
~t edeceksiniz, çabu~ak rencı.d~ olur; ek- ve saire karıştırılmak suretiyle de ko· 
llıeğlni de iyice temızlemelisınız, yoksa 1 t ld ~ b'lh b' "d . yu aş ırı ıgı ve ı assa az ır mu -
ttdını i)icc alamazsmız. Frenklcrın ve d . . d k ·ı· bo ld ... dah" b 
ı.._. et ıçın e esı ıp zu ugu ı azı 
"qaeltl alafrangalarm çatalla portakal .. 1 • f h ld ,_ ~- tt'kl • sut erın ena a e a.O&U neşre ı erı 
l'enıeleri doğrusu zıddıma gider. Bu, o .... 1 kt d' S"t "'l"k ·· ' d ta b" . goru me e ır. u çu u yapan mucs. 
~ kibar yemişe a e ır yaz yemışi geselerden birinin sahibi diyor ki: 
llıuamelesi etmek oluyor. Hayır, portakal "s·· 1 . d 1 • 
ı.,, • • ut erın aynen taş e en ve saıre 
""t11n zevkini tattırmak ıçın, bıçakla so_ . . . 
"'·,_. dil' dT 1 k gıbı yerınde ve nezaret altında topla-
" 'l&Ouktan sonra elle ım ı un ayrıma "h" 1 k . k d'l.. 
" - · . d b k nıp mu ur enere pıyasaya sev e ı e ıuyunu ancak agzmızm ıçın e ıra • . k .. h h t tbiki ,,._._ mesı ço guç ve emen emen a 
-.: ister. k b.l l b' · · 

Elma armut portakal, mandalina, nar ... 
ty kıı 'yemigl~ri ! Sizin güzelliğiniz, ol· 
l\uıluğunuz, tamamiığınız, renkleriniz, 
l!GyJemekle biter mi? Sizleri dUgündUkçe 
"1r olmadığıma bir kat daha üzülüyorum. 
•lıden zevk almak kafi mi? O aldığımız 
tevki anlatmak sizlere olan minnettarlığı. • 
llızı ifade etmek de boynumuzun borcu 
111...ı:.u 'dir'1 ~ mı ..•• 

Ya kuru yemişler, onların lezzetini kim 
'6yUyecek? Su gibi eriyen taze cevizde, 
kııru cevizin o acuntrak keyfini bulabilir 
lbisintz? Ya onun incirle birle~mesi! ... Ya 
~vrulmuı fındık! Ya kebap kestane! ... 
lf.ttt mangalın üzerini bir papatya tarla. 
'nıa döndüren mısır buğday ... 
DUıünüyorum da kışı, bahara da, yaza 

et. tercih etmek için bin bir sebep aklıma 
CeUyor. Fakat bunlarla gönlümü kandır
-.ıc bilmem ki neden kabil olmuyor? 

Nurullah ATAÇ 

lngiltere bizden 
Ayda 50.000 

Çifte yaJun çorap alacak 

a ı o nuyan ır ı§tır. 

Nihayet perakende satılacağına ,ıö. 

re ayrı ve iki yüz elli gramdan itibaren 
bir kiloya 'kadar muhtelif kaplar kulla
nılmasını icap ettiren bu iı, bir taraftan 
da mandıralarda birer memur bulundu
rulmasını iktıza ettirir. 

Sütlerin saf olmadığı muhakkaktır. 

iki ayrı sütçüden alman ıüdün biribiri. 
ne benzemediğini halk dahi temyiz e
debilir. 

Süde temiz bir su karııtmlmak çok 
mühim bir mahzur sayılmaz. Bu da doğ. 
ru olmamakla beraber bilhassa sulanan 
sütlerin koyuluğunu temin etmek ve 
yahut yağı alınmış sütlerin yağını mey. 
dana getirebilmek için süde ilave edi
len şeyler sıhhate muzırdır. 

Belediyenin süd işlerini bir elden ted. 
vir niyetinde olduğunu öğrendik. 

Bu et meselesi gibi bir teşekkülün 
konttclilne bırakılmak ıuretiylc daha 
salim bir yola Eevkedilmiş olur. Bir ta. 
raftan da hile kanştıranların şiddetle 
tecziyeleri cihetine gidilmek ve unat
larından menolunmak ve buna veıile 
olan mandıraların da faaliyetlerini ta.. 

natindeyim.,, 
Yağ işleri daha derin ve daha pmil 

bir şekilde suiistimale uğra:nakto:ıdır. 
Zeytinyağları ekseriya visol veya 

pamuk yağı ile karıştırılır. Bundan baş
ka rengini temin etmek için bcyanır .. 
Tereyağlarının bir çoğu :ıl~licle ve 

kat'iyyen fenni usullere istinat etmek
sizin yapılan kremlerdir. Hafif ve saf 
tereyağı bulmak çok müşküldür. Ye. 
mek yağları içinde de, safını bulmak 
kolay olmuyor. 

Yağ tacirlerinden biri diyor ki: 

''Muhtelif yerlerde mesela Trabzon 
yağının fiyatlarına bakınız. Perakende 
olarak 80 ile 120 arasında fiyat bulan 
Trabzon yağlarının renk, koku, ıe'kil, 

itibariyle biribirinden ayırd edilmeleri 
fevkalade güçtür. 

Bunlar tağşiı nisbetine göre ucuz-

~tıltr ··~--..""='" ..,.,._,..,..--~--,-,.--,-~-----......... 
Bu yatlat'a ucuıtl ve adt Ye}eiattn 1at

ları ilave olunduğu gibi ince.. tuz ve yan. 
dığı zaman dibinde görülen teressübat
taki mevadı ecnebiye katılır. 

Bugün piyasada satılan bu gibi yağ. 
lardan çoğu da acımış bir haldedir. 

Halep, Urfa, Trabzon yağları içinde 

Bir randevu evi basıldı 
Zabıta memurları dün gene bir ran

devu evi basmışlardır: Kadıköyde Ca
ferağa mahalesinde Rızapqa 1$0kağın

da 28 numaralı evi tutan Fofo ile Sira-

ncıun burasını gizli buluıma yeri hali
ne soktuktan haber alınnuı, dün ak

şam ansızın basılarak içerde iki kadın 

ile bir erlı:ek bulunmuıtur. Ev mühür· 
lenmiı, kadınlar muayeneye gönderil
miştir . 

Kumar oynarlarken yakalandılar 
Cibali.de. Zeyrek caddesinde 110 

numaralı kahvenin sahibi Hasan ile ka· 
nsı Kamile, Mehmet ve Ziya kumar oy· 
narlarken ikinci şube memurları tara
fından yakalanmışlardır. 

Tanın bacası tutuştu 
Pangaltıda Tan sinemasının bacası 

tutuımu!J, itfaiye vaktinde çağrıldığı 

için etrafa ıirayet etmeden söndürül
müştür. 

Bacağı kınldı 
Saraçhane bapnda tbrahimpap so· 

kağmda terzi Mehmediıı yanında çı. 
nk Emin dün bir arabadan odun boşal
tırken düşmüı, ayağı kırıtmıı, hastaha
neye kaldırılmıştır. 

,salını bulmak mümkiln olamıyor. 
Bunlar, yerinde karıştır.lmaz, mahal. 

terinden saf ve temiz clarak gelir. Çün
kü tüccarı derhal malı iade eder. 

Böyle olduğuna nazaran, tağşiş iti 
burada yapılıyor demektir. Nitekim de 
lstanbulda bu it almış yürümüt bir 
haldedir.,, 
Yağ işinde de mahallinde mühürle. 

rrek keyfiyeti etrafında alakadarların 

noktai nazarı bunun ameli bir netL 
ce \'ermiyeceğinden toplanmaktadır. 

Yağ işinin de bir süt meselesi gibi hal· 
o.unması zarureti vardır. 

Son hafta ve bilhassa son günler için 
de belediye zabıtasının yapt ğı araşt.:~ 
malarda b:r çok mahlut yağlar ve bu i§i 
yapan yağcılar &örülmüıtür • 

Bu i§in önüne geçmek için alınacak 
tedbirler arasında, bilhassa cezayi mü. 
eyyedelerin mevkii büyüktür. 

Yağ tacirlerinden biri diyor ki: 

~.Su tp yapan-yafcılardır. Yapma
ması istenen de bunlardır. 

Bunlar bir araya getirilebilir ve bu 
suretle bu işlerin önüne geçmek için bü.. 
tün bunların fikirleri abnabilir ve niha. 
yet bu yollar daha kat'i ve daha salim 
bir neticeye vusul mümkündür.,, 

iki çocuk 
Muhtelif ye:&"I ~rinden yandılar 
Harbiyede oturan Hadice dün 10 

aylık çocuğu ile karyolada yatarken üç 

yaıındaki Ergünün, üzerinde ıu kayna. 

yan mangala yaklaşt ğını görmüı, ku

cagmdaki çocukla karyoladan fırlamış

tır. 

Hadice, Ergünü mangala .düımekten 

kurtarmıya çalışırken kucağındaki Er

doğanı ateıe düıürmüş, mangal devril
miş, bu sırada Ergün de yanmııtır. Vü-

cutlarının muhtelif ycrler:nden yanan 

iki çocuk hastahaneye kaldırılm•ştır. 

Bir gemi battı 

Gdynia (Lehistan) 28 (A.A.) 
Telsiz telgraf altcı istasyonları dün ak
~ıın Bctnie körfezinde ümitsiz bir va
ziyette bulunan Funken Branden ismin 
deki Alman vapurundan imdat ipret
Jeri almıılardır. 

20,30 a doğru vapurla her türlü irti
bat kesildiği için vapurun biraz sonra 
batmıı olduğu tahmin edilmektedir. 

~*--·--· eskiden harplerde 
milyoner olurdu, 
mil1oner oldu! 

••• 

)aşıyanlar 

şimdi öliım 
Çorapçılarımuın İngiltere ile yapmak.. 
~oldukları müzakereler netice vermc
le baılamııtır. ingilterenin memleketi· 
laaizden ay.da 50.000 çifte yakın çorap 
'1acafı anlaııUnaktadır. 

dışına! fakat düşünÜ)'orum da, 
hak korusun böyle bir imar baş· 
larsa,biıı yazıcılardan kac kişi ka 
Jırız? 

Bu işe hangi sokak, hanıi ma· 
halle, hnnıi cadde sulanmı:>•or 
ki?! 

••• 

Resim nerede ? 
C l:MllURl'lET gazetesinde 

Halk operetinin terusillc
ı·inc devanı ellıği hakkında hır 
)a:u var. Yazı, "resmimiz opcre· 
tın güzel b:ıJetini bir oyun esna
sında göstermektedir,, diye biti• 
)Or. 

1ngilterenin kalın ve sağlam kadın 
Çoraplannı daima tercih ctt · gi naıan 
itibara alınarak, imalatta bu noktalara 
ltuyuk bir dikkat sarfedilecektir. 

Avrupadan memleketimize iki tane 
Çorap ipliği ve boya işleri mütehassısı 
tctirilme'ktedir. 

Yahut, inınrn ilk önce ııöıe 
cnrp:ın insanlardan başlamak lA· 
7.1111 ! 

Guzel, temiz, zarif olmı) an in· 
san göze çarpmamak için sınır 

••• 2 milyon Çinli zayiat 
Caddeler sulamyor R 1ITAB1 okumuşsunuzdur. 
V ERİLEN karar üzerine be- Bugüne kadar Japonların 

lediye temizlik teşkilatı Çin ülkelerinde istila ettikleri 
BeyoAlu caddelerini ıece yıka· arazinin nüfusu 170 milyonmuş. 
mağa başlamıştır. Gazeteler hep Ye gene bugüne kndar ölen ,.e 
bir ağızdan sö) lüyorlar: ) aralı Çinlılerin miktarı da 2 

'Beyollu caddeleri sulanıyor!,, mılyonmnş. Görfi)orsunuz )a, 

Yalnız bir şeyi yazmasını u· 
nuımuşlar; 

Bu resim nerededir bulunu:ı:, 
bulana 'irol lmrıştırılmaıxus sar 
zcytinyalı verilecektir. 

• 

lÇERDE: 

• Profesör Prost Eminönü meydanına 
dair projesini tanzim etmiş ve viltyete 
\"ermişHr. 

• Profesör Bakster Sultanahmetteki 
hafriyata bu sene de devam etmek istedi
ğini helediyeye bildirmiş tesbit olunan bi 
naların istimlakini istemiştir. Bakstere 
hafriyat müsaadesi verilip 'erilmiyeceği 
)akında kararlaştırılacaktır. 

• Eski Hidiv Abbas Hilmi paşa, Ak
denizdeki seyahatinde Atinaya uğradık· 
tan sonra dün şehrimize gelmiştir. Bura· 
dan Ankaraya gidecek, tekrar lstanbula 
ıelerek birkaç gün kalacaktır. 

• Filoryanın imarına tahsis edilen pa
ranın şehre sarfedileceğine dair Yerilen 
haber asılsızdır. Filoryanm tahsisatı ay· 
nca maliyeden alınmış olduğu için plAj
daki tesisat bu para ile önümüzdeki yaz 
tamamlanacaktır. 

• Pazar yerlerinde karışıklığa mahal ve
rilmemesi için hazırlanan bir talimatna
meye göre, esnaflar, sattıkları malların 

cin i itibarile toplu birer grup teşkil ede
ceklerdir. 

• Dahiliye vekaleti vilayetlere gonder 
dıği bir tamimle üç senelik bir faaliyet 
programı hazırlamalarını istemiştir. 

Programda 939, 40 Ye 41 senelerinde ya· 
pılacak kültür, ziraat, sağlık işleri gös
terilecektir. 

• Sokaklardaki çöp sandıklannm kal· 
dırılmac;ına karar verilmiştir. Bunlar ye· 

rine galvanizli el arabaları yaptmlacak Ye 
çi>p;üler bunlarla çöpleri toplayacaklar 
dır. 

• Yılbaşı münasebetile mektepler bu 
ayın 31 inden kanunusaninin 4 üne kadar 
tatil edilecektir. 

• Belediye istişare heyeti dün toplana· 
rak ekmek meselesi görüşülmüş Ye uncu· 
!arla f ınncıların mütalealan dinlenmiş· 
tir. 

• Ticaret odası umumi k~tibi C~vat 
NizanJ } eni sene bütçesi hakkında izahat 
' •rmck üzere yakında Ankaraya gidecek· 
: r. 

• Trak)·anın muhtelif yerlerınCie göÇ-
1l~re yeniden buğday dağıtılmasıtıa 

:ır verilmiş ve ziraat bankası tarafın· 
J l 231 ton buğday Lüleburgaza gönde
t imiştir • 

DIŞARDA: 

• Pragda sansür memurları dünden 
itibaren gazete idarehanelerinde faaliyet· 
terini icraya başlamıştır. "Mütemadi mat 
buat kontrolü,, ismini taşıyan bu me
murlar şimdiye kadar olduğu gibi gazete· 
lerir. geç çıkmasının önüne geçmek üzere 
yazılan bizzat idarehanede görecekler 
dir 

• Resmen bildirildiğine göre, lrlanda 
başvekili Devalera, Amerika reısıcwn· 

buru Ruzveltin daveti üzerine Amerika
ya gidecek ve orada reisicumhura misafır 
olacaktır. 

• Şkoda fabrikalarının "Sclıneider • 
Creuzot,, müessesesinin elinde bulunan 
ve ekseri) eti teşkil eden hisse senetlerinin 
satılması hakkındaki müzakereler netice
leıvniş ve bu hisse senetleri Çekoslovak· 
ya de\ letini tem il eden bir Çekoslovak 
grupu tarafından satın alınmıştır. 

• Sal ahi) ettar menbalardan Oğrenil· 

diğine göre, evvelce Suriyeden tardedilmiş 
olan Arap rüesasının tekrar Suriye \'e) a 
Lübnana dönmelerine Fransa hükQmeti 
katiyen müsaade etmemektedir . 

• Danimarka, Norveç ve İc;\eç siyoni t 
cemiyetleri Stokholmda bir konferans ak· 
detmişlerdir. 

• Bulgar meclisi Fransa ile Bulgaristan 
arasında 6 kanunuevvelde aktediL-niş o
lcpı ticaret anlaşmasını tasdik etmiştir. 

• Cumhurbaşkanı .KUZ\ eit, dün matbu· 
ata verdiği beyanatta federal hava ofisini 
ordu ve donanma için senede 20 bin pi
lot yetiştinneğe davet ettiğini söyltmiş· 
tir . 

• Fransız maliye nazın dün ayan mec
lisinde vaziyet hakkında izahatta bulu· 
narak bilhassa Fransanın 1939 milli mü
dafaa masraflarının 41 milyar frank tu· 
tacağını söylemiştir. 

• Şamdan bildirildiğine göre mebusan 
meclisi bir ay müddetle tatil etmiştir. Bu 
karar Fransız parlamentosunun liye!I 
vaziyeti ancak yeni Franm ıa.k:-.!11in 
muvasalatından sonra tetkik etmek i t<' 

<I~tfın sayfayı rıviriniz 
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ll!!!a' 
Ankara radyosu 

DAl.GA UZUNI.UGU: 
lti3!t m. 183 t\cs./120 f{w, 

1'. . Q. 10,74 m. l:lt95 Kc~.120 I\•. 
T. A. P. 21,70 m. 6465 f\<:!!./20 Kw. 

!.!!>.1!?.t9311 rERŞF.~fRF: 
ı 8,30 )föııik 

{Şübertln eserlerinden). 18,4S Konuşma 
(ziraat saati). 19,05 Sut, ajan , Melroroloji 
ve draal bor ası haberleri. 19.20 Tllrk mü
ziği (Fuıl heyeti - Hh."117.klr faslı). 20,20 
Konu~ma. 20,35 MOıık CSololıır - Muhtelif 
parc;alar): Cumhur Baıkan. bınJoı;undaıı: 
Flüt: (Ahmet Andic;en), Klarlnet: (Raur 
Öktem), t'aiol: <Mustafa Sesar). 21,20 Sa. 
at, esham, tah,·iliıt, kablyo - nukut borsuı 
fiyatları. 21,30 Türk milzlği (Peırev ve ,ar. 
kılar): J - Nihavend pe~re,·i (TanburJ ()g. 

man). 2 - Nihavend alır semai - Seni hilk. 
mU ezel (hmail H:ıkkı be)'). 3 - Nihn
Tend ~rkı • ~e yanıın kalbime baktı (Ha. 
'kım). 4 - Söyle nedir b:ıi 1 ahın <Hacı 
Arif he:)'). 5 - Suıin!ik şorkı • '.\lüptellıJı 
derd olon diller (Dr. Şükrü Osman l. 6 -
Ra\t şarkı - Senin aşkınla dk oldum ( Ab. 
dullab Efendi). 7 - Mahur şarkı • Gülşeni 
e:ıhar (Abdullah Efendi). Okuyan: (MLL~la. 
fa Callar). Okuyon: (Safi)e Toka)'}. 8 -
Mahur sa:ı semaisi. 9 - Giriş ıakı1iıni 
(Kemal Niyazi). 10 - Hicııı şarkı - Bilml
yorurn bana ne oltiu (Şe\·ki). 1 l - Karcı

jar ıarkı - \'eter çe1manınla sayd ettin rlili 
avareyi (Udi Ahmet). 12 - Karcığar ş:ır

kı - Bilmem ki sefa ~e hu ömrün nere
sinde Utancı). 13 - llüıam şarkı - Ac;ınam 
atamam (Mehmet Nas_,), H - Hüı:ım şor. 

ıu - Küşade taUha <ee'"kf). ta - Hüıanı 
s:ıı ~cmalsi (Kanuni Mehmet be)'}. Çalan. 
lar: \'ecihe, Fahire FerHn, Refik Fersan. 
~emal Niyazi Seyhun. 22,30 Müzik (Küçük 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Programdaki vakiller Türkiye saati ü1.e· 
rine \'e öileden sonraki sut olarak Yeril
mişlir. 
Pperatar VI': ıtnfoni J.:onurlui: 
9. htoklıolm: Sihelius'un 2 nd sen· 

foni~i. 
9.10 Dreı1.lav: "Seraglio"; "Sihirli Flııt" 
(Moııırt); lntemıeuo (R. Strau '!). 

t.ıo Berlln (uzun d.): BeelhoHıı; 
Strau s. 

10. Roma ır: "l.a rialia dd Re" (Krn
hn km): l.uaJdi. 

10. Turino ıır: Stravlnskl progr. 
I0.3'1J Eyfel kulesi, l.lron: ''Hausikaa') 

(lfahn). 
11. Brülts~I 1: Şmil, 1.alo -wes. 
Oda mıulkiıl ı•e loıuulul: 

6. Bertin: (Şarkılar); 7.15 Oslo: (Ses 
dfiettosu); 7.30 Berlin (uıun d.): Piyano: 
8.40 Hih·ersum 2; 9. E)'fel Kulesi: (Keman, 
Vi~ olon~ello); 9.10 Kolonya: (Halk şarkı
ları); 10.15 PraA 2: (Debuss:ı;'nin sonatı); 
1 ı. \':ırşon: (Hayrln ''e Reethonn'in lrn· 
artelleri). 
lla{l/ musiki vt opeufür: 

4 htokholm; 5 Bertin (uı.un d.); i.10 
Hlll'ersum l: 7.451.il; 8 Hamburı (l..dıar): 
g \'arşOTa; 9 Pra~ 1: ,.10 Leipıig. \'iyana; 
9.15 Frankturt; 11.30 Birçok Alman istas
)·onlan: 12 Hihersum 2; 12,:i \':ırşo\•n 
(Leh musikisi). 
Pi11es, konf eranı ve konaınıalor: 
9 • .tO Beromünsler: "J.leehlenstcin". 

10.1 O IJondra (JU: .. Vale,". 
10.30 Paris P'l"T: "Sief{ried" (J. Girnu· 

dous). 
Kabare ue ııarueltltr: 

10 Briik~J 2 (reni); 10 l.ondra (S.); 
1 (Gece Y. ~onra) Poste Pıırisien. 
nan.~ mu.•ikiııi: 

7 Brüksel ~; 11.2S T..ondra (!'\.); ı t.:ıo 
Napoli gr.; 12.15 Luriııo ar.; 12,2;, 1.on
c.lra (R.l; ı.ı:; (Gece\' sonta) T.ondrı (~.) 

Ankara radyosunun 
yarınki programı 

30 • 12 • 938 CCM.~ 
12,31) Türk rnıııı~ı ı mulıleHC şarluhır -

PiL 13 S;ıal, ajaııs haberleri ,.e Meteor 
Ankara. 13,10 - H ~lüzik (Kücük orlıestıa): 
1 - Grıılin Mariu (}-:. Kalman). 2 - Nin
na, Nanna (Mişeli). 3 - Spaniııche Tını 
Cl3 hpan~·ol dansı (Moskouki). 4 - Mu· 
mım l\lilıikal {Şubert>. 5 - Traunıe sur 
dem Oıean (J. liunı'I). 18.30 Türk ıııli7.İ· 
ği (llalk ıürküleri ,·e oyun havaları). (Kı·
nıııl Niyaıi Seyhun, Sıufi .~tamım •e Mii
zı-yypn Sen:ırJ. 19 Konıışına: {Spor raıti
veUerl). lt,15 Saat, ajans, Meıeorolojı H 

;iraaı borsası haberleri. 111,30 Türk ıuü;ı:ifti 
(Muhtelif ,arkı ve türküler): 01'u~·an Olah 
mut Karındaş). Çalanlıır: f\'f'cihe. Retı1' 
Fersan, Fahire ft'rsan, 1\. N. Seyhun}. 20 
Konuşma. 20,15 Mü:ıik: !Cumhur. Ba,ı.. 
Flımno. Orke~ Şd: Ha!\lln 'FP.dl Alnar). 
ı - Kon.,erto (iruı>sı> ~o. 6 Sol minör 
(Jfrıen'\el}. 2 - 'Ririııci ~t'nfoni lllralını ). 
21,1.'l Saat, c~hanı, tal1"ilM ve 1-:ımbi~o • 
nukut borııa ı fi)-alları. 21,25 Tfrrk nıüıiğı 
(fa51I he)eti • A.-em Aşiran ,.e Acem Kür
dl fasılları). 22,ı:. Tem'.llil ITuhıat kunı~aıı
'aları - Fanleıi). Okuyanl:ır: (ı\rni Dillı· 
~ıl, lbrııhiın Delideııir.l . 2:.!,.t:l Müıik (St·
lr.ksiyoıılar). :!:J,l:'ı .Mli7.ik (Caıhnnd). ~:ı,Hi 
:?4 ~on haberler Ye yarınki protınını. 

dili mretinde tefsir edilebilir. 
• Jragsky Vccer guetesinin yazdığına 

gö~ ÇekosJovak hül..'iimeti geçrn günkü 
• urany htdisesi üzerine Macar hük\tmeti 
I"evitan.a anlaşma,.ına muhalif harekt.tin· 

Birincisi mi, 
Dünyada hemen her §eyin birinci. 

ıi makbuldür. Yalnız ekmek için eski • 
dcnberı ihtilaf vardır. Vakıa halk b:rin. 

ci nevi ekmeği ikincisinden üstün tuttu· 
ğu için birinci nevi ikincisinden biraz da 

ha pahalıdır. Fakat hekmler arasında i· 
kinci nevi esmer ekmeği birine.isine ter. 

cih edenler çoktur. 
Büyük hekim Ipokrat, belki de· 

m~krat olduğu için, esmer undan yapı. 
lan c'lcmeii beyaz undan yapılan ekmek· 
ten Uıtün tutardı. Buna kar§dık onun 
kadar me'1ıur olan, Calimcs hekim, ı;a. 

lib& eski Ro~da kibarlara hekimlik ettiği için, beyaz ekmeği üstün bulur ..• 
Bizi~ büyük Türk hekimi tbni Sina onlann ikisinin de söylediğini beyenmi· 
yerelt bayat ekmeği. hatti kuru peksimedi hepsine tercih eder. 

Doğrusunu iste~niz, bu üç bJyilk hekimden üçünün de hakkı var: 
Esmer ekmelt daha çok azotlu olduğu için, hem <le fosforu daha ziyade ol. 
duiundan b'eyaz ekm~kten daha iyi besler, daha öa lezzetli olur. Beyaz un
dan yapılmıt ckmelır de daha k:::lay hazmediI:r. Bayat ekmeğe • pekaimede 
gelince onun suyu pe k azalmıı olduğundan hazmi en kolay olan odur. 

O büyilk hekimler arasıtfdalri ihtilifı halletmek üzere, vaktile Majendi 
adında gene mcıhur bir libortuvar hekimi iki kc•pek üzerinde tecrübe yap· 
mıt ve köpeklerden bir:aini yalnı2 has un<lan yapılmış, birisini esmer ke • 
pekli undan yapılmış ekmeklerle beslemişti. Has e'kmek yiyen köpek bu 
kibarlığa ancak elli gün dayanabilmiş ve ondan sonra ölüvermişti. Halbuki 
kepekli ekmek yiyen köpek ömrü olduğu 'katlar yaşamıştı ... Bunun sebebini 
anle>:nak kolaydır: Buğ.Gayın azotlu 'kısmı kepeğinde kalchğı için kepeksiz 

Takvimcilerle mücadele .. 
Kızılay namı.ıı istismar 

edenler araştınhyor 
Yeni yıl dolayısiyle bir takım takvim 

satıcılarınm gene muhtelif cemiyet ve 
te1ekküller, mevhum kurumlar hesabı. 

na harekete geçtiklerini ve bunların 

ı:ddctle takip edileceğini ya.cmı~tık. Bu 
arada bir matbaada da Kızılay i~retini 
batında taııyan ve "Göçmen takvimi,, 
ismi verilen bir takvimin satılma1ı:ta ol. 
duğu görülmüş bir taraftan en büyük 
hayır cemiyetini, diğer taraftan sırf hü
kftmetimizin yardımiylc ana vatana ge
len ırktaılanmın namını istismar etme· 
ğc kalkışan bu takvimin satışından a· 
llkadar makamlar habtTda olmu tur. 

Kızılay kurumu ve hkin idaresi hem 
duvar, hem de masa takvimi olarak ba. 
ıılıp yurdun her yanına dağıtılan ve 
lstanbul sokaklarında satılan bu tak. 
vim itiyle kendilerinin alaka~ar bulun
madığını bildinni!ler ve şikayette bu

lunmuılardır . 
Bu takvim işi üzerinde derhal tahki. 

kata girişilmiştir . 

Adliye Vekili şehrimizde 
Adliye vekili Hilmi, bu abahki eks

pres~ Ankaradan ı;.ehrimize gelmi§tir. 
--o--

Honferans 
Eminönü Halkcvin-den: 

IApanyuda 
Harp bütan şiddctıle devam 

ediyor 
Hnrselon, 28 (A.A.) - Lerlda mın· 

takasındaki taarruzları cenuba doğ· 
l'U yer değiştirmektedir. Cumhuri
yetçilerin düşmanın sağ cenahına 

knı·şı yaptıkları şiddetli mukabil ta· 
aıT11z, dllşmanın Uorjas Blançae isti
kametindeki tehdidini önlemiştir. 

Aspa kürü ve Dehesa dağları clü9· 
manın hu mınlakadaki taarruzların· 
da son elde ettiği mevzileri teşkil ey
lemektedir. 

Dllşmanın daha cenupta GnndP.lla 
nııııtakasındnki tnarruzlarr da cum
hur.· •Att:ilorin mııkJLhil t.aar.ı:uz.la.rı Ö· 

nünde gevşemcktedlr. 
Harp bUtUn cephelerde blitUn şld· 

detlyle devam ediyor. 
fialamanka, 28 (A.A.) - Milliyet

perver umumt kararglhından veri
len tebliğ, dün akşam nasyonalist 

kuvvetlerin 26 kAnunuerrelde o tn· 
rlhli tebliğd" zikredllm!yrn bnzı kö:r 
lcri ve bu arada . lasana, Aflp '\"C Ca
pe de la sicrra köylerini işgal edcrclc 
nyrıca 1093 esir aldıklarını bildir 

mf'kteydi. 
Nasyonalist kıtaat dUn de Sanla 

Maria de Meya ile Alos Debalaguer 
ve Solorası iı.gal etmişler ve yüzler
ce dUşman cesetli gömmUşlcl'dir. Nas 
yonalistler bin kadar esir alm1şlar Yf1 

mUhlm mi,ktarda harp malzemesi ele 
geçirmişlerdir. 

Bar~elona, 28 (A.A. l - Buı;tin öl!,· 
leden ı:<oııı·a beş Franko deniz tayya· 
resi liman üzerine bombalar atmış
lardır. Birkaç kl..,I yaralanmıştır. 

Diğer taraftan birçok Franko ta:r
rıırclcri hu sabah Lerida - Darselona 

•• 

ikincisi mi ? 
Yazan: C&-u ~. A. 

beyaz unda pek az az:ot vardır. Onun için yalnız beyaz undan ekmek yiycıı 
köpek azotsuz bcslcnmeğe dayanamaz. 

Fakat bu lah:::ratuvar tecrılbesindcn insana hisse c;ı'karmak da dcıı,rıl 

olamaz. Çünkü insan kendisine lüzumlu olan azotu ekmekten başka gıda· 
!arından çıkarır. Zatt:n beyaz unda bulduğu, c:eker olacak maddeleri .de el:. 

mektcn başka gıdalardan çıkarır. mesela pilav yeyince ekmek yemeğe hiç 
miilıtaç olmaz. Onun için o laboratuvar tecrübesi insana kıyas edileme%. 

Beya4! ekmek, iyice maya tutmuş, pişt:ği vakıt göz göz olursa kolay 
hazır.edilir. iyice kızarmış olan kabı:gunda da azotlu mı:.Jde ekmek içinde 

kinden bir misli faz.tadır. Ekmeğin kabu~u hem ziyade besler, hem de 
daha kolay hazmed:Jir. 

Onun içindir ki şehirlilerin zaten az çol: r.arik elan mi.~cleri için birin. 
ci nl'vi beyaz ekmek ikinci nevi esmer ekme:;e tercih edilmelidir. Hatta bus 
bütün beyaz un lan yap lmrş kar gibi beyaz fıran::al::ı hirin:i revi ckmckte'1 
de d4ha kolay hazmedilir. Hele çocukların ve hastaların büsb:.itün be}nJ 
mideleri için francala.dan başka türlü ekmek a~ır gelir. 

Midelerinin kuvvet:ne güvenenlere de esmer, kepeltli undan ekmek. 
Bu türlüsü biraz güç hazmedilse de. insana daha çabuk to1tluk cuygusu ve 

rir ve buğdayın azotlu kısmı kaybolmadığı için daha iyi besler. Keseleri et 
y'!:niye, yumurta yemiye müsait olmıyanlar kendilerine lüzumlu ol:ın a:ı:o

tu •ıe fosforu kepekli ekmekte biraz olsun bulurlar. 
Bundan başka esmer undan yapılmış ekmeğin bir faydası vardır. Bu 

tüılü ekmek tam ha:ıncdilemediğ:nden bir kısmı barsa':lardan i~eri girip 
kana karı .. amıyarak eratla ya~ncı gibi kalır. Barsal:lard'.1 yaJancı ];ahın 

mad~elcr de in'k baza mani .c!urlar. Ondan dolayı naz:k fakat in! ıbaza isti. 
daJı olanlar da esmer ekmeğin bu t:.irlü tesirinden istifade cdeb~lirler. Dni 
ma beyaz ekmek in1nbaz verir. Haftada bir iki ögünde de beyaz ekmek ye· 
ri:ıe esmer ekmek yiyince bunun önü alınır. 

--------- ----
Sayın Bayanlar : 

Hu Ciilo 

Sakarva Sinemasının 
Yeni sene zarfo1da göstereceği görüJmemiş büyük fılimlerin 

birincisı olan 

Çllgın Bakire 
Fransızca sözlü büyük aşk filminde !RENE DUNNE'in 

giyeceği 80 muhtelif roh, mato ve tuvaletleri 
göreceksiniz ff4 uw ,. .... ). ~ ' : . . - .... 

-~--~---------·--------mm-------------------\ alnız lsmt, her şeyi izah 

TARAKANO\NA 
Zencin ve muhteıem filmi; B UAKŞ.61'1 

SARAY Sinemasında 
Ba§lıyor. Baş rollerde: 

PtERR~ RICHARD WILL\'I 
ANNIE VEHNAY - SUZ\' PRl'tl 

Bu alqrun iç~ yerlerinizi evvelden aldınnız. 

1'EPEHA~J:-;DA Amerika DRA~l KlS!\IINU.\ 
2!l-12·938 PEHŞ~IBE 
ıliınü akşamı 20,ao do B'!7 ay d~v3m ed~c-ek olan 

ı Deniz manevralarına başlıya AS)IOI>E 
5 pude 

/ııliklôl l'adduinde Vaşington, 28 (A.A.) - KAuuıı 
Koıncıli kı~m ı 

29·12·938 PERŞEllBE 
gündüz s:ıal 14 de 

<.OCUK TiYATROSU 
28-12.033 Çarşamhıı ı;ıüoü akşamL: 20,JO da 

()lt.;'i\I SO~DC) 5 Perde 

Bu aqam 29-12-938 perşembe saat 
20,30 da Cağaloğlunılaki salonumuzda U· 

yelerimizden ve ?.füzeler Mimarı Bay Ke. 

mal Altan tarafından (lstanbulun mcş • 
bur 8emt adları) mevzulu bir konferans 
verilecek ve bunu takiben Gösterit şube. 
miz amatörleri (Vazife) pi)·esini temsil 
edeceklerdir. Bu toplantıya gelmek isti· 
yen yurttaşlaı;ımızın davetiyelerini Evi -
miz bürosundan almaları rica olunur. 

yolu Uzerindc Tarrckayı bombnrdı· ---------------
EHTı·cnuı. Sı\Ut maıı etmiştir. Ilurnda dn keza bir-
TEi\ TİYATROSU 

snniılen itibaren mühim df'niz ve ll 
\'ı\ maneYraJarının yapılacağı Cıtr 

bcse nıUteveC'cihcn bugUn Ameıl 
filosuna mensup yirmi parçalık 1 
harp gemisi kafilesi Saııpcdrodnn ~ 
rckct etmiştir. Bu manevralar bcc: 

devam edeeektlr. 123 hnrp gc>mtc: 

eten mUrekkcp diğer krsım ise 4 t
nunusanide Sanpedrodnıı Ye snfl 

yagodan hareket eyleyecektir. fı 
hafta sonra da 500 deniz tayyare 
den mUrclckcp ha,·a fIJosu dn keti 
lrriue tayin edilen muhallere gl 

de-; doları prot~to eden bir nota vermiŞ· 
tir. l\lacar hükumeti bu notaya henüz ce· 
vap vermemi~tir. 

• Suriye ba~vekill Cemil !\lardam bu· 
gün Fransa parlamento;u reisine \ e hari 
ciye nazırına bir r.ıuhtıra göndere~ck 

Fran. ız • Suriye an!ac:masının Fransa ta· 
rafından ta dik edilmemesi yüzünde:ı ha· 
dis olabilecek vaziyet üz..<>rine nazarı dik· 
katini celbetmiştir. 

• Mebuc:an mecli i kanun!ar 
encümeni geçe'l teşrinisani grevi 
hadiaesinde methaldar olanların affı 

hakkındaki layihayı kabul etmiştir. 
Kanunun metninde anC'ak devlet me. 

murlnrırun tekrar vazifelerine iadesi 
mevwubahistir. Hususi müesseseler • 
de çalışıp ta grev yüziinden ecza gö • 
renlcre bu kanun ahkamı şamil dc;'.iil
dir. 

• .. Press Association,,un yazdığına 

göre. bugünkü vaziyet de,·amlr noktai na· 
zar teatisinde bulunulma ı icap ettiğinden 
Londra ve Paris hükumetleri daimi te· 
ma halinde bulunuyorlar. Bununla bera· 
bcr. Çemberlayn ve Lord Halifak~ın Ro· 
ma seyahatinden vazgeçmeleri mevzuu· 
hah değildir. 

kaı; yal'alı ,·aı·dır. 

Irak Ba :vekili Londraya 
Gidiyor 

Berut, 28 (A.A.) - "D. :N. B.'' ya· 
kında J,oııdra:ra gidcce:c olan yeni 
ll':ık Başvcldli Nuri Said paşanın 

Şıımda tevakkuf ecleceği ve Suriye 
' hilkümetiniıı kendisinin şerefine bir 

resepsiyon vereceği blldlrilmekteulr. 
Nuri Said paşa Londrada Fllletln 

m~sclesi haklm1:la fnglllz htlkQnıc· 

tiyle ~örüşc('clülr. 

Macar jancarmalarile Slovaklu 
çarpıştı 

Bir .ölü birkaç yaralı var 
Budape~te, 28 (.\ .. \ .) - .Macar ajansı 

bildiriror: 1 
Resm:!n tei>liğ edilmiştir: l\lacari tana I 

iade edilen .:\agy::.urany nahiyesinin Slo· 
,·ak halkı :?1 kanunuev\·elde bir gece ya· 
rı 1 ayininden ~onra jandarma karakolu 
önünde toplanarak nahiyenin Çekoslo· 
\'akyay-ct iadesini istemişlerdir. Kalaba· 
lığın hattı hareketi tehlikeli bir şekil alm 
ca jandarma tezahfiratçılan dağıtmıştır. 
Sabahleyin, gene [ıyinden sonra. Slo\'·ak 
halk, bu st'f er sopa 'c bıçaklarla, tekrar 

Tal.simde: (Uu gt'l'e) 
NU]\ BABA 
\'odvil 3 perde 

Yakı n<lo: Buyuk hir 
temsıl hlidlseoı;i: 

ll'\SA~ :'.Hnt'T 

Jl.\l.K OPERErl 

nu nkş:ım sıı:ıı (9) dıı 

R..\JDIET Eff~'l\DI 

Oüyük yeni operd 
HER PERŞE)IIlE 

(Halk ıece!\I} 

cektir. 
Son znmanlnrtla teşkil olunan J. 

lantik filosu cln pasifik filosunun~ 
bliyUk manevralarına iştirak eylCf 

cektir. 

. : , ......... .,,, 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal kes~ 

İcabında R'\inde 3 kase alınabilir. -~ 

jandarma karakolunu tehdit etmiş \'C 1 mı-;tır. Tezahürntçılardan bir olü 'c 
jandarma silfıha müracaate mecbur kaı- J kaç yaralı vardır. 



aıva, Fr~ 1frı/i/ıa /Jitı•"' im: ısile cılclığınııı mrl.· 
t11plaıı. 

gönüllü toplıyor· 
n 'r rfrli/.1111/ı ırrı İı/orrl1Jnı. nir ~rıır """"' 

ad. re "iti. S ı ili ı"ıı ;, 1111111 ı•ırı•l.ii l't' 
seri' ti /ı 1111 ı ı: ırrı ı er ryc r ııl el.tir. Fu· 
/, ıt m111r~i ı r b ıl ı•ı br11i111 1c r lr11mesi11· 

00 ~Ü lifi . ~ Ö Bil lÜ O O UJ 1 Kı-a-bi-ne_d __ e 
i. /r 1 11 ı l •rrı /11 • 1111111: t/rııııısıi ynl.l<ıslıl.

<fl b 11iblrtlıı ı reıı Jı./111111/a rıltmr

rm ııı su/ o/ 1•1111111 1111 mi lıı 101 I ıı ıurıırıı. 
~I. Jlt' I r~ııı:' .. 

'"\l ııf '111 1 .ı lı 1 11.ı . 1 rııı ilk 1 fıll l"I lı-n· 

llH'\ I! r ı 1 r. O lı J.'r "ı lıuı ıl.ılı:ı ll'rl uf c· 
lı olın ın'ııı ı ,zıı l11ııhıını1lt' •.tıı~li· 

~llllLC H' fııı ılıır 111111 hl ,lif l t.lC 1 llllC İ· 

11,1111111 l.ırılır. Bıı '· .ı, it" on 1 ıı 'ır.ılrn 

' u sc k ol ııı ı ı ıı i ı ı '. ıı ı e p r ı n ı ıı 

hıı k'> ıwn·u ııı nı k 1 clsın'! Hu scl.ıl 
ılıı ıırll"l'nıı lı ııı ı hı 11111 ız ılır 1o1d )or? 
Sız ı'oıf li, u ,lı lı ı ııııl.ı, lııı l ı i ~el.. ı> .-cı i· 
ı c!J Jır· hır 1 ıı o 1 ı ııı il ıı ' ıılııı :ı ı... ı ~· 
ıl •ı ın lıir :ı~k 'c ıl ı. nlı :ıd ık:ıl hıc;lcrı l:ı· 
sıılıkt.m soıırn :ıı .ıııızıl ı lııdıır foı k k lmu:. 
B r cıkl..;ın ııH ut olı ık 11:111 ı...ıdır dun en 

~ü061t=n ~Utooıı~alaa değişf(~~~~ ı 
Bu "a} ia ar a mJ.ı en kun tlı g...ı u ı lngiliz gazeiesi _haber veriy~r ~ · 

Daladyeye 23 harp cem:si ref a~at edecek 
Ua!yanlar Cibutiya as~ter yı~ıyor; bir Fransız torpido 

fılotillası Cibufiye hare:{er emrini aldı 
~aıis, 23 (Radyo) - Başvekil Dalad· 
ın Korsıka ve §imal Afrikası seyaha. 
2 veya 3 ikincikiinunda yapması ka • 

rıa ıştır. 
llaşv ı.ıı tulonda bir kruvazörP biner k 

ı:or i\ada ) ainız birk::;.ç s:ıut lmlacak .. 

l:>alady<', Bastia betediyesinin istediği l 
!tile bu şehirde kara} a çıkarak bahri 
llaı:ın ,; e l{orsil.ah parlamento azası 

ından i!tikb:ıl f'dilecektir. Kruvazö. 
iiç torpido muhrihi refakat edecektir. 
lıa • e':il Korsikad:ın Bizerteye, sonra 
Us:ı gl"Çecektir. Tıınustaki ikameti es· 

da Tunus cenubunda yapılan tahkL 

giderek 

l:ıir fng !iz gazetesine göre, Fransız 
\'e>killne 23 harp gemisi refakat ede

( ve bu seyal1at ttnlyaya karşı bir de. 
ft nUma~ i l mahiyC'tinde olacaktır. 
lltun!m mikdıırda tcoty .. n aekerinuı ~ 

tive tahşit edildiği söyl<?Jlilmektedir. 
~ransanın şnrk donanmasına mensup 

torpido filotillası, Cibutiye hareket 
'ıııl'ini almıştır. 
Diğer taraftan, Cibutideki Fran ız 

tarnizonunu tak\ iye için bir tabur Sene· 
lli asker !\1arsilyad:ın yola çıkarılmak 
·edir. 

llı;~~n mecli inde harbi~-e bütçesinin 
~-ere-i sırasında Ba.~cl.ıl üa!adre. 
ta?ısanm. mukadderatını karşılamağa 
~ile r.ı~"tedir bir ~ald~ . bulundu· ! 
'lltlıı bilha c:a tebariız ettırm ştir. 

transız mahhlleri hiç bir şey
dt;ı hıb~ri olma Jı}ı:ıı bildiriyor 
l>-.ıri , 28 (A. t\.) - Fran ız Somalbıi 
1ut arında guya Jtal} an kıtaatınm 

it edıldı ·ine dair o!an haberlerden 
t rnaıumatı olmıyan salahiyettar Fran· 
ll'ıahfilleri. e5.ki Habesistan sah1inin 
~ hu:iut bolgesi kı"ı.Illlnda su olmadı· 

ı 'Ve bunun kıtaatın hareketini fe,·ka· 
e zorlac:tıracağını kaydetmektedirler. 

~U&un bazı gazeteler tarafından ortaya 
rılan az çok sansasyonel haberlerin 

~ ei olmak icabeden valrnlara ge!incC' 
hu,u ta ayni mahfillerde şu malumat 

~CUttur. Bundan 18 ay ev.el bazı 1· 
}'an seyyar grupları, Franc::ız S:-ma· 

in sahıl kıc::mı ıle Habe<: imparator 

lı ara ında hududun hıçbir zaman 
tahdit ed lm"miş olduğu mahalde birkaç 

~erini iş.,.al etmiş'erdir. Bu bölgede 
~dut iki taraf ara-.mda itirazlara ~ebeb 
tılan 1897 ~rihh bir harita ile te bit edil· 

~! bu!unmaı.tadır. Buna binaen me\zuu 
~-ırı~ obn mesele. btı tin orta) a atılan 
herıe .. le h;çbir alal~a ı olmıyan bir hu· 

t ta? didi mcc:elesidir. Bundan başka 
Ilı "'leyi } e. inci~ t t' ik i ;in tir c~ğraf· 

h ) et nın gonderı:m~ i du. unülme\ · 
~r. 

ltaJya, Alp dağlannda tahkimat 
)apıyor 
~ris, 28 (A.A.) - Ordre ve Oeuv· t 

~ .tazeteleri Italyanm ''Fransız sahil· 
~ tınc mütcvecc:h,, mühim askeri hazır 
~~r<la bulundugunu yazmaktadırlar. 
~dre diyor ki: 

'·"'.lr> c?~ !arı bcyur.dcı':i i.,+•ı 1··:r~"r 
'llratıe hazırlanmaktadır. İtalyan filo-

su yal. r J:ı Spoz .. ::ıc:a topl .. nacal.tır. 

Hatta Fr:ınsa} <ı !.ar .ı gfnu.lu tcpkn
ma:.ta o!Ju..,u da .;ö,, lenmekteuir .. , 

0.:..ıv,e ö.1;- y;;: .yor: 
.. :!ctr.a h ... 1.üt:l .. ti, 50.).000 gt;nülll.\· 

y:i s:::ı:1 a:t.na alr.ı .. kta ve ita!,, an cn

ciü.>.ri .. :ni sc~cı Jer hale get:rr.1e::tedir. 
Fran:;a 'aıeJ h:ncl.1.i mi..ca ..... L. ;n p:;ıko· 
lojisini hazırlamak iç.n Lır .. omisy ~n 
teli!ı:il edılmi. tir.,, 

D.ğer cihetten O.dre gc:zctesin:n 
Lon..ira muhab;r·, re~mi 1ngiliz m<:h· 

f!llcrinin ital.1 a.1 kıtalar.nın. ı:abeşis

tanda ve Frans.z somalisi hududunda· 
ki hare!:etl::rini bir t::hrik manevrası 

ve hadise cıkarmak iç:n bir Lahane ma· 
h:yetin.de tcl':kl;i ettiklerini, fakat bu 
b..ıhranın ancak vasati veya sarl:i Av
rupada b:r Alır.an tazyiki ile ta'•vİ:> e 
edildiği takdirde vehamet kesbedebile

bultınJu • mu az-

FRANSIZ CEV tı.r:I LOND-rrA YA DA 

B!LDlRiLDl 

Londra, 28 (A.A.) - İtalyanın L:t· 
val - Mus .. olini anla malarını fesheden 
notasına Fransanın cev~bi metni. Çem

'cerlay,n ve Lord Halifaksın Romaya 

Riiyada görülen 
piyan '<0 b:la!i 

I T \L Y .\D \ da piyan ·~ rok re\ 'T 
ta hr. Fa!.at orn-'a c:ıi, ık çekıl.:n 

pi) an~o'arın numaralan ekft'ri) a klt;ük 
numa a'arda ı m.ırekl.eptir. \'e o num::ı.a 
Iara s.1!1ip olan kını~! r t,ul!ı~ etli para 
kazanırlar. 

Geç"n a} bir 1. i• l:.i rüya ında hir numa· 
raya piyan~o du .t ! ıcı:i .... :; mu.:. , Erte · 
g in uyanınca ka a'Jaya gıden krı ına 

muhakh.a'' o nur a a bn Lır bı!, t a'm.ı ,ı· 
nı tenb"lı etm"; I ı".at ı.a lıı ca ıı c·r ~· :, 
i !er iara ında pi} a ") bile tını alma} ı 
unutınu~. ,\k .an ... tu e\ · rlJ, unce kc c. ı 

),"71di ini b'r haJ i hırpa:a~1a:.1 :ı re~ ,,!, 

ic:i fa.la ile.iye gıtiı m.m·. '"'at p"ya"~O 
ç,!dldi'ii gtin, ni!·a la ~'ir :u~.i numr:lya 
Mılfıno piyan"' t•n la en l J\ ı.k i!;r mi) e 
dJ ı· ~ünu köy J,cıh\C i. c!c!.ı radyoda işı 

tince çıl"ıı ı c"o,mu. \ederi 1 o!u~u C\ 

de a'mı<ı, Te bi} e '~ nczak tinde'.1 cl:::ılayı 
t-erke tar:;: 'ınd::ın ~ \İl"n \'f' ayılan bu ~ı· 
dam. 1,a-ı mm ihmalkarh-ı ) uzunJeı 
bü}uk bir en etin c inc!.!Il kaçtıwmı anla· 
ymca Zl\an-ı 1an çıl m· \e C'\İn-:le eliıı. 

ne geçtiy e ka"i mm i.t tü'le atmığı ha 
lamı;-. kaclınc< "'..rız 1 orku ir;;nc' • C\ den o 
kağa fırlıyarak koca 1'11'1 elinden kurtul 
muc:. Zavallı adam bilaha e kö\ıüler ~( 1;· 

lu .. ~ı! ~ a\a' yıp l., a) a.a'., , bı.:, ) urdu 
na gutu.mü kr. 

t~tnyor~~tn y:di m:l~'cn 
1.eJi varn.ış ! 

K OPE.~. in.:anların jl!\ de\ irlerinden· 
bc:i "en .. ~:ı 1~ a 1 a fa:ıı., c'a r'c 

ta:ır ma' 'a I; he kedi ele, bugi.in!dı me· 
deni yet dunya:;mcla bile mc\ kiini muha-1 

gitmeden evvel bunu öğrenmeleri için 
İng:Itcre hükiimet;ne bugün Lildir:t
m ·lj~ir. 

İngiliz • Fransız temasları diploma
tik yollarda bu seyabatle alakadar ol· 
mak üzere muntazaman devam etmek· 

tcdir. Anlaşıldığına göre, Çemberlayn 
bu seyahat esnasında Italyan metaliba· 

tını görüşmek saHi.hiyetine haiz olmı
yacakt r. Ve şayet bunlar Rom~da mev 
zuu bahsedilirse Çemberlayn bu mevzu 
üzerinde görüşemiyeceğini beyan ede
cektir. 

Fransız notası, İtalyanın 1935 kfinu· 
nusani a ılaşmalarını hü;.umsüz ililn 
etmek için ileri sürdügü delilleri red· 
detmekle iktifa eylemekte ve bu me· 
sele hakkında müzakereler: girişmek 
hususunda h~çbir telkinde bulunma

maktadır, 

in enatey , cfer ~lY~ tiu mes le
ye avdet etmek ~stiy~rsa hattı hareke· 

tini yine bizzat kendisi Fransaya bil· 
<iirmck mecburiyetindedir. Çünkü 1tal· 

~ 3nın ümidi hilafına olarak ne Londra 

ve ne de Paris hükumetleri, bir müd
dettenbcri Jtalyan matbuatının tehdit

k:ir neşriyatının istihdaf ettiği avans· 
krda bulunmıyacaktır. 

faza ediyor. Birçok büyük ~hirlerde bel· 
ki kö!)ekten çok kedi bulunmaktadır. 

l\ lc-eI:ı. son bir tatistiğe göre ) alnıı 
~c,1·orkta 7 milyon kedi ,·ardır ki. bun 
la. ın yalnız 4 milyonu ev kedi ,idir. Yam 
sa"ııbi \ardır. Geri ka'an 3 mil}on kedı 

bd ıbo tur, soı~a\larda dola,.mahta::.lır. 
J·:ı!.at. soka\·arda dola.:ın kedile ı na· 

<.Jl :-a)nıış"a;? Eu da ayrı bir m.! e!e ... 

Üniversilet:e a·ıe 
ceç·msizlikıeri kürsüsii 

iz ALIFORNIY.\ ünheı-.it~•nde '"a
~ ile arac;ındaki geç"m izliklerın iza· 

le ! için alınmaı;ı icap eden tdbirler,.i 
tedris eden bir kur li ihda,,, olunmuc::tur. 
Bu tini\er itede oku)'an talebeler ailele,· 
ara:-;mda talıa.ldti ed~'.)ilec~k büt.m an 
Iac;amamaJiıkla'"ı bertaraf etm_nin u u· 
Iunu < ~ enm"'k 'e bu de. ten mU\ aHaki· 
} "'tlİ imtıha nYerm ... k mecburiyetindedir· 

ıe~. Bu kiir ünün ilıda md:ın sonra biri
bir'eı ile anla~a nıyan çifti •rin adedinin 
azalaca 'i-ı zannedilmektedir. 

U ruguayda tuhaf bir düello 

lJ HL'Gl' ı\ Y'da !llonte\ id o ~-ilrijıJe 
bdedi!·c mensuplarından iki ki~i 

a:a mda bir siya i müna!~a.a o!m ış \"ene 
t;c::d~ tabanca ile düello ) apmaja ka~a. 
,.cm· !..r. Diiellda ~ahit ola .. -:': •el.irde!'I 

<:ağlık. müfettişi ile düelloyu yapanlardan 11 
birinin karde) bulunmuı;. Düellodan son· 

ro. ora:Jan te:;31tifen g~ça;!:ıler iki olli ile 
ü.Jnı halind.:! bulunan diğer ıki )<U gör· 
mü)cr. Bilahare ölü olarak bulunanların 

düc!l rla ~al it bulunan kimseler olduğ\J I 
,-• f'üm halinde hastaneye kaldırılanları 1! 
da düello yapanlar olduğu anlaşılmıştır. 

ıen,. un gu 1 de rahat ız bulun 
s.H nilm2kt ola l :-.. I ı i 

kumandanı gel 1 :\a İnin \~. a 0 'ene· ı l':I) le lıl•..,.Jcrl ,ı l uııl ırdır. !Cl'l'ddul e~rı~e· 
ral Kazımın !\lılli l\ludafaa} a etırılcce , n z. Sl ı ıl nı n <lun ı ıııu hc'-leHnız. 
:ı;· . d . t' ti k d d c· 1 Bııtıın kııll•ıııılc llC "ı.ıılclkr dıh 1 ıın.,, 
bını e ı • ıya a ar e: m. 1 nera • ı I 
ci tekaütlüğunu ,tcJi. Bunla d:ı.1 bc1 ka ------====---=-=-=-=-=-=====--===::. 
ma1iye vekili Fuat '-·ralı ın da kab m,. mu ba k.ı"l!ı '1'13 da }enı \dm Hasan Ali 
den ç kı'erek ~c.ıne m bu-; e· ldıkte•ı Yuc 1 eç ".j bulunacaktır. 

sonra Zı -ıat ba.ıha"ı umum mudur mu Ankara 29 l felefonla i\Ii.inhal bu· 
a\'İnİ Cezmı En;:nin g tp·ı c •J ku\\et· luncm 13 mebu 1uga yenileramı cçımi 

li bir .y·a h:ılir·'c 'ir. Kab n ·~ imdılık ~.ı.m ılan edı ece'.,lır. 

ayrıca bır teb( IC::.ıl me\Zı.ıuL 11': de-ıldır. Ltilıabat da derhal yapıla~tır. • ·am· 
Yeni maa if \C!,ıli lla an Ali Yucnl \e zetlcr 13 \İ~a~etten ayrı ayrı g., tcril

iktisat vekilı Ih nu Çakır bu.,ün \azife·ı me .. t ·..!ir. '\IJığım me\' uk h:ı!J r. g:.ire 
}erine ba<:ladıla... n:ı.n ~t'er 'e ıntıhap dairelc. ı -;u·1ia'"dır: 

Her ıkı vekı: C:e Re ;cumhur-um ız 1-; 1 Lofülra bu} uk e:çısi Feth 01 'ar !Bu-
met Inom.i ta a ından k:l ul bU\ruldu-

1 
Iuı. Emekli g e al Ka•ım l'a a~kır 

tar. Ankarn muhıtıı.de ,an a\ ıa a la 1 1 la'lb..:1 .• afıa mü-.te 1r:ı \rıl An· 
tahal:kuk etm )'Cn \C ıne\ m l7 ı.ulen ı..a a. I>e,'et Şı--a ı reı ... ı R at lzm•r, 
habE.-r, maarı.te \e iki ıtt ı ıuk-.ek m<'· Hiya tıcumhur umumi katibi J-la..an Rı
murlar ara m la bU\ u . mıl \"'I l"ı t e l· ~ za S ) •• !\: CBurdur . Jandarma \'"ntım 
dula, ol .. ca • ı no'.ta ıdır. kurna· d· rılıi{nıdan miıtekaıt gen .. a • ·a· 

!\1uaJlimler karlıo:drın ı d ı h~ 1 ın TJ c. Tınaz Bur..,a , Zıraat \e!,aletı mu,.te· 
bir tebeddul halısı me,zu el !{ılclır. 1 ~a ı ·.ı!-.ı t~ "rt . 11..tı~t ,·e1·a eti denız 
A~lebi iht'mal bu u ı } ı wk er mt'" I ı·ıu t arı :.-. ullalı l\1uğ"a • l\ıutıamr 

sai\·c baı.: amala ı m tn" ı • ' ' .ıl ı lliı e)' ı:ı C hıt \ :a 1cın (Çanl,ırı . ~üknı 
m..:murlaı ına birer tam ın g ı d ........ ,!er Ka a:-- ~·:.ı LJ:ı.zığ . Denizba 1I,ta·1 Sa· 

tıir .• \ ·ni zamand:ı ç•'. len \ .. '.ı l de dt:ttin Serin (I\.a)'..eri, faueklt amiral 
'e.Jau~e-lerını t >I g eC.:t>c ki •.ı Fahri E .. ;, .. lın ıÜ . Zimatı .,\ı ' a ~ 
m.:.t .. Jir. um"Jm m~ıJ Jr mt·a, lİ Ce mi l·.ı n \n· 

E-.k: maa. if h'.ili Saffet Arıkan, ve· ta•ya). 
k~'cti mı.ına CJ~t l.! Tü k d'li kurumu Cum:ı t"c:i günü Bolu, 1-:tanbul. . nk:ı.· 
ba l.ırnı bu1unm~.taydı. l ti.a·ı do'a,·ı· ıa. 1 mır. Bıni•ır, Bu"""1 ~ :~t. !\" •lTJa, 
sile Tti !, d lı ku.uınu b .' anl 'ı ela in· <.ankm. ~ı;l'"ğ, J"a• •• ı. ~arıı-ıın örtal· 
hil:ıl ltn15 bulunuyor. ) a 'tt;·p·etl ri de intihap yapıln;ıl< ıı•ere 

Otomati\ bir if, '.ili. inın P~ ti Gt>r C'I ı, et ·1·~;'1.ce ve 1 >ahılıye 
ı ·nan dıl ı,:.mı ' \a1~tınce te l•g bu uıı•Jlac-ı' tı~. 

Sovyet baicn ra,,o,·iarı 

B A ı.o~Cl ·u K F~t ''"ll"ı yona! 1 ·e· 
de,.a,}o ltı F. \ t. , Zı' ' \e '\ c 

goro' i mi,..; \i 11.i S"l\ • t a"' 0• t ınun 

A mıf m·' a"" •'. 'ld l. • • ı 'e d ı ı• c 1 
kat"go i ı--~ırı 1 a. •.;;., ı, ırrl t' ı c t ı· 

naı.yonal d.\~r. 11 n:'.o :rı nı ta' p 'e ı 

lh ctın" tir. 
Zikov \:! Y<.>"' ... ~O\", 1" 'l) e\ '(ı' lfnS t1 

rihinc!". 5 7 n• t e rr. ı-a ' al '\ bi,. P Yl· I 
la. filha'\tl,a. ~9 at W C:a!.•:.a ı n • ... l 

hmaJa In'mı 'a 'lı. 

~ >' Y~t a ·ron ·a ı 

b1bnc ı Jl'l 
bir b 1 ııla b•n ·11 hi 

l·' 

., ın ... 2; 

hacim.1° Lı'o~ 1J• "çin u iı·.c ı \e do.C:LtnC 
kateg >ri rt:':.o .• a ı ı kırrm a dır. 

Uçu ı·u •. 1 ken ,r,.1tia · i 
o:J.nc'.lil 

ğJ': kın ı'ı' e'. • ' al \o'. a a ı 

0ım . \e ot n 1 lın il.i ı \e '. - hir lı;~·ı 
r.ım ! ... .,1-ım.., m . 01

-' w ı ı a 'ı M. '. e l 
yi du ...iu ma,,,a mU\a ıa'. olmt• tur. ). e 
t" .en b ı k"m le, in teJa i.k ett(• Jı 'at 

ve mani,e'alarla otomobil• içindekikrl 
k..ı .. t1 ı':n .' l ""~ık ("(")., ' il 1 .. r. . 
1 

• • ·• • _ l ~ J _ a bayılan ada.'ll l, ... ııdıne g l . . l 
mıştır. 

F~s~ılye ve \&!'l'are 
V AK1A. fa ul)e nin .. t !<~~ ı.ır am:ı, 

fa u!ye ile t~: · :ı c. i m ' ........ :.- et· 
m ": m ~·ı 1 -.:. ıa '::ı. z. r: , . .ı!.' bu· 

ı. i' · mcmkkct birıbırı.e fa ·u!ye - tay· 
rı .... :ı.. ı yaj)r.mk ni;·~t'ı.de· iı. 

l " t . p >n) ;:ı i"e \lm<ı ra· 
ı'..ın tır n.aJ:le 

çı!.a ı"ma ma }a .. ı~a'1 oya f~ tıl)f' ı )Ctl~ 

tı ;} ..>'" •• \ın: ~ ::mııı i;uı a ll t' ~ a.:ı '.ı Jıı. 
Ha'b ,•;, J~ n }ada o dJ unıı ~"nı la)· 
~a·.·"· t.'.\t •• nm, ;:tı:. ıııc!u\· 

m:ıl.taJır. Bır< .. , 1 '. h. Japon. a .\'ma ı
' a\ a fa ul) .,, ' nıın~ ı ela l ap'.ln .. a~ a. 
buna mu:•al>ıl ta\)a ~ \e· b:lir. 

l,, ,a1; ;ı ıaı..~ c •. ıı· 
}Of. 

" F.,n ariık rr::st ı'rt;; ı, !, 

I S\'EÇLI inema yıldızı Ayno Ber"o 
', ı : ı l ... ; • dv., ne '\ 1 ! •'te· 

red el ü tu K!e t·ıtu1an t; t C' dnn hirı~ · 
dı. l· • t. ~:m. a 
bolnm.,tu. 

(; '"i g iıı. o"u h tı ı ~an ir ir.erra 
m • \• u a t: ti a ı: o: • . \ J.e mı bulu: Jr 

t ' n C'J ~o : 

S• 
~or. Lu f~n "'in. ~·ı t ı;nı . 

F •' -ıt a f t h"J ı 1 'i • ı i ' 0 
'; o ve: 

Be;ı a:tıl~ at; t ·': no c. -•'nn mil· 
-..:ı n: 1"' •• ~ kıtrrsı, l!SU.,'t' :"'1.1~.~ .. yn~""'Q .. 

TI , "\at ., :ırf t i." ... e •, ri m~şhur 

ı ; t " a ' ">rikato. ti.1ım o;.lu ile C\ len· 
miş bulunmaktadır .. 
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u,,/V'VVV\mdum~i ~r~oıu··~' R a d y o d a s e n e ' 
ra yonun 
Radyobugünumumi sonu erııencelerı· 

!;.~~~:~:.~:,:::~:;:{::;~~:: ~ -- . 
kestra ~etleri, §antörler, kemancı ve 
piyanistler radyolarda konser veriyor· 
lar. Her giln birçok radyo istasyonu 
klasik musiki üstatlarının yüzlerce e
serini çalıyor. Radyo ile neşredilen o. 
pera temsilleri büyük musiki §aheser
lerini bütün dlin~·aya tanılıyor. 

Musikiden başka, fennin diğer şube. 
!eri, başlıca tiyatro, edebiyat ve rakıs , 
da radyo ile canlanmış ve dana dünya
yı saran bir hal almıştır. Piyes temsil 
!eri birçok klasik eserleri, en kuvvetli 
aktörlerin iştiraki ile, halkm önüne ko
yuyor; edebiyat şaheserleri radyo mik. 

rofonu karşısında, muhtelif dillerle, 
bUtün dünyaya yayılıyor. En büyük 
muharrfrler, romancılar, edipler radyo 
ile konferanslar veriyorlar, §İİrlerini 

okuyorlar. 
lllm ve fen, konfcransçıların ağzı il<' 

ve radyodan baııka \'asıtalnrla erişilme· 
si pek zor ve uzun sürecek olan er. 
uzak yerlt-re kadar bütün dünyayt 
sesini i§ittiriyor. 

Bu suretle sanat ve ilim radyoda 
kendisine en büyük bir yardımcı bul. 
mu§ oluyor; sanat ve ilim kıymetleri . 
nin, umumi bilginin topu demek olan 
kUltür, radyo ile her tarafa yayılıyor. 

Onun için, radyo ve radyo bahisleri 
radyo ne~riyat faaliyeti bugünkü u • 
mumt hayat içinde hepimizin bilmesi 

ve öğrenmesi, yakından takip etmesi 
lbımgelen bir mevzu haline girmiştir. 

Bunu gözönilnde bulundurarak, o • 
kurlarımızın büyilk bir ihtiyacını karşı
lamak il:ıere, haftada bir defa geni .. 
m ikyasta radyodan bahselmiye karar 
verdik. Burada o haftaki bütün dünye 
radyo neşriyat ve faaliyeti, ' 'erilen 
konserlerin hususiyeti, eserleri çalına. 

cak bestekarlar hakkında malumat bu
ıacak ve pratik radyo bilgileri öğrene. 
ceksiniz. 

'1'VVVY'\ı""'°IV'o.V-ll'V'V'VV\ı""'°'°"".V-V'VVVVV 

Korta konferansı ve konseri 

Bugünün en bUyUk piyanisti sayıl:ın 

Fransız !!anatkan Alfred Cortot (Korto) 
geçen çarşamba günU Brilksel radyosun· 

Amt>r;kanın m~1ıur radyo , .e fllm a.r-ı 
t i~ti ('arli Rııgı; les sent> ıııonu eğlencele

rinile adet olan bir hindi ziyafe tinde ... 

M~_şhur tnglllı radyo ar1Mlerinden 1!&. I 
rion l'a.lley bir dini eser t emsilinde . 

NeYyork radyosundaki 
rofünde. 

Bu hafta cumartesi akşamı, pazar ve pazartesi günleri Av
rupa ve Amerikan istasyonları programlarmm büyük bir kısmı. 
nı Noel yortusuna ayırdılar ve bu mUna.~ebetle, Noel mevzuu 
il:?er:nc yazılmış birçok operalar ve mul!iki eserleri neıırettiler. 

Noel daha ziyade c;ocuklarm bayramı aayılabilir. Pabuçla· 
rını gece ocağın içine koyup Noel Babadan hediye bekliyen ço. 
ruklara radyolar da bir<;ok hediyeler hazırlamışlardı. Bu arada 
Radio Paris pazar günü çocuklar için Ma.urice (Moris Meler • 
lınk) Maeterlinck'in (Mavi Kuş) eserini neıretti. 

Aynı gUn Postc Parisien radyosu da. çocuklara, 10 bin 
frank (600 • iOO lira karlar bir para) n ın nuıl ve ner eye sar. 
f<.'dilebileceğ'i hakkında bir konferans verdi. 

Büyükler de Poste Parisiende Moris Şövalyeyi "Dede,, e· 

1Jcr inde dinlediler. 

Noel programı arasında pazartesi günü Prag radyosundan 
Smetana'nın "Buse,, ismindeki operası; İsveç, Norveç ve Da. 
nima.rka radyolarında (Kral Lir), Puccininin (La Bohem) ope
raları nakledilmiştir. 

Bu çocuk bayramında Alman (Hitler gençliği) çocuk koro 

heyetleri ile Viyananın meşhur çocuk korosu da konserler ver. 
mişlerdir. 

Holivut radyosunda~i bir temsilde de meşhur artist Con 
Barrimor baş rolü almıştır. 

ö n ü m ü z d e k i s e n e 1 e r Puççini 
Meşhur bestekArın yıldönUmU 

dinloyobiloooğimiz operalar- G!çen haf!.~~~~~~n~~welde, meşhur 
Yalnu:, ~u opera parçalarını dinliyebilir- İtalyan bestekarı Ciacomo Pucclni (Ca-29 pe~embe, gece 

aat 9,10 Breslav iıı • 
ta.syonunu açarsanız 

(orta dalga 315.8 

metre) Alman bestc
kirlarmdan birçoi-u • 
nun operalarından se· 
çilmiş parçalar din -
liyebllirsinbı;. !ııtas • 
yon orkestrası tara • 

siniz: komo Puççini) nin 80 nci doğum yıldönli-
Berlin (uzun dalga 1,571) gece saat 9 : mü bilhassa İtalyan ve Alman radyoların· 

Yohann Ştraussun ' 'Binbir gece masalla. , da bilyl.'lc bir progra mla kutlandı. 
n , !ntermi1.zo'su: Çaykovski'nin "Ceviz Puccini 1858 de ltalyanm Toskana eya. 
kmeısr,, ndan bir parça; yine Yohann !etinde Luk şehrinde doğmuştur. Beste
Ştraussun "Yarasa,, opcrıı.<ırnm uvertürli. karın sanat hayatındak i ilk seneleri, bir 

Turino (orta dalga 263,2) Saat: gece çok sanatkarlar gibi, hiç de ikbal içinde 

10. geçmemiş, Puccini oldukça fakir bir ömlir 

da bir konferans, konser verdi ve piyano fından çalınacak olan 
Millnodaki La 8kalıı. operasından nak. sürmüştür. "La Bohem,, operasındaki bir 

len, MMsent'ııin ''Vcrttrer,, operası. çok sahneleri kendi hayatından almı§tır. 
üzerindeki eserlerin en bUyük bestekarı bu parçalar arasında 
diyebileceğimiz Chopin'in (Şopcn) meş • mrrel Kule lı.bc;yo ı.ıunlar bulunuyor : 

bur U prelüdUnU çaldı, bunlarla birlikte nunllıı. dinliyccc/;<imb Mozart'ın "!dome • 
be:stekar hakkında izahatta bulundu. ~:ıntiiz M adam ımtcr neo,, operasının Uver· 

Cortot sade piyanist değildir. Aynı za- Ci:ımııi llir \'e aryruıı, ''Sera!. 

manda iyi musiki muallim ve muharriri 
ve orkestra şefidir. 

Chopin bu 24 prelUdUnU hasta iken bes. 
tclemi§tir ve onlarda ruhunun ümitsiz 
halini sezmek kabildir. ~fusikide salaht • 
yet sahibi olanlardan birisi Chopin'in bu 
eserleri h:ıkkındn şöyle demiştir: 

''Gözyaşlarını işitmek kabilse Prelildler 
de işitebiliriz.,, 

Biliyor musunuz ? J ---
Burada size rndyo ile alakadar bazı su· 

aller soruyoruz. Bunları bilmiyorsanız, ce
vaplarmı biraz il<.'rdc bulacaksınız. 

1 - Hangi memlekette rad)'o satanlar 
mUısterilerinin isim, adres ve meeleklerini 
yaznuya hilkfımct tarafından mecbur e. 
dilmekteuir? 

2 - Fransada kaç radyo ista"yonu var
dır ve bu istasyonlar kimindir? 

3 - Şu istasyonların hangi şehirde ol. 
duğunu biliyor mm:unuz 7 r..ndio 37, nadio 
I'TT Nord, Radio Eireann, Rııdio Marco
ni. 

. 
Cevaplar 

l - Tunusta. 
• 2 - 26 istasyon vnrclır. :Dıınlann l::i i 

hilkümetin, 11 i de husu.si milcssczelerin
dlr. 

3 - Raclio 37 Franruda P..öy ı.falmczon 
da; Radlo PTT Nord Fransadn Lil şch. 

rinde; Radio EirC'nnn İrlanda yani y<.'ni 

ismi ile "Elr ,, de fı.tlon şehrinde; Rac.Iio 
Marconi !talyada Bolonya'dadır. 

yo,, ve "Sihirli flüt,, aryaları. Richard Şt-

rauss'un "Burjuva Jantlyom,, Aridane 
ile Nakos,, ve intermezzo,, aundan parça· 
lar. 

Bugiln diğer bir opera programınr da 
Frankfurt istasyonunda buluyoruz. (Orta 
dalga 251 metre). Gece saa t 9 ,15 de din. 
liyebileceğlmiz bu programc!a bilhassa 
§Unlar var: 

Berlioz'un "İnci avcıları.,; Verdinin 
''Maskeli bıı.lo,, su; Puccini'nin "Toska,, 
ar, 

Yine bugiln akşam saat 6,15 ıie Roma 
istasyonu (kısa dalga 25,4 metre) Pon· 
ehiclli'nin "La Co!~onda,, operasının 2 nci 
perdesini ncşre<lccektir. 

Sevila berberi 
30 Cuma - Stuttgrat istasyonunda 

orta dalga (522,6 metre) güzel bir opera 
programı buluyoruz: (Gece saat 10.10). 
lsta.'!yon ork~strası tarafından çalınacak 
olan bu eserler arasında Rossini'nin 
"Scvilla berberi,, Mozart'ın "Seralyo., su, 
Korneliy'in "Bağdat berb~ri,, nden par· J 

çalar vardır. 1 
Puccininin "I~ B:>hcm,, operaaının 1 

nci "e 2 nci perdelerini de btokholm rad. 
yosunda gece saat 11,30 da dinliyebiliriı:. 1 

(Orta dalga 426,1 metre). Eser, İsveç 

devlet tiyatrosunda temsil edildiği esnada 
alınan pJaklardan çalmacıık ve bir saat 
devam edecektir. 

Senenİil son dakikaları 
31 Cumartesi - ~eni seneye gireceği

miz bu gece 1938 yılı son dakikalarını ~ a 
şamaktndır. Herkes bu yılı daha hafü mu. 
siki ile uğurlamaya karar vermiştir. Onun 

için, radyo programlarında fazla opera 
bulamıyoruz. 

Milino operasının bu haftaki Mesela, operanın üçüncü perdesinde fa. 

tem.sillen ~ kir bir Mfra etrafında yemek sahnesi var. 
Milanodaki meşhur La Skalo operasının dır ki, bestekarın hıı.yatında böyle sahne· 

bu seneki kış programı pazartesi günU baş ler dalına olmuştur. 
lamış "e Verdinin "Makbct,, operası tem- Puccini şan ve §Öhrete orta yaşta ka. 
sil edilmiştir. vuşmuı;tur. On dokuzuncu asrın sonların-

Verdi (Cuzcppe) Giuseppe de on do • da ve yirminci asrın başında bü~·ük bir 
kuzuncu asnn bliyük musiki üstatların • bestekar olarak adına hürmet beslenen 
dandır. 1813 de doğan sano.tkir 88 ya§ın. Puccini 1924 de ölmüııtür. En meşhur bU
da ölmilştür. Meşhur operaları şunlardır: yük eserleri "Toska,, , " La Bohem,, , 
(Traviata), (Truba.dur), (Rigoletto), "Madam Bsterflay,, (Be.yan kelebek); 
(Ayda), (Othe!Io), (Falsta!f). (Saz şairi), "Andre Şeniye" opcrala· 

La Skala operasındaki temsiller Turi - rıdır. 

no grupuna mensup (263,2 metre) Mili- Pucctninin son eseri "Turandot,, ope· 
no 1 istasyonundan ne§redilmektedir. Bu rasıdır ve 1924 de öldüğü zaman yarım 
hafta aynı operalardan naklen dünkü çar. kalmıştır. Sonra, arkadaşı Alfono tara • 

1:amba akısamı Mule'nin (Dafni) operası fmdan tamamlanmış ve ilk defa olarak 

temsil edilmiştir. 1926 da Milii.noda temsil edilmiştir. 
Önümüzdeki cumartesi (31 ki.nunuev-

Puccini eserlerine "mahn.1Ji renk,, deni· 
vel) akşamı da Türkiye saati ile 10 da 

len şeyi koymaya çok dikkat eder vo bu 
Massenet'nln (Verter) operası nakloluna. 
caktır. 

Çingene baronu j 
Johann Ştrauss'un "Çingene baronu,. o
pereti pazartesi ak~amı Frankfurt rad • 
yosundan naklolundu. Bu eser bestekarın 
e n meşhur eserlerinden biri ve bazıların· 
ca en güzel e~eridir. 

Ştrauss "Çingene baronu,, nu 1884 de, 
musiki hayatının ellinci yıldönümünil kut
larken bestelemişti. Eserin metnini Mau. 
rus Yokainin "Saffi,, ismindeki romanın
da n alaralı: Jg-naz Şnitzer yazmıştır. Ştra
us bu operetine, Orta A vrupanın hüdayi 
na bit musikişinasları olan Çingenelerin 
(Çiganların) tam havasını vermiştir. 

Çigan musikisinin memleketi olan Ma· 
caristan, A vusturyah bestekar Ştrausun 
bu eserine kayn:ı.şm ı15lır. Bunun için, 
' 'Çingene baronu,, harpten evvelki Avu.s

turya , MacaristJlnın en son müşterek eae. 
ri ıayıhr. 

hwıusta çok uğraşırdı. ''Turandot,, da tam 
bir Çin havası bulmak kabildir. Çünkü 
operanın aynı isimdeki kahramanı bir Çin
li prensestir. 

Prenses Turandot bir aktrise yapılan 
fenalıklara çok müteessir olmuş ve erkek. 
!erden bunun intikamını almıya karar 
vermi§tir: 

Güzel prenses, kendisi ile evlenmek i· 
çin müracaat eden her erkeği zor bir im. 
tihana tabi tutuyor . Onlara cevabı çok 
mlişklil liç sual soruyor. 

3orduklarının bir tane~ine bile cevap 
veremiyeni idama mahkfım ediyor. 

"Turandot,, noel yortusu münasebetile 
pazar gUnü Stuttgrat operasında temsil 
edilmi§tir. Prenses rolilnü temsilde en 
muvaffak olan aktris olarak İngiliz ııan· 

tözü Eva Turner tanınmıştır. 
.. La Bohem,. in 1 nci "e 2 nci perdele

rini yarın (cuma), Türkiye saati ile gece 

11,15 de !stokholm (426 metre) den din. 
liyebilinıiniz. 

Dağ sporu yapamıyacak, 'kayak ,_: 
mıyacak vaziyette olan bayanlar içi':» 
zel bir ceket modeli veriyoruz. Bu '~ 
şehirde salonlarda giyilebilir. Yiinl 
kumaştan yapılmıştır. Çok zarif "e 
malı bir kumaştan yapılmış bir §apkf 
ayni kumaştan yıı.pılmış bir el çan~ 
takımı şık bir hale getirir. 

L _T_a_vs_i_ye_l_e_r_ 
• Tütün, apartımanlarda ve gölgede 

ti~n ye;ıil nebatlarla palmiyeler içiıı 
güzel bir gübredir. Cigara ktiliinil, ~ 
ritleri kapalı bir kutuda toplayınız. 
ra bunları bir cltası içerisine dökilfl 
Birkaç damla su ile sulandmmz. 
gübreyi saksının topra~rı üzerine ko) 
Nebatınzın uzaması artacak, rengi c3 
nacaktır. Hem de bu neticeyi çok ~ 
bir zamanda alacaksınız. 

• Kolalı yakalan kolalarken ütill 
bir hayli güçtür. Utü çok defa yapışı! 
yaka lekelenir. Bunun önüne geçmek 1 ş 
kola sıcak iken içerisine bir parça tut 
..., .. ı,.J," li ~lire_,~---

• Ekser okuyucularımız balı'k kol.1l 
nun bıçaklardan bir türlü çıkmadıgır: 
şikayet ediyorlar ve birçok çarelere 3 
vurduklı:ırı halde iyi bir netice alaıtl3 

larını ileri sürüyorlar. Eğer bunlar b~ 1. 

çaklan toz halindeki kara biberle sı 
olsalardı bu şikayeti yapmazlardı. 

• Yemek pişiren kadınların eline ~ 
riya .;ovan, sarrnısak, prasa kokusu sı 
Halbuki sebze ayıklama işi blttikten 

ra elleriniz iri tuz ile oğul ur ve sonrıı. 
su ile \'ıkamr a koku r 1kar. Fakat bi! . ~ ~ 
kım ciltler koku)'U daha kolay mas..~ 
!erinden bazı bayanlar bu tedbirden f 
da görmeyebilirler. Onlar için bu çeşit 
!eri yaparken 1fi tik eldiven giyın~ 
başka yapılacak iş yoktur. 

• Bir okuyucumuz I Iolivut çayı ~ 
len ve sinema yıldızlan arasında çol; cJ 
hur olan çayın nasıl hazırlandığını ~ 

yor:. Birkilo su ile gayet k~:u ve. klll 
li bır çay hazırlanır. lçensıne bır 1 ( 

iki portakal, dört mandalina sıkılır. ., 
çorba kaşığı da frenk üzümü şurubu ı 

edilir. Bu suretle hazırlanan Holivııt 
yu bir sifon ile ve süt ile beraber buzW 

larak içilir. Harareti çok gideren bir İ 
olduğunu rh-ayet ediyorlar. 

• Kestane kıymetli bir gıda, lezzct11 

meyvedir. Fakat ömrü kısadır. Yatnıı 
terseniz bülün kış kestaneleri gayet ı.ol 
muhafaza edebilirsinız. Bunun için 
pılacak iş çok ba ittir. KC$taneleri ı;ıı 
kuma gömersiniz olur biter. Ayni şe~1 

f ınc.lık ve ce\'izlcri de muhafaza cdeb11 

~iniz. 

Bir senede neier oldu ? 
• 1 ctl Brüksel ra<lyolıırı 31 kanunue\-vC 

martesi günU. gecen bir zene zarfınd 
hadiselerin bir hulasasını ncşrcdcccı: 
Bu arada cumartesi günü Türkiye P' 
ile al{şam 5,15 de (ertesi pa::nr günu 

gece 1,45 de) bir (Ro.dyomontaj) ııt 
t 

decektir. Bunda bir sene içinde, ıııJ 

söylemiş Ye sllzlcri pl.fığa veya sineIIl,: 

• alınmış olan devlot adnmlannın scş 
de işitilecektir. Bunlar Çemberlayn, ftl' 
sız Cumhurreisi LC'bron, Başvekil V~~ 
ye, Ruzvclt, Bitler, Musolini, Belçika~ 
lı Lcopold, Belçika Başvekili Spaak'd1'' 



nim görUşUme göre : 
~ "'-2 ıwwws ~-- ~ 

Beden terbiyesi 
yüksek enstitüsü 

kurmak lazım 
8Por isleri de\"letln hlmayıe ''e muraka.beslne girdikten 80Dl'a bec1en terbiyesi 
.,_ektörlüğUnden sporumuZllll terakkisi ve tealisi için isttyeccğimb: ,.e Uzcrlndo 

duracağnnız bir me\'zu da hlg §\lphesh spor mUteiıaMıın meselesidir. 
~ f;ehlrclllk nasıl bir lhtlsu ı,ıyse her spor hraaımm ela mUtehus111Jan \'&r· 
'hr kallmıınanuzı yaparken bu mUtehusıslara en bUyUk bir ıKVJd vermek ge-

~e kadar klUblerlmlz olsun, fedcrasyonlanmB olsun bl~k spor mtitehas
ıettrmııterdlr. Fakat baldkaU itiraf etmek Jazımdır ki ba mötehusıslann 

aemorelerinl almak kabil olmam13tır. 
' ad:unlar sporumuz lçln ehllyetslz ,.c kifayetsiz miydiler! Bunu 1c1aıa etmek 

hümıot.slzllk olur. Onun lçln hona mUtalea ooecek değilim. Yalıam pnu iddia 
\'C üzerinde ısrar edeceğlm: 

'hu adamlnrdalı biz istifade ctmeslnl bilmedik. ÇUnkU: 
'sıor branslarunızda bugüne kadar bir sistem kabul cdllml' delfldlr. SJstem obna

göre çah~a programımız da mc,·cut değildir. 

>tıtboldc mcrkuf A \TUpada bqka bir sistem, ln1tlltc.rede bafb bir &~ 
ttur. 

~r futbol ano.rtnörUnUn klUblerbnb.de azami hayatı 2 senedir. Bir tngUlz antre
teur, 2 seno fngtıız sistemi gösterir. Bir l'lyanalı antrenör gcllr, bir sene mer. 
-'V?'Qpa siste.mi gösterir \"O her sene değl~en slstemlerle sistemsiz bir Türk fnt

\'liClJda gelirse kabahat bu getirdiğim l:ı: antrenörlerde illi, yoksa antrenör gctl· 
e-•• 

" &Uj. 

lltbolde böyle oldui:"U gibi diğer spor ıahfilerlmlzde de ne k&baJ cdllmlıt bir sts. 
"e ne do haıırl:ınnuş bir çalışma programı vardır. 
llerbangl bir spor §Ubcmlzl ellmlze alacak olursak her ıubemlzde birçok kıy. 
bulunduğunu görtlriiz. Gcnçlerlmlzd e olan kablllyct her gelen antrenörün na· 

~katini celbetmektccllr. Fakat, ne yazık ki, bu kabUlyetıer ldares.lzllk yUzUndcn 
lup gltmeı.-tcdlr. 
~ arkadaşlar mcmlelrotlmlzde de pek ala mütehassıslar bulunduğunu \'e ha
lnUtehassı celbine lüzum olmadığını ileri sUrmektedlr. Her fikre. her kanaate 

~ "nın. Ancak ben bu flldrde değiilm. Çllnldl: 
._:CrUbc ba.,ını §cydlr, ilim başka !ft'ydlr. 
""lllllar blrlblrlnln mUtcnımlmldlr. 
~\>rupadan gelen bu mlltehassıslar bulunduktan memtc-kette beclen terb1ycs1 
it enstitüsünden mezundurlar \'C buenstltllyU ikmalden sonra da dalma kurs. 

ltJctp eaerler. Bizde ise ne böyle bir enı'ltltU ,·ardır, ne de böyle. bir mütehassıs. 
~aııtlmr g ·re mUtohassıslan §U ıekfldc yetı,tlreblllrlz: 
1 - J:Cr spor braMmm en rlyade tekimilJ otttğf oıf'mJckett.en chlfyf'tll blrel'> 
~ .._ ~ınDUuıun ulir 

- Bu mütchnssrslann tetkik \"C etUdlcri, memlekctlmlzln iklimi \"c ı;:c:ııtlPrl· 
lta.bıuyetl gözönünifo tutoJarnk btitiin spor bran~lamnıza bir sistem knbul <mU· 

"e Çalı ma programı tanzim edilmelidir. 
3 

- GeUrttlğtmlz mUtchru sıslarm teclrls1crlnden istifade f'dllmck tıurctllc hlr 
tl'rbh·esi vüksek emtitüsti kurulmalıdır. 

t " • 
- İlerde bu mlitehns ı lann yerlerine kaim olnınlt ibero A'npaya blcbc s-ön. 

"ele ınlitehassı yctişürllmelldlr. 
3 

- l\lüblcrlmlrln 1tctlrcccltlerl antrcolan progrnm ve kabul edilmiş isteme uyı; 
a \'o taldp ederRklerl s tem yapılnu,un olmalıclır. 
!lor kalkınmamızda en bli;)-Uk rol oynıyacak thtfs:ıs hıJnln halli 7.atnanı gelmiş \"C 

de geçmlsttr. Fnlcat zararın neresinden dönülse kardır 
~'- . 5<emll ''C pro!!TIUlllı çah~amızm müspet nrtİ<'elerlnf alnuık j~fn r<>k ookliye. 
~itllz. J~h·erir ki hemen l~c başlıyalırn. 
~ Adil l'ındakrtl 

J~eşhur merkez m!lhacim 
ordan yaralandı 

: " ~~nsızınrm Rmılng takımı merkez mu
sf!'' ~ lltı.t Jordan geçen perşembe gUnU A· 
'"' ~ıı takrmmn karşı oynarken feci şekil. 
iıt'" ~ ~a.raınnarak hastanı-ye knldrrılmıştı. 

Berçikalılar 
Almanya maçına 
haz ırf anıyorlar 

Belçika milli takımı ile Almanlar yakın
da kar§ılaşaeaklardır. Bu mUnascbetle 

Belçikalılar eimali A\Tupada seyahatte 
bulunan Macar takımı ile bir temas yap-

Bu haftaki lik ma~· ~H·ı 
proyramı 

Beden Terbiye i Direktörlüğü lc:tan· 
bul Futbol ajanlığından: 
31·12·9b8 Cumarte i yapılacak mrıçlar 
Beşiktaş stad1: 
lstanbulspor • IliHU B takımları S:aat 

14,3Q hakem: Fahreddın Som.er, 
Fencrba)ır~ stadı· 
Feııe;lr..Jı~ • BeykQz B takımları ~a 

14;30 ha."{wı: Eşref: Mutlu. 
1·1 9~9 Pazar yzu>ılll.cak maçlar 

TolrSim Stadı: 
Vefa • ';ropkapı A takımları t;~at l~ 

hakem met Muhiddin Apak, yan J>akı;ım· 
leri Ziya Kuyumlµ, Fikret Kayral, 

Fenerbalıçe stadı: 
J3oğaziçi~por ... Altınordu. A takurilar.ı, 

saat 13 hakem Feridun Kılıç. 
Fenerbflhçe • Beykoz A takımları ~at 

14,45 hakem Ahmet Adem Gôğdün yan 
hakemleri: Neşet, Halid Uzer, 
.JJcşiktaş stadı: 
Ortaköy - Galatagençler A takım1an 

saat 9,3Q ha,kem t'ahap. 
Beylerbeyi - Fenerylimaz A takımlari 

saat 11,15 hakem Adnan Akm, 
Istanbulspor • Hilal A takınılan saat 

13 hakem Necdet Gezen, yan hakemleri 
Bekir, Salfı.haddin Ozbaykal, 
Beşiktaş - Silleymaniye A takrmları sa· 

at: 14,45 hakem, Şazi Tezcan, yan hakem 
teri Halit Ozbarkal. Fahreddin Somer, 

Sitleymaniye stadı: 
K.aragümrük • Davutpaşa B takımlan 

saat 10 hakem Nuri Bosut 
K.aragümrük - Davutpaşa A takunlan 

saat 11,45 hakem Nuri Bosut 

An!uır-a T.oı:11mndan bir e'1s/anf ane 
{Gfrek Qll "Tesim, gerekse l ir.ucı sa,•fam ı daki resimler Arılı.arada Foto Cr!al (/la· 

1 
• ber) tnrafmJan almmıştır.) 

.~nkara koşusu 
·· Ilemirspor · takımı birinci geldi 

nK<ıra (Hpsuc;i) - Ebedi ,Şef Atatür·) Şahsi tasnifte Demirspordan Mustafa 
t.iın Awµıraya- ge1f~Ierinin ~ıldönümü 36 dakilrn 49 c:aniycde birinci, Dcmirspor 
mÇıaaseb~lle Ankara halkevi ta'<lfmdan dan G::ılıp 38 dakıka 11 saniyede ikinci, 
Yfıpılma~W o1an J\nkara koşuo;uııun ü· Ankaragtıcünden Ş vki Küçük 38 daki· 
cürı~ru ~<\sal! g~nu muqıffaki} etle ya· ka 2 ı saniyede üçuncü, r,e!mişlerdir. 

pılmı~tır. Takımlar a'"a md:ıki ta nirte Demir 
İştirak eden 36 porcu ellennde parti sporun Mu tafa, Galip, Adnan ve Selim· 

bayrakları olduğu halde ~·arışa tahsis e- den miıte5ekkil A takımı birinci gelmi~tir. 
dilen me~-ıfeyi ko~mu~lar ve \'ilayet k , 3 Verilen mukfıfatlar meyanında ilk üç 
ğı önünde koşuyu bitirmişlerdir. Burada birincıy~ Lonjin markalı birer kol saati. 
Ziraat vekili Faik Kurdoğlu General Cc-

takım birincisine bir kupa, en çbk koşucu 
mil Tahir Tan~r. halkevi ba~am Ferit 
Celfil Güven tarafından istikbal cdılmiı.;· ile iştirak eden klübe yine bir kupa verfl• 

mı5tir. 
ler ve derecelerine göre kazandıkları mü· 
kafatları almışlardır. Teknik neticeler 

' ~unlardıt~ 
Koşuculara yan~ bittikten sonra halk,. .. 

vin:ie sıcak bir ça.y içirilmiştir. 

~Ski y(D(ğfii71l(® Şalffi~Ü\f@lfOlYI 

Getrüd Edeı·le 
". Miskinhaneye mi çekiliyor ... 

1 
Bundan on beş sene evvel yüzme 

şampiyonu olan Amerikalı Mis Gcrtrüd 
Ederle fevkalade bir şöhrete sahip ol. 
muş ve bütün dünyaca tanıhmıştı. 

1. O .kadar: §91ır.ı;t bulmuş~u ki geçen 
fi! ~ inlan tanıy m,. ismi 
altında bir gazetenin yapmış oldugu 
müsabakada Mis Gertrüd Ederle'nin 
ismi de ilk on ki§i meyanında sayılmış. 
tı. 

Mis Gertrüd Ederle birçok rekorlar 
kırmıştır. Manş denizini ilk defa ola •• 
rak gesmiyc muvaf!a Jcolan kadın da 
o.dur. 

Mis Gcrtrüd Ederle bilhassa bu mu 
vaffakıyetinden sonra meşhur olmuş 

ve ismi bütün d:.inyaca tanınmıştı. 
Şampiyon kadın vatanı olan Amcri 

kaya döndüğü zaman büyuk b:r milli 
kahraman gibi fevkalüde merasimle is. ı 

tikbai edilm!' ve birçok müzik Holler 
barlar bu yüzme şampiyonunu herhan· 
gi bir şekilde angaje edebilmek iç:n 
biribirlerile rcka!Jete girişmi .. lerdir. 

dadır. Eski şampiyon artık Bostonda 
kadınlara mahsus bir istirahathancyc 
çekilerek hayatının son kısımlarını bU. 
yük bir sükun içinde geçirmek istedi. 
ğini bildirmektedir. 

Uzun seneler spor sahasınc;la 1ıir~..c:!Ji 
muvaffakıyetler ~azanmış olan bu ka
dının daha genç denebilecek bir yaşta 
iken böyle bir miskinhaneye çe'kilcrek 
hayatın sonunu beklemesi hakikaten 
garip görünmektedir. 

~tYJ~©J©l Uııo!Key 

Dünya şampiyonası 
3 il.1 l2 şubat tarihlerindP Zurih \'0 Bal 

şchirlc.>rınde ynpılacak olan buzda hokey 
dün) n. sampiyonasınıı n"nğıdnkl on iki 
mil!Pt iştirak edecektir. 

Almanya, Knnadn, Birleşik Amerika, 
lngıltcrC', Holnnda, 1talya, İsveç, Maca • 
ristnn, Fınlandi~a. Letonya, Slovakya, 
lsviçr('. 

Beri in muhteliti 
Kana~a~:ara maglOp 

~ lılün'lSC'bPUc bir hafta hastanede yat
\ a mecbur olan Jordan, geçen pazar 
tııı U F'rnns:ı kupası maçlarında KiMl ta-
'~llıa karşı oynıyamnmıştır. Noelde Pa 
\b lıasıng klUbUn yapacağı diğer mU. 
lıııakatara kadar iyileşmesini temenni 
~edirler. 

mak ve oyuncularının kıymetini dene - Erik Bun, lnı;"li-: hnfif sıklet ~amplyo 
mck ve bilhassa yeni kalecllerl Rehad !· nluğunu kazanarak İngi:tC'reÇc en genç 
le sağ açık Vine.Paniki tccrUbc etmek is.- şampiyon unvanını almıştır. Erik Bun 18 

Fakat aradan geçen uzun seneler ar. 
tık bu eski şampiyonun ismini de unut 
turmuştu. Yeni türeyen birçok gen~ 

rekodmcnler Gertrüd'ı.:n muvaffakıyc· 

tini tamamen silmi'ilerdi. Esasen csıci 

şampiyon çekmekte ::Iduğu kulak ağ. 
rısı dolayısile artık yüzmcJe veda et 
mek mecburiyetinde kalmı~tı .. 

Birkaç sene işsiz güçsüz dol. ştıkt:m 
sonra Gertrüd hayatını kazanmak mcc 
buriyetinde otduğunu hissederek sey. 
yar satıcılığa ba~llmıştı ve kapı kapı do 
laşarak mallarını satmak suretile gc 
çinmesini temin ediyordu. Bu iş sıra. 

larında l 934 senesinde Gcrtrüd Nev • 
yorkta bir cv:n karanlık merdivenle • 
rinclen yuvarlanarak aya~ını kırmış ve 
bu kaza üzerine eski ~ampiyon tam iki 
sene hastanede yatma{;a mecbur ol • 
muştu. Fakat şarnpiyonluğundnn son. 
ra etrafında öyle büyük 1:/r b=-şluk hu 
sule gelmişti ki hiçbir gazete onun bu 
sakatlığın.dan bahsetmedi bile. 

B •rlin, ( .\.A ) - K n:ıdnnın Smoke 
E:ıt<'rs hu hol ey eı ıbi, Sporpnlnst.a 6000 
s .} ırd önUnd' karşılaştığı Bcrlln rnuhtc· 
lilini 5 • 1 mnğlüp etmi1tir. 

Almanya mu~tehti de mağlup! 
B rlin, (A.A.) - Kanndanın meşhur 

Smo!<e E:ıters buz hokey tnkımı, Sporpa -
hsta kaı ıh tı<!ı Almanya muhtellUnI 
9 • 1 mnğlfıp tm k surctilc kabiliyetinin 
fe>vl.n'fıd !Pini 'tniden isbat rtmişUr. 

' t , 
"' 

' A 

tiyorlar. Yll§ındadır ve şimdiye kndnr hiçbir İngiliz 

.. 
( 

---~ 

lıatlnlz var ld t'llzl araJ:ı.rmn alıp oyn:ıtmı 

- İtalyan knrikatörU -

boksörUnUn JS ya<-ınd'.l ımmpiyon oldu!;'U 
görUlmemiştir. 

Yeni hakem namzetleri 
Dün akşam son imtihanlarını 

ver,.,iler 

İstanbul Futbol ajanlıtrı taraf mdan a
çılan hakem kursu imtihanları tahriri \·e 
şifahi o!arak iki gün de\ am et.mili ve dün 
ak5<ll11 nihayet bulmuştur, Hakem heyeti 
imtihan evrakının tetkikinden sonra 
kazananlara Futbol federasyonunun tac;· 
dik edeceği lisansları verecektir. 

G ! reş ve basketbolcularımız 
Mısıra ı!'idemlyorlar 

Gertrüd hastaneden çıktıktan sonra 
bir hayır müessesesinin yardımile ya. 
şamağa ba;ilamış ve rr:erdivenleri ay • 
dmlatılmamış olduğu için düşerek a . 

Mısırın Ennadiyülehli klübü, Galata·f yağını kırdığı evin sahibi aleyhine taz· 
saray klübüne rolladığı bir mektupta, minat davası açmıştı. 
Norveçte yapılacak A\nıpa güreş şampi·I Bugün Mis Gertrüd Ederle çok uzun 
yonası dolayısile ewelce mukarrer olan süren muha'kcmesi :netit-esindc davayı 
güreş temasının ~imdilik ~apılamıyacağı·I ka'Tanmağa muvaffak olabilmi ve ev 
nı bilciinniştir. Güreş ve basketbolculan· sahibinin (40.000) dolar tazminat ver. 
mızın kanunuı1anide Mıc:ırda yapacağı mesine karar vcrilmi§tir.. Birdenbire 
~ü .. ~b~kalarçlan hu suretle sarf ınaz:ır e-J böyle muazzam bZr servete sahip olan 
dılmistır • Mis Gretrüd Ederle henüz kırk yaşın. 

Berli ı br c'aha mağlüp 
KatO\ ltz, C :\ A.J - B:ırndn .} npılan en. 

tcrnns.} onnl turnuvada Viyana buz hokey 
takımı. B rlin muht !itin 2 · 1 galip gel. 
mi , Kntov"tz ekibi Krakax eklbile bera· 
b re kalmıştır. 

Dünya kay:ık şampiyonası 

Ameri!rnda mı yapılacak! 
N V.}or'>, (A.A) - Amerikan kayak 

fcJ rns~ 9ııu Zako Pane'de ynpılncak olan 
kongrcdC' 19'2 kayak dün.}a şampiyona -
sının Birh ık AmC'rlkndn .}npılmasını tek. 
lif cdecC'ktir. Knnad:ı bu teklife milzahe. 
ret etmek niyNindedir. 

n 

l<ral kupasında Alman ekmi 
B rlın (A.A.) - 6 ilü. 8 sonkiin61 ta· 

rlhleıindc StokhnlmJa yapılncnk olau 
Krnl kupası turnuvasında, Alman~"ayt Hen 
Jı:cl, Rid riclı lleıuel, H:ı.r.s Rcd'. v__. 
MPnzC'ldcn mUr kktp ekip temsil edecek. 
tir. Takım kaptnnı F. C. Uhl'dir. 
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Holivut, Noel 
Babayı değiştirdi 

O arllk çocuklara oyuncak taşımıyor; genç 
kızların ateşile ihtiyar dudaklarını 

a~eşlendirmeye çahşıyor 

Holivut 
milyonerleri 

"Aziz,, heykelleri yerine 
etten ve kemikten ibaret 

cici dansözler gönderiyorlar 
Yerrüzüniin zevkleri, ananeleri gün geç

tH:çc deği~iyor. Eskidenberi garp alemi 
nocl ve yrlba~mı ananelerine bağlanarak 
kutlulardı: Her evde dalları pamuktan 
karlarla süslenmiş noel ağacının üzerine 
mumlar dikilirdi. Sırttmda oyuncak do
lu küfe i, elinde asası; sakalları, elbi e:sini 
örten kardan daha beyaz ihtiyar. 'oel ba
ba knrlı bir yolda asa mı kaka kaka rü· 
rürdü. Bütün yılba~ı tebrik kartlarının il· 
zerindcı muhakkak karlar altında sakin 
\'e se siz uyuyan bir köy ,manzarası bulu
nurdu. 

Amerika, daha doğru bir tabirle, sinema 
cenneti Holİ\ııt bu ananeyi kırdı. Iloli· 
vut, 1939 yılını eski ananelerden kurtula
rak yeni tarzda kutlulayacak. 4 numanlı 
resme bakarsanız yepyeni tarzda bir noel 
ağacı gfüeceksiniz. Bu artık ormandan kes 
kin bir baltanın sert ağii}·le koparılı ge
tirilmiş bir çam agacı değıJdir. Bir tiyatro 

' dekoru gibi evvelden hazırlanarak çam ko
zalağı şeklinde yapılmış bir çerçc\'edir. 
Çerçevenin üzeri yüzlerce elektrik ampulü 
ile şüslenrniştir. Bu ampüller yıldız şek
linde hazırlanmış \'e Üzerlerine tanınmış 
sinema yıldızlarının reroıi çizilmiştir. E· 
ğer gözleriniz kuwetli ise bu yıldızları 

siz de tanırsınız. Orta yerine, şeref mev
kiine resmi talolmış olan ~incma yıldızı 

1939 da büyük bir muvaffakiyet kazana
cağına ihtimal '•erilen Lala Turnerdir. 
Amerikan aileleri bu ağacın etrafında top · 
lanarak, dansediyor \'e eğleniyorlar ..• 

2 numaralı resme bakarsanız bir nO<'l 
kartı görürsünüz. Eskiden bu kartlar üze· 
rinde hri tiyan azizlerin re mi bulunurdu. 
Fakat artık azizlerin yerine sinema yıldız

lan knim olmuştur. Bu kartta, kili e mu
gannisi kıyafetinde gördüğünüz, ilahi o
kuyan bir sinema yıldızı, bir genç kadın· 
dır. Hesimde çok saf ve ilahi bir çehresi 
var .. Fakat buna inanmağa gelmez. Genç 
kadın, Holivutun en ele avuca s1ğmıyan 

kadını, 1\loren Sülivandır. 

' ırtında küfe, karlar üstünde yürüyen 
noel baba galiba tarihe karşıyor. Holivut 
nOt>I babayı da deği5tirdi.. O artık çocuk
la-a O)'llncak taşımıyor, genç kızların a
te':'ile ihtiyar dudaklarını ate .Jendirme~e 
çalışıyor •. Kıyafetini de değiştinniş. bir 
Rus koylüsü şekline girmiştir. işte Ameri· 
kanın yeni nO<'l babası. 3 numaralı re~mc 
bakarsınız ::'\1ari Vil on ile dudak dudağa 
gel.mi~ yeni noel baba ile karşılaşacak,ı
mz. 

Kkiden noel geceleri ~e do ta balmu· 
mundan yapılmış aziz heykelleri götür
mek adetti .. Şimdi çılgın Amerikan mil· 
yarderleri bi rgece için dansöz k ızlar kira· 
lıyorlar ve bunları bir gecelik hediye ola· ı 
rak gönderiyorlar. Bu dansözün vazif e~i 
tabii bir heykel gibi noel ağacının yanı 
başında durmaktadı r. 1 .No. lı resim An 
Huterfort isminde <'tlen \'C kemikten iba·, 
ret bir heykeldir.Bu canlı heykelin saçtığı 
güzel kokular altında dansetmek çok eğ
lenceli olsa gerektir. 

Yıldızlar yeni yıla garabet kal· 

' 

______ .._ ____ ...._~_.. ..... __ ~--'---"' ...... ----~~~~ 

I 
I 

• 

'' Ho0 ivu1ttaı aşk ı n ~eırl yok"ur~ cd:lınkü ••• "" 

Y ılClızlar hissiz, kalpsiz 
mahlôklar mıdır? 

Bir. Amerikalı gazeteci, 
farklı üç 

sinema artistlerini birbirinderı 
gruba ayırıyor 

Holivutu sabahtan akşama kadar dur-ı 
madan çalışan arılarla dolu geniş bir ko· 
vana benzetirler. Acaba bu kovanda a.ş- j 
kın yeri nekadardır? 

Bir Amerikalı gazeteci, "Holivutta aş
kın yeri çok dardır,, diyor ve bu sözUn 
bütiln dünyada hayret edilecek bir cüm. 
le olduğunu düşünerek kendisini haklı çı
karmak için ııunları söylüyor: 

Holh'Utta aşk yoktur. Çünkü bu şehri 
dolduran yıldızlar arasında hakiki kadın 
yoktur. Mülayim, şefkatli, hassas ve se
ven kadının bu şehirde yeri yok gibidir. 
Film çevirmek !Ok güçtür. Bu meslek ka
dınları kalpsiz, hissiz, şefkatsiz bir hale 
sokuyor. Hayalla çarpışmaktan ve zen -
~in olmaktan başka bir şey düşünmüyor
lar. 

Yıldızlan biribirinden çok farklı Uç gru 

pa ayırmak mümkündür: 
1 - Makine kadınlar. Bunlar yalnız 

meslekleri için çalışan iradeli kadınlar
dır. Durmadan film arknsına film çevirir-, 
!er. Her teklifi kabul ederler, durup din. ; 
lcnmeden konturato imzalarlar. TatillcPi 
yoktur. Gtinde birkaç saatlik uyku ilı ; 
iktifa ederler. Yaşayışları bir ·makineyi . 
andırır. Bu kadınların hayatında tabii aıı- , 

kın yeri yoktur. 
2 - Kasa yıldızlar. Bunlar mesleki de

ğil, sadece Jlarayı düşünen yıldızlardır. 

Bu kndınlar, makine kadınlara nazaran · 
çok betbaht, çok zavallıdırlar. Kalpleri 
yerinde birer demir kasa bulunan bu çeşit 
yıldızların sayısı Holivutta hiç de az de
ğildir. Bunlar paradan, işten, kumardan. 
at yarışlarından, borsa oyunlarından baş-

ka hiçbir şeyden bahsetmezler. Tabii 
bunlnr için de aşkın manası olmaz. 

3 - Kadın yıldızlar. Bunlar meslek 
endişelerine rağmen hakiki kadın kalabi- • 
len mahdud sanatkarlardır. Ancak bunlar 
de\'amlı aşk milnascbctleri kurabilir \'e 
mes'ut izdivaçlar yapabilirler. 

Gras Mor, 1931 de Valentln Periyera 
ile hakiki bir aşktan doğan bir yuva kur
muştu. Yıldız bir taraftan sinemada, di -
ğer taraftan kafeşantanlarda çalışmala • 
rına rağmen bu iki taraflı mesai içersin
de de İspanyalı zeki muharrirle mes'ut ve 
sakin bir aile hayatı yaşıyabiliyor. 

Bu kadın bir gün bana: 
"- Mesleğim benim için çok kıymetli

dir, demiştir. Fakat sanatımı hiçbir \'a
kit saadetimin önU.nde bir engel haline 

getirmedim. Bunu yapnmıyanlars ' 
yorum.,, 

Norma Şerer de hakiki kadın oll 

yıldızlardan birisidir. Bu kadının dl 
binde kocası birinci dereceyi işgal 
mesleki ikinci derecede kalır. :sıı 

da bir mülakat esnasında: 
"- Bir kadın mesleği ne olursll 

~ı 1 
demişti, her şeyden evvel sevmeS 
vilmeği özler. 

Holivutun aşka .mağlüb olnn getıC 
dızlarmdan birisi de Zeziya Bartelıı1 
Bu genç kız çok yüksek bir istidllcıs 
liklir. Meslekten çok para kazanı) 
Fakat müstait bir aktör olan Rişllt'1 

di evlendi. Evlendiği glin, meslekte 
rıiış günü oldu. O tarihtenberi yalıVI 
kocası ve çocuklariyle meşguldür· ti 

Holivut'un paraya tapan yıldızlll 
seri'-'a biraz yaşlı olanlardır. Mescıı 

" ·c Vest. Bu yıldız hayabnda aşka ııı 
met vermediğini açıktan açığa ! 

.. . ı· ge~ıcı Mey Veste gorc sevgı gc ıp 
şeydir. İrade sahibi bir kadın 1< 

aşk denen fı.fete hiçbir vakit kaııtl 
' Aşka inanan kadın ya budaladır, • 

egoist değildir. 

makta biribirinden geri kalmak i temi· ===============:::;: 

Bu çeşit yıldızlar da cvlenirlct· ~ 
bu izdivaçlarda hfıkiın olan hiS', ' 
menfaattir. Bunlar daima kendile J 
daha zengin olanları, daha fazla ~a~ 
zananları seçerler. Ve daha iyi bır 
bulunca kocalarından ayrılmakta bif 
:za bile tercddüd etmezler. Holivulll:ı 
şımmalar diyarı olmasının bir sebe 
'budur. Hatta kocnsmdan tazminat ~ 
maksadiylc evlenen, \'e sonra za''111 

keği başka bir kadının tuzağına dO 
rek dava &!:an yıldızlar bile va~.ır~ yorlar. 5 numaralı resimde gördüğünüz 

ıibi, Loha Masey, noel hediyelerini dağıt
mak için kızak, beygir gibi vasıtaları e.ki. 
etömobili süratsiz bulmuş, noel gecesi Ho-

Jh·utun üzerinde uçarak ~hre konfetll« 
ve hediyeler a~mıştır. _,,.,,~ ..... 

lşte size Jioli\ ut noelinin yeniliklerin· l\l~y \'ı•st'in lrn.llıl, tl C'mfrdc>n bir para 
den birkaç misal... kasasıdır ; balika bir :;;ey tl<•ği! ••• 

Bütün bu sınıflara bir dördüncil 
ilave etmek de mümkUndür: ikiSI 

0 

(Devamı 14 ütıciidt) 



ır; OVJ8 U 
Yaşlı zat daire müdürünün yanma gel

di: 
- Affedersiniz efendim. Memurlarmız

dan Necatiyi. görecektim. Ben büyük ba. 

ba.sıynn. 

- Vah vah efendim. Biraz geç kaldınız. 
Kendisi on dakika kadar e\'Vel sizin ce

naze merasiminize gitti. 

De<dl n ko ti u 
- Zavallının gözleri biraz miyoptur. 
- Biraz miyop ha! Güleyim bari! 

- Neden yahu! 
- Karısını görsen gözlerinin kör oldu-

ğunu anlanım ! 

Uf O As 
- Gene terziye bir l!!Ürü elbise ısmar

Iamışsm. İflas ettiğimi bilmiyor musun? 
- Biliyorum kocacığım. Biliyorum a

ına, henüz terzi bilmiyor. 

Telefonda 
Arkadaşiyle pastahanede buluştular. 

Beraber çıkarlarken sonradan gelen: 
- Bir dakika müsaade, dedi, şuradan 

karıma telefon edeyim. 
Telefonu açtı, hiçbir şey söylemeden 

dakikalarca bekledi. 
Arkadaşı merak ederek sordu: 

ORTAÇAGDA MUHASARA 

vezneaarr 
Patron muhasebeciyi çağırarak fenı. 

haberi söyledi: 

- Veznedar kasa muhteviyatile bera
ber kaçmış. 

Muhasebeci boş bulundu: 
- Son günlerde pek sık.ıntıdaydı za

vallı adam. Kızı verem olmuştu, sanator
yoma yatmnası 18.znndı. Siz de bir maa~ 
avans vermeği reddetmiştiniz. 

Patron bunlara kulak vermeden devam 
etti: 

- Kasada 200 lira vardı. Onları aldık
tan baııka kaçarken sizin şemsiye-nü;i de 
alm13. 

Muhasebecinin gözleri !&ltaşr g)bi açıl· 
dı: 

- Benim n:emsiyemi de m.i! Vay na
mussuz hırsu; vay! 

Yangın 
Yeni evlenmiflerdi Alı:§am üstü l§ın 

den eve geldiği zaman lı:adm, kocaaın 

önüne peynir ekmek koydu. 

- Ne o? Yemek pişirmedin mi! 
Kadnı af diledi: 

- Affedersin bir ka.za oldu. Etler yan 
dı ve patateslere sirayet etti. Çorbay 
dökmek :mretile güç l!!ôndUrdüm. 

çnvı 
- Şu çiviyi ınıhlayamadım gitti yahu! 

- Yahu on dakikadır telefonu açun, 
hl.la bir şey söylemeden bekliyorsun. Ka. 
nna ne söyliyeceksen söylesene ..• 

- Sıra gelmiyor ki birader! 
- Kaynar yağ dökmeyiniz arlık. Gör- müyor musunuz, beriller blzlm. yağlarla. kızartma yapma.ğa başladılar. 

MUtemadiyen çekici parmağıma. vuruyo
rum. 

- İtalyan karikatürü - - Çekici ilci elinle tuuaıu ! 

l Bir kaç kolag bilmece! 
- Kadmlar en çok hangi senelerde ) 

konıı,arlar? 

- "Kebi9C,, denilen ~nelerde ..• Çün

kü o senelerde Şubat ayı dlğ'crlerlnden 
blr g-iin fıı.zla.dır. 

* * * 
- l'ata.ğrndan hiç çıkmaksızın gece 

gilndilz llerllyı>n !i<'Y nedtr? 

- Nt'lhtr. 

* * * 
- En büyiik tacm sahibi olan kral 

- Mühür mumu! 

* * * 
- Daima bir yer~ •n~ 'bulundu-

ğu halde <laim.a ıslak olan şey n~dir! 

- Dil! 

* ::C * 
- Hayatmda tuzla ııu, öldükten sonra 

da. tatlı !IU yutan ı.e-y nedlrf 
- Sllnger! 

* * * 
- İnc;anm en çok canını yakan dil}ler 

hanglslodir! 

- Ba.•H en biiyük olan kral I 
hangi dişlerdir? 

- Bu na!llıl pardfüıü bö~·le '! 
- Mağ:ı.7..alardan a.ldığnnız nümunelik 

1 uma..; pa.rçalarl~·le yaptırdım. Şık değil 

ı:ıl? 

- İtalyan karikatürü -

GEVEZE BERB1'JR 
- Bu~ün cumartesi olmadığı halde 

ı:ükkana o kadar ~ok müşt.cri geldi ki, 

S!>rma ..• 
- Belli, ır>esln l.'Isılmı,. 

~· * 
- Bir sırrı saklama.k lçin yanan kim-

dir! 

- O şapkayı nereden aldın? 
- Slrln wrdlğlniz şapka. bi•yan. Bir 

Ura vererek bs~lta şekle sokturdum. 
- Sana bir lira yere3im de şapkayı ba... 

na ver. 

- Ancak hayn.tım a.lnmm teriyle kaz ananlann ya'8Dlak hakkı va.rdrr. 
- ~ıı hesub!\ "iirt- b :-nlm ;a')amak ha klcım yok 

- X ıkn? 

- t;ünkü buzhanede çıı.lı§ıyor 1ve teri emlyonı.ın. 

- A:ı:ı dişleri. 

- Hayır l İnsanı nııran bir köpeğhı 
di,Jeri! 

DALGL"LIK 
- Bana Cemil deme, ıı.dnn Selim! Sa

na kaç defa söyledim. 

- Kı7.ma ~kerim. Cemile de Selim de. 
dlğim oluyor ama o biç kmmyor. 

Kendileri söylüyor:ar : 

Tun us kime ait ? 
İtalyanlar iddia ediyorlar: 

- Biz Tunu<ıta Framıızlardan daha fa.z

layıı:. 

Buna Fran•nzla.r rakamlarla mnlı:a.bele 
ediyorlar: 

- Tunustakl Fl"l\n<ıızlar 108.068 kişi

dir. 1talyanlıı.nıa 94289 kişiden ibaret ... 
Miikcrnmel, miikemmel ! 
Mademki biz daha fazlayrz, Tunuc;un 

bize a.lt olmarna.<ıı için hiçbir sebcb yok. 
Fa.kıı.t bu memleketin 2.40-0.00Q kadar o
lan yc>rli ahalisi de büyle mi düşünüyorlar 

acaba'! 
~imdik! halde bunlar "milletlerin mu. 

kadderatlarına kendilerinin lıiklın olmala
n hakkı,, mucibince kendJlerinl hiç ali.
kadar etmiyen bu ba.hııe kat'ltyen kan~a
tnaz bir vaılyette bulunuyol:'lar. 

- Fransızca "Le Canard Enchal

ne,. gazetei!!inden naklen -

- Tek gözlü olmağa kimler razıdır! 

- Xörlerf 

* * * 
- Doğum yıl dönümünü ylmıl senede 

ancak ı.e, defa kutlulıy&blJen klmJerdlrT 

- 29 ıtuba.tta doğanlar! 

* * * 
- Bir ka.dmdan daha geveııe olaa ne-

dir! 

- tkl kadın! 

* * .. 
- İmana ea zlyw b&j'lanaa bayvaa 

lianpsldlr ! 

- Köpek. 
- Hayır, ııiilttk 

MESLEK İTİYADI 
E\i !lloynlan tezgahtar (hırsıza) - E~

yayı ber&ber mi alaca.luınuz, yoksa biz 
mi gönderelim 1 

- İtalyan karikatürü -

İtfaiye neferi ~ocuiunu ı;ezdiri;ror 

- Ge,·e7.e berberden hiç ho~lanmam 

Dll&iz berbere gideyim dedim.. Fakat b 
kere pi~man oldum. Elleriyle konuşma -
ba.şlaymca yanm saat &0nra t~ olma 
dan çıktım. · 

K&7.ıu:ede direkt.ör ve da.lrlilosu, yahut atlatma ttiy:ı.dr ... 

- Blr va.pıır geliyor. 
- Bugün Yakthn yok. Yarın gelmt~iııl . ~öyleyiııl:r.. 

- lngiliz karika.tiirti. .::. 



~atomın ıwumı, 'benri irin pöi 
sarı, yanakları çökük ~ökilk bir 
hfr* Kara gözleri beni, tepe
den tırn;:,..]a kadar bir yudumda 
j~iver<li. Beni oraya götüren doe • 
tam aciım1 söyled:ği "aman kadı
nın, birer ~ra yeri gibi büzülmüı 
tlu-faklar ında.1 bir kefone bile çık
rr;:dr. Elimi, anP 'tir çocuğun 
1' ... rnu:ıL: !'İJ ·r rihi sıktı. 

Arbsrn lı kı&<t.;ık boylu bir a. 
dam v:ır;.:ı: Kül rengi, çirkin bir 
deri, gözler de bol su karıttırılmıı 
apsent rengin.de; bu, kocası imiş. 

Onun yan nda'ki yorgun tavırlı, 
upuz ın, ipince delikanlı da oğlu .. 
t>~fü:ı:-ılı bana bir: "safa geldiniz,. 
dedi ama hiç te ~afalanmı~ ben_ 
zem ·:·:>rd:.ı. 

G1-Jiüimiz büyük G>da karanlık, 
ri.itul •tli. ç~ş:t çeş:t köhne eşya-
1.arla dolu bir yerdi. Duvarlar bir 
takım sırmalı kaftan parçalan ve 
gotik tarzında ovmah tahtalarla 
kaplanmı,tı. tn~mn burnuna bir 
ooağacı, yanık gubre ve misk ko. 

kusu d luyordu. Eütün bunlar 
gö.ıl.: • •:r }ava§ yavaş konuşmak, 
-talihe J.üsmel: arzusunu ~ö!:ert'.
yor;:Ju . 

M. d~ Cardeba:ıch~ bize bir ha
yalethr sofr:ısını and rem !!"asanın 
etrafındaki koJtuklannt göstere. 
rek: 

- Buyurun, dedi. 
Evvela kendisi oturdu. 
Bu s1.4retle karşılanmış olmal; 

arl;.adaşım Jacques Chatillon·a hiç 
te nfilıo!J bir tesir icra etmemişti. 
O, koltuklar.clan bir.ne kuruldu. 
Ayak aya küstünc atıp beni gös
'tcrerek: 

- Dostum, dedi, burada ancak 
üç beş gUn kalacak. Kendisine ai
sin tarihi inek çanlarına merakı. 
nız olduğundan ve kollcksiy.cnu. 
nuzdan bahsettim. O da böyle şey
Jerden h01lanır, bunun için sizi 
rahatsız ett~k. 

- Bizim çanlardan herkese 
settiğinize hiç de iyi etmiyor. 

llWlUZ, dedi. 
Dostum itiraz etti: 
- Ben de herkese değil, ancak 

ftbabma bahsediyorum, 
- Öylesi daha fena f. 
Ben kekeleyerek: 
- Ziyaretimizle sizi rahatsu 

ettik, dedim .. 
M. cfe'Cardebauche omuııanm 

lillcti: 
- Ne yapalım? bir kere gelmlf

lbıiz ! Yalnız bundan 10nra kom· 
plarrmdan dillerini tutmalannı 
idea edeceğim. öyle herkesçe ta. 
mnmaktan hazetmem.. Çantan.. 
mızı da bilen olmasın. Beni, ka
.rnnı ve oğlumu rahat btrakstnlar. 
~izi unutuvenıinler ! O kadar zor 
)lr it mi?. 

Yüzü kıpkırmızı kC1Silmİftİ. Ka. 

- Sinirlenmeyin, Gontran, de-

Sonra kemerinden bir anahtar 
jib.np bbe: 

- Buyurun, dedi. 
Kalktık. Kadın önde, biz arka

da yavq yavaı dipteki, Uzerine 
pataıh çiviler kakdmıı kapxya 

ğru gittik. Bu kapı açılınca ar. 
Paında. insanın bapnı döndüre

kadar U%Un, dik bir merdiven 
CSründll: çıktık, ancak iki maz

deliğinderı ışık alan küçük, 
lak bir odaya vardık. Duva. 

taşlan rütubetten küflenmişti. 
;A.yaldamnm altından bir 'kerten

lenin geçtiğini duydum. 
O küçük odanın ortasında, ret· 

ıövalelerine benzer, fakat 
erleri çivili üç sehpa vardı. Çi. 

'.filerden her birine, hepsi de ayn 
yn üslupta, birer inek çanı aaıL 

f tr. Bunların kimi yassı, kimi 
varlak, kimi uzundu; üzerleri 

tavatlı, renk renk taşlarla sü111en-
"1 olanlan da vardı. Fakat hep. 
in de dili çıkanlmııtı. Bunun 

bebinl sordum. M. de Carde. 
ehe baııru saUadı: 

- Bir gece ıatoda kalmJf ol 
z bu ·.edbirin ne kadar lüzum.. 

oldu~unu anlardmrz, dedi. 
Latife etmek istedim: 
- Durdukları yerde mi çalı· 
tardı' . 

Gözlerim:n içine bakarak: 
- Öyle olacak. dedi. . 
Bir müna-:ıebctsizl;k etıniı; oldu

un for'krna varc°t"n. Dr>tttum 
eoues CM.till"'l sfü:U .dtğil!tir

ğe ea1 ~yord•t: · 
- Hant tm M~d;dt1erden kat· 

f"ant .. &,;terf!•ne ! 
M'. de f':sr~,.b~urhe in,.,.,.;ı,. 

ek narmanı ne. ı:ravrot JTIİ;.,.,..,_ 

, koyu pirinç çanı gösterdi. U-

..... ~ ... Yazan ......... ' . : Henri T royaf : 
tBu sene Goncourt müklfatım kazanan muharrir ı .............................. 

zerinde dallar vardı. Sapma da len eğlencelerden bahseder du.. 
sahiplerinin adları yanlımıtı. r :r. Balo verilmedik, ziyafet çe· 

Gerçekten güzel, harikulide de- kilmedik ay olmaznuı ı.. Kalaba. 
nec:ek bir ıeydi. Daha yalandan bk ta bir aile: &ba ile anadan 
bakmak· için eğildim; etmde tut_ batb d5rt kız, üç te oğlan. ... De
tuğum baston nasılsa onun cidan_ min gördüğümüz Gontran, en kil. 
na değdi ve berrak, :ığır bir ses çt.kleri im:ı. Hepsi de sıhhatleri 
çrkardı. M. de Cardebauche irkil- yerinde, nazik, terbiyeli adamlar. 
mişti : mıı l Herkesler ptoya, günq ban 

- Ne oluyorsunuu diye bağır- y~una gider gibi aanki bir ke-
dr. yıf, ne~e banyosu yapmağa gider-

Sapsarı kesilmi1ti. Kansı ile lerm'.!J. 
oğlu hemen yanına koıuıtular. itin en harikuIAde tarafı da .c 
Madame de Cardebauche: adamların bir gün bile aomurttuk. 

- Artık gidelim, dedi. Lan, bir gUn bile nqelerini 'kay-
S:>11ra beni gösterip: bctti1deri olmumıı. Bunun da bir 
- Böyle ~eyle re meraklı olduk- sırn, bir hikmeti varmıı f 

larr belki doğrudur ama her halde "On altıncı asırda Carde.. 
eli pek hafif değil f dedi. l.xıucbe'lardan biri bir neşe maki· 

Ben pek mahcup olmt!ştum a- nesi icat etmiı. Etrafa neşe saç&. 
ma kaba!1atimin ne olduğunu da ca!. bir makine .. Garip bir adam
pek anlayamamıştım: mıt; bembeyaz, bütün gününU 

- Affeders:Oiz, madame.. de- fu çanların bulunduğu kule. 
clim.. de, inbilrler, türlU türlü renk renk 
Kadın beni dinlemiyor, mendili tiıeler, yarasalar. ağaç kütüğü 

il.. koı:asının dudaklarını kurulu. gibi kalın kitaplar arasında geçi. 
yodu. rer, bir adam. Salonda onun bir 

Merdivenden indik. Beni M. de reımi vardır: Elinde boru gibi 
Carde::ıauche'un arkasrncan gidi- kıvrılmıt bir kağıd; gözleri un~ 
yordum. O birdenb"re durup arka- ki ölü gözUI Evet, garip bir adamı 
ırr-a 6ö·1dü, çıktığım·z kapıya O makineyi nasıl yapmı§, tarifini 
ba1ctı; bütün vüeud·.ı titriyordu. hangi kitaplardan bulmut. he-

Y~rısı: saplar nı nasıl çıkarmış? orası 

- Contran ! diye bağırdı. belli değil. Her ne ise, günün bi-
Adamcağu inliyerek c~vap ver· rint:.! çabıma odasının duvarını 

di: k.adırıp makineyi oraya yerlef-
- Peki. peki gidiyorum.. tirmiı, fakat kimseye de göster-
Tc'krar yür:lmeğe başladı .. Biz memif .. 

yürürken sanki bir kilisede imişiz "O günden itibaren evde bir ne. 
gibi İesler çıkıyordu. Yerlerde de ş~, sevinç havası esmeğe başla
baykut pislikleri vardr. mıı. Aile efradı arasında kavga-

NEŞ 
, 

Gene aşağıdaki büyük, karanlık lar, ihtilaflar kendiliğin.den yatışı• 
odada buluştuk. Jacques Chatillt.>n vermiş. Hizmetçilerin, uşakların 
havaların güzel gitmesinden, 0 gözleri. parlamıt ve hepsi de iş
seneki il%iim mahşulün.den, politi- lerinde kusur etmemeğe çalıfm!t• 
kadan bahsetmeğe çalışıyordu. tar. Efendileri de adamlarının ha· bulmalı, müdafaa etmeli.., Gar yeri aydınlatıyor... Kuyuya 

Fakat bü·tn .. gayretı" kaAr etme· linden anlar, onlara merhametle B. • k d b" 1 b. -· ır .c-.. parçası oparıp onu ü- atılan ır taı parçası nası ır ses 
di, tatonun efendisi ile kansı ve bakar insanlar olmuş. Şat!;·nun a- şünceli düşünceli emmcğc ba~la. ç karırsa her ayak seai de bu sil· 
oğlu, bizim de orada bulunduğu. dı da bunun için "Neşe şatosu., dı. kutun içine sanki öyle dUşüyor. 
mu•u unutmutt gı"bı.ydı"ler. ''. de konmuş.. Hı'k~ · · t · A ·· 1 • b" .. -s ~"' - cyenın sonunu ıs enm, mug. ra sıra yuz enne ır ya-
cardebauche ba"''nı egm-1..... sanki "Yalnız ihtiyar, •u makinenin ded' k d - d 

:r -s s ım. rasa ana ırun çarptıgını uyu • 
l·nc:e bfr if go··ruyormuı gı"bi dik- mutidi, keyifler babası, eski ciddi, K k b" 1 d r 1 1 d k k 1 - eş e ır scnu o masay ı .. yor ar, yı an an or uyor armış. 
katle, tırnaklarını yiyordu; uçla- dütünceli tavrını bırakmamış. Ta. Ne ise, dinle: "Hayli· ürkmüşler, dik merdi. 
n da darmadağın olmuııtu .. Kadın s-ir tasalı odadan odaya dolaşır "Bundan kırk sene eyvel v~nde nefcslui kesilmiş, ayakları 
da, maden kömürü parçalarına dururmu9; aduncat·za talihsiz bir Gontran de Car.debauche oldu!cça titremeğe başlamış, yaptıklarına 
benziyen gözlerini sanki başka akbaba haJl çökmüş; ellerini, kol· şirin, dili de tatlı bir krzcağp• gör- içlerinden pişman olmuşlar ama 
bir 'leme dl.kmı·•tı". Delı·kanlı, lannı oynatır. kendi kendine söy. mu··, .... 1 . B. b. . d k .... -s , ona gonu vermış. ıtta ı tam o sıra_a a apının onunc 
mahzun mahzun içini çekerek lcndiği olurmuf. almak istemi§. Şöyle üç köşe bir gelmişler. Artık .dönülür mü? A-
•• .. dalyesı· Uzerı·nde --'Janıp du- Öleceğine yakın bilyü1r oğlunu yu"z ın· sa - l d ht ı k l t .... ıwu , nın ısırac?gı ge en u- na an so.<up apıyı açmıı ar. · 
ruyordu. Ben: oclasnıa ~ağırtmıt ve bir saat ku- daklar, kar.akara parlak gözler. çeriye girmişl.:r, çanlann yanın • 

- Fazla rahats·z etmiyelim, lede başba§a kalmışlar. Fakat ku. "İki aile de bu izdivacı mLna- dan geçip duvara doğru iler!emiş-
dedim. leıe yüzü gülerek giren delikanlı sip bulmuşlar. Fakat !det yerini ! ler. Duvarın taşlarından b:ri ye· 

Hl·ç bir cevap çıkmadı. su··•..At oradan büsbütün ba,ka bir halde buls d. b. . ·ıt l 1 . d b . au un ıye ızım çı c rnmru a· rın en cynamı~a en.zıyormuş. 
çıkmıı. Eski neşesinden, eski key· 

Uzerimize bir mezar taşı gibi çök- rın bir müddet nişanlı kalmaları Anna: 
finden artık eser yok .. Sanki ihti- ı•-

müştü. Tekrar ettim: iUımgebn~ı. O kız, Anna, ikide "- Burası olacak, n:.uhakkak 
ya,.ın tasaları, dütilnceleri hep ona b. 

- Biı müsaadeniz'- gı"dclim. ır şatoya gelir, nişanlısı ile yal. burası olacak, demiş. 
"'" geçmi~... A~ğıya inince kardeş- -

O sırada köyün .k:Jisesinin çanı nıı kalınca da ona neşe makinesi· "Merdivenden bir ayak sesi du. terini etrafına toplayıp: "ba'bam, · 1 <!uyuldu. ·M. de Cardebauche ye- nan nasr bir ıey olduğunu, niçin yar gibi olduğu için b:rdenbire makineye bakmafa beni memur . 
rinden sıçrayıp ellerini kullarına kımselere gösterilmediğini &!;rar· durmu,. Fai<at hi~bir ~f'; çıkma -

etti; ben bundan aonra c·nunla uğ. 
götürdü. Birdenbire Jir takalh1s rnış. .ıiığını görünce tekr:r ıahatlamış 

ra"cağım, l::u c'ünyanın zevkleri- , 
yüzünü perişan etmi!. gözlerine 'Güzel, cici bir kız ama nif'an. 'e nişani.'>tN".: 
bi · · ne kanşmıyacağmı,, dem:ş. Kar. lıs•nı çıldırtacak kadar da tehli -
. r ~?' :1gı vı:;mi~ı. AKağzından deşleri onun alay ettiğini sanmı!· 'keli ı Güler, oynar, sonra birden· 
ınce ır ye a · yor u. nsı: ıar, gerçekten de söylediği gibi ol. 

- Evet, evet, dedi, gidin, daha bire, ortada hiçbir sebep yokken, 
iyi olur. muı. somurtuverirmiş. Nişanlısı bu 

Bahçe kapıaı arkamızdan 'ka- ''BlSylece o zamandanbcri ai- hallerin aebeb:ni srrunca da: 
pandıktan s.:mra beni. sanki uzun le reisi, öleceğini anlayınca, en "Hiçbir ıeyim yok!,, Jerm:ş ama 
zaman su altmda kalnırtrm da zor- büyük oğlanu çağınp ona makine. delikanlı nasıl ina.1sın? 
la kurtulmut gibi bit nefes aldım. yi emanet edermiı ve yeni aile "Bir akıam Anna, neşe maki • 

Hava gmekH. Dalgalanan te.. reisi de, tıpkı babası gibi, bu diln- nesini görmezse bir türlü bahti
peler arasını hafif bir gölge kap- yanın zevkinden, aafaaından uuk yar olamıyacağını, keyfi yerine 
Jamrıtı. Masmavi göküı. altında yaşa.-mıf. ZaJı:r o makinenin, Jren.. gelemiyeceğini idilia etmiş. Gont· 
yapraklar hareketsiz duruyorlar- d:sine ba·kmağa memur adama bir ran de Cordebauche olmaz de • 
dı. Tarlatan kaplayan geniş sü- tesiri olmazm f·· Belki de bütün miş, o deli kıza nasihate kalkmış. 
kG! içinde en ufak sesler bile birer ailenin neşesi için b:r kişinin, ·aile Aile reisinden başka kimsenin o 
daveti andırıyordu. Bahçenin du. reisinin öyle tasalı olması lbım makineyi görmesi d~-ğru olarruya-

•·- Sı!"l keskiy: al, ber de fe· 
neri tutarım, demiş. Sence b•1 rna. 
kine a~b·, nasıl lir ı;evdir? Bazı
ları onun sadece bir vap, ::~atöre 
bcn~ediğin: sanıyo. ama bence 
daha karı~ık bir şey ela :ak.. Hay· 
di, ne bekliyorsun? Cabuk, ça • 
buk.. 

"Göı:le~ içınde Eanki iki c.amla 
ateş varmı,. Duüaklar. da, c:ocuk 
dudakları gihi ıslak ve ııj1al'ılr. .• 
Gontran. ceııaret bulmak için onu 
bir 6pmilş, sonra çalışmağa ba:ı • 
lamı§. 

vannda bir levha gördü:n: gelyordu ! .. ,, cağını an'atmış ... Kız. b:ş nı sal· ''Az. scnra taş biraz yerinden 
"Eski Neşe ptotıu,, .. - Bu hikaye hiç te tuhaf değil. hya sallıya dikkatle d'.nlemiş. Fa. kmııldamış. Delikanlı tırnaklarile 
- Neşe şatoau.. Neşeyor.du... - Tuhaf olsun olma.sın, u%\ln kat niıanlm öpmeğe kalkınca o- çekip çıkar'ma"k istemiş ama ol -

Doğrusu da tam ne§ eli yermiş bir saadet:n hikayesi!. nu itmiş ve dargınlık çıkarmış. manuı, aadec:e pa"™'ğını kanat • 
ya! .• Bu adı, alay olsun diye mi Ağaçlar arasında yan aaklr, kü- 'ı Bu oyun böyle her gün tekerrilr mıı. Boğazı da kurumu,. Fakat 
koymuılar? dedim. çük bir kilise önüne gelmiştik. etmiş. Gontran yanına gittiği za. bir taraftan da yambaşmda kızın 

Dostum elini omuzuma vurup: Mezarlar, öteye beriye serpilmiı 1 man ses ~ıkarnıaz, ona cilve eder. meraklı meraklı nefes almasını ve 
- Yanıl·y.orsun, dedi.. Zaten gibiydi; sanki uyumak için ilk 1 miş, fakat tam dudakları birleşece ikide bir: "Çabuk!... Hadisene!,, 

buraya gelen biltiln yabancılar bu rastgeldi"kleri yere çöküvermit in- ' ği zaman bat nı aatlayıp di~ler:ni dediğini duyuyormuş. Nihayet: 
Cardebauche'lardan bir şey anla- sanlar .. Chatillon: sıkar, inat edenni§. Zavalh Gon· "- Yapamıyacağım, .demiş. 
maz. - Cardebaucbe ·ıar itte burada tran adeta hasta olurmuş. "Beni Hakkımıs yok 1 Haydi gidelim! ... 

-Bunlar deli mi ne?. yatar, dedi; hele bir oturup di:ıle. niçin böyle üzüyorau.1">,, c.eyince "Yalvarmzı ama olınamı§; kız 
- Ben seni insandan daha iyi nelim. de cevap hazır: ''Sen benı ü:üyor. çömelip: 

anlarsın sanırdım. Paltosunu çıkarıp yere serdi, sun ya!..... ' '- Sen korkağın biriymi§ııin !... 
- Her halde biraz sapıtmıılarf keçi yolunun kenarın.' oturduk. "Nihayet günün birinde Gon- Sen g~dcrsen ben burada kalır, 

Bu can hikayesi.... Dostum: tran dayanamamış, razı olmuş. makineyi meydana çıkannm, de-
Dik ve llaşb bir keçi yolundan ı - Bu makbcreden, dedi, bizi Makinen~n kulede, inek çanlarının mit-

y .. :lyana gidlyordu'k; arkadı\ş.tm: tam dört asırlık bir ıaac?et seyre· bulunduğu odada saklı clduğunu ''Gontran yine uğraşma3a bat. 
- Evet, dedi, o çanların bir hi· eliyor. biliyormuş. Balmumu ile kilidin lamıf. lfüaz sonra taşı yerinden 

kayesi vardır; h•.,, de acıklr ve Bunu söylerken baktım, hiç te kalıbını çıkarmış, anahtar yaptır· çıkarabilmiş, yere koymuf. K.-xa 
~üzel bir hikiye .. Burw.la onu her gülmiıyordu. Devam etti: mış, bir hırsız feneri ile bir çeldç delife elini ıokmuı. araıtmruı; 
keı bilip anlatır, dinle: - Kim bilir? belki de büsbütün b:r de keski alm·ş. Bir bahar ge. fakat ne, sağda, ne &olda, ne riipte 

"Bundan kırk aene evvel Car- asılsrz bir hülya değildir. Oam, ta- cesi, !&toda herkesler uyurken, hi;bir şey bulamam:§ ... Sadece tor, 
debauche ailesi b~itiln civafda aa dediğin kimin omuzuna çö· Anna ile nipnlıat kuleye çıkmış- toz ..• yer~n.rle!l fırlayıp: 
·h1-,ı~ ih, misafirperverlikleri küp enne• kit .• tıte onu defede- tar. Merdivenler. şimdiki gibi, ha- .. _ Y··.'Jt, yok, demlf. Ne1e ma· 
ile meıhurmuı. Babam, M. de 

1 
ce'k bir s8z, bir dua .. Hayır, neıe rap bir halde; 'küf kokan bir yer. kineıl yok! ÇalmJ!lar. m:ıkineyi 

Cardebaucbe'un çocukluk arka- makineli d şanda değil, bizim içi. Her tarafta karanlık; hır11ız fene. 1çalmı1lar! ... 
da91d.r; eskiden şatoda tertip edi. 1mizdedir. Onu ıönJümüzde arayıp ri, yalnız ayaklarını bastıkları ka· ,f Kollaruu 02çıp olduğu yerde bir 

E 

n:ı:'lmüş ve boylu ~'yunca yere 
kapanmıı; fakat çan sehpalarr"1 

da beraber devirmiş. 
"Kulede müthiş bir çan güı \.'o.. 

tüsüdür kopmuı. Bütün kuftde. 
merdivende, ti aşağıda akisler U• 

yam!ıran bir çan gürültüsü... • 
"Anna ile nişanlısı daha kendi· 

lcrine gelmeğe vakıt bulamadan 
merdivenlerden ayak sesleri i~i 
tilmiı. Bütün Cardebauche ailesı 

yukarıya bir crdu gibi tırmanm·!· 
En başta de, arkasında kefen gibi 
beyaz, uzun hırkası ile a·ıe reisi, 
Elin.de bir fener, kemerinde bir 
tabanca. Arkasında karısı ile öte
ki çocukları başları eğik duruyor· 
lar. Gontran babasının ayakları 
na kapanmış ve: 

0
- Beni affedin! demi~. Maki

neyi görme'k isted~m. Ama burada 
yok t Çalmışlar! Anyahm, pofü:e 
haber \'erelim ... 

"Babası onu ayağı ile, ölmüş bil' 
beygiri iter gibi itmiş ve: 
"- Budala! demiş. byle b:r iş 

gördün ki cezasını yalnız sen ve 
kardeşlerin değil, evlatlarınız, to· 
runlarıruz da çekecek. Budala ı ... 
Gerçi cedlerimizclen bi.ri öyle bil' 
makine yapabileccğ"ni sanmış ve 
yıllarca uğraşmış. Fakat b:_tiıl1 
gayreti.eri hiçbir netice vermcwiŞ· 
Bunu itirafa cesaret edemeyip ma 
kineyi yaptığını, kurup duvara 
yerl~ştlrdiğini iddia etmiş. Bu ca 
bütün ailenin neşelenmes:, taliin • 
den memnun olması için kafi gel· 
mi§. Fakat daima aile reisi işin as
lmı bilir, bunun için de herl.esirı 
neşesine iştirak edemezm'ş. Ar • 
tık siz de bu işin ı·r:nru biliyorsu· 
nuz; neşe makinesi yok, hiçb'r z:ı 
man da olmadı 1... Demek ki s:z. 
lerin de neşeli, keyifli olmamz i· 
çin hiçbir sebep y:ck, siz de bUt ·rı 
:nsanlar gib:siniz.,, 

''Karısı, çocukalrı bu sö.:! ri 
hayretle dinlemişler. Sonra heı i 
birden vaveylayı koparmış: 

''Neşeli olmamız için hiçbir se· 
hep yok 1 Biz bir <laha ne;te y: ı.ü 
bahtiyarlık yüzü görmiyeceğiz ı .. 
diye ağla:nışlar. 

"Arkalarında da, yataklanncaı1 
fırlayıp gelen uşakların, hizmet.-i· 
lerin rüyalı yüzleri görülüyormı c:. 

..Bir daha saadet nedir bilme 
diler. Arası çok geçmedi, Uıt:yar 
öldü. Gontran nişanlısı ile evlen 
di: Şu gördüğümüz abus çehreli 
çirkin kadın yok mu? işte o. ı::.ı 
şato.da böyle herkesten u?.akta ya· 
şıyorlar. Ne onlar kimseyi sever• 
M de onlan seven bir kimse var· 
dır. Her gece çan Eesi duydukları
nı sandıklan için büti'n canlarıtı 

(Devamı 14 ünciide). 
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Avrupa ne vaziyette ? Paris güzellik 

Bütün Avrupa memleketlerinde halkın yüzde kraliçesi lngilterede 
doksanı harpten nefret ediyor 

fnglltcrcnln tanınmıı;. siyasi muhıır
tlrlerfndcn ı~erdinıınd Tuohy on gUn
lerde oluı, bitenleri l akımlan gönnck 

için A' rup!ld3 bir SCl nh:ıt ynpnu~ 'c 
lngiltcrcnln lı:ıftnlık mccmua.lanmlıın 
birine, Auupadaki on durumu anlar 
bir göilc hulusa eden şa) anı dikknt bir 
blakale yaznuı:;tır. l\luhnrririn bu yazı. 
•mı aşağıya naklediyoruz: 
''üç hafta içinde on hudud aştım: 1n

ı:Utereden başlıyarak, Belçikayı, Alman
tayı, Çekoslovakyayı, sabık Avusturya
~·ı, Macaristanı, Yugoslavyayı, İtalyayı, 
ls\içreyi ve Fransayı dolaştım. Gördükle
tiınden edindiE;rim kanaate dayanarak §U 
rııraıarda yapılan böyle bir Avrupa seya
hau bir teşrih ameliyatına benzetilebi -
lir, diyeceğim. 
Dolaştığım yerlerde ilk gözüme çarpan 

§u oldu: halkta yarma karşı bir emniyet. 
llizlik var. Bilaistisna bütün Avrupa mC'm· 
,leltetıerinde halkın yüzde doksanı harp
~en nefret ediyor. ltalya ve Almanya hal 
lt.ı da bu cihetten bir istisna teşkil ctmi
~rlar. Yirmi günlük bir ynğmur ve sis
t'on sonra Triyestede güneşe kavu§muş, 
12rtuımi mahnllcrinden birinde, kalabnlık
Ça bir yerde, oturmuştum. Etrafımdaki 

ha.l\k, sorduğum suallere hep ayni ceva
bı '1Criyorlardı. Hepsi bu günkü patırtr_ 
lard:IJn bezgindi. Hepsi ynrma endişeli bir 
tilıle bakıyorlardı. Onların bütün iste· 
dikleri devamlı bir sulh ve krizlerle kav
l'ıılrnı).\1.n ekonomik bir istikrardı. Trl -
~eatede ticaret 6000 yahudinin elindedir. 
Şlındi bu yahudilerden dörtte Uçü Trlycs
teden cıkarılmaktadır. 

neler, gtizcl yollar yapıyor ve böylece ce
nubi Tirolluları kendine alıştrrmağa çalı
şıyor. Bu gibi mükiıfatlardan yalnız Ti

rollular istifade ediyor, Slovenlerden bu ı 
gibi yardımlar esirgeniyor. 

ltalyada bir şey rıaznrı dikkatimi cel
betti. İtalyan matbuatı lngiltereden, ln
giltere matbuatının ltalyadan bahsetti • 
ğinden çok daha bitarafane bahsediyor. 
Bana b''yle geliyor ki Totaliter memlc. _ 
ketlerle, demokrasiler arasında dalın dos· 
tane bir knynaı;ıma teessüs etmesi bekle
niyorsa totaliterler değil, demokrat mem
leketler matbuatı biraz daha temkinli 
hareket etmelidir. 

Bilhassa İngiltere matbuatını!'\ mühim 
bir galeti rüyeti göze çarpıyor: İngiliz 

gazetelerine göre diktatörler günün bi -
rinde bozuşacaklnrdır. ÇilnkU, onların mc 
nafii biribirlerinin aleyhine ve zararına- ·I 
dır. Bu, muhakkak ki yanlış bir görüş. 
tür. Diktatörler, ancak biribirlerine isti
nat ettikleri mUddetçe idamei mcvcu~L 
yet edebileceklerini pek nliı. müdriktir
ler. HiUer YC Musolini yal111z kaldıkları 

takdirde faşizmin ve nazizmin yuvarlana
cağını anlamış insanlardır. Gazete ten -

1938 Paris güzellik kraliçesi !ngiltC're
ye gitmiş ve Londranın en büyük tiyat
rolarından birinde temsiller vermeye baş
lamıştır. İngilizlerin pek hoşuna gidon 
Parls güzeli, Londra gazetecileri klübün. 
deki bir toplantıda da bulunmuştur. 

kidleri naehil ellere bırakılmamalı, daha ================= 
makul ve mutedilıinc olmalıdır. Henüz • 
sulh elemanları tamamiyle zail olmtı§ i 
değıldir ve Mister Çemberluynın Roma 
ziyaretinden çok şeyler beklenebilir. 

Seyahatim sırasında İs\•içreyi büyük 
bir endi§e içinde buldum. Onlar ekono
mik menfaatlerinin Almanyanınki ile bir- ı 
lcştirilmesi teklüi karşısında bulunuyor
lar ve tedricen memleketlerinin Çckof;. 
lovakyaya benzctileccğinden korkuyor - il 
lar. lşte bu endlşeyledir ki lsviçrc, diğer 

küçilk memleketlerden daha hümmalı bir 
gnyretle silil.hlanıyor ve kendini tchdld 
eden feliı.ketten kabil olduğu kadar ka· 
çmmağn çalışıyor. leviçrcde de diğer Av
rupa memlekellerinde olduğu gibi -efka
rı umumiye arasında bakim olan bir zih
niyet var: halk, gayet dikkatli davranıl
maz ve akıl ve mantık dahilinde hareket 
edilmezse, öntimüzdeki sene bir harb se
nesi olacaktır. Diye düşünüyor. Halk, de
mokrasilerin baş döndürücU bir süratle 

sukut ettiği kanaatinde. 

Frn.nsaya gittiğim zaman memleket son 
karışıklıkların akisleriyle çınlıyordu. Da. 
!adiye şimdilik efkarı umumiyeyi teskin 

ctmcğc muvaffak olmuıısa da herhalde 
Mister Çcmberlaynın Romnyı ziyaret° j 
sırasında o da Romaya bir uzan~n ve şirr ' 
diye !tadar hep mcskQt geçilen bnzı nok 1 

taları İtalya ile açık, açık konu§sa çok j . ı 
1·i etmiş olur. 

Pransızlar, İtalyanın Tunustan $ad gö · ı 
la tarikiyle Kamerunlara, oradan da ce
nubi Atlantik'e atlamak istiycceğinden 

korkuyorlar ve diktatörle.re artık ,!azla 
milsamahakar davranmamağa nunetmi§ 
gibidirler. 

Fransa cfklirı umumlyesi "kendilerine 
gilveniyorlarsa gelsinler, alsınlar,, tnvrı- ı 
nr takınmış görünüyor. 

İsviçre hududunda yakalanan 

Casuslann başı 
bir dansözmüş ! 

Şebekeyle, meşhur bir polis 
hafiyesinin de ilişiği varmış 

Geçenlerde Fransız • İsviçre hududu. 
nLn Mualsulaz mıntakasında şüpheli 

bir kaç kişinin 1sviçreye geçmek ister

ken tevkif edildiklerini telgraf haberi o
larak bildirmiştik • 

Fransız polisi tarafından yapılan tah. 
kikat ve yakalanan şahıslar ile şahitle. 

rin ifadeleri, bir çok yerlerin taharrisi 

ne~icesinde yakalanan beş kişinin Fran
sada İtalya hesabına casusluk etmekte 
olduklarını ortaya çıkarmıştır. 

Bu küçük teşkilatı aslen ltalya nolan 
r.a~ah Kepts Virjinya isminde eski bir 
dansöz idare etme'lctedir. Virjinya bir 
çek yerleri dolaşmış ve Cenevrede bir 
çok kimselerce tanınmıştır. 

Tahkikat sıraesında, Fransaıia meş
hur bir polis çetesi olan Pol Roşas ve 
Şark Üniversitesi profesörlerinden Vik. 

t " r Dovalın de zabıtaca ifadelerine 
mJracaat .olunmuştur. 

Bir kaç hafta evvel bazı taharriyat 

için Cczayire gitmiş olan polis hafiyesi 
Pol Roşas seyahatten henüz döndüğü 

bu sırada polisçe yakalanmıştır. 

Polis hafiyesinin evinde yapılmış o. 

lnn taharri yat. neticesinde bir çok dos

yJlar ve fişler bulunarak müsadere edil
miştir. 

Profesör Viktor Doval'ın evinde de 
r aştırmalar yapılmış v çok şayanı dik. 

ka~ vesaik bulunarak polisçe muhafaza 

altına alınmıştır. 

Şımdiki halde polisçe celoblunan on 
iki kişiden altı tanesi serbest bırakıl. 

mış, diğer altısı mevkuf tutulmuştur. 

Yapılacak adli tahkikat sonunda bu 

su::luların mes'uliyet nisbetleri tcsbit 
ohınacaktır • 

Fransız ve İsviçre zabıtaları bu teş
kilatı ele geçirmek için uzun zamandan-

11 

Parisfe bir fulış 

,şebekesi yakalandı 
1 

J r---"""'"'--~.....,,,.,_,~ 

Pnris polisi büyük blr fuh§a teş\ik 
şebekesi yakalnı:ıış ve bu folc nliıkadar 
birçok kimseleri tevkü ctmi§tir. Gizli ev 

bnsıldtğı ı.:aman kaçmak istiyen suçlulara 
polis ateş açmış, bu arada hadisenin kur

banlormdan biri olan bir kız da yaralan
mıştır. 

Simon Şanzal ismindeki bu kız hasta· 
nededir. Ve baş ucunda polis memurları 

beklemektedir. Bununla beraber Simon i· 

tirafta bulunmaktan ve polislerin istedi· 
il malumatı vermekten çekinmektedir. 

beri hu.dutta tertibat almış ve casuslarla 
hakiki yolcuları tefrik edebilmek üze. 
re gizli fakat daimi ve sıkı bir kontr.cl 

tesis e~işlerdi. Bu şekilde nihayet ge. 
çen gün teşkilatın reisi eski dansöz Vir
jini ile .dört arkadaşı, Mulasulaj mınta- . 
kasından hududu aşmağa çalışırlar'kcn 
tevkif olunmuşlardır. 

ltalyanın vaziyetini gözden geçirirken 
0Utün :ı:tıemlckeli bir kül halinde tetkik 

etnıemcli, §imali, merkezi ve cenubi 1 -
taıyayr ~yn ayrı ele almalıdır. Herhangi 
hır harb halinde asıl zarar görecek, bom. 
ha.lanaca1k §imali İtalyadır. Onun için Tu· 
li.ıı, :Milano, Venedik gibi !Whirler halkı 
~lltecaviz olmnktan çok uzaktır. Onlar 

tulııun en ba§ taraftarlarıdır. Roma ise 
harıs ve mütecavizdir. Faşist hUk\ımeti
?ıiı:ı en müz'iç tarafı doymak bilmcmesi
~r. Ona verilen ufak bir imtiyaz onun 
.ittlııasmdıı. derhal bir münebbih tesiri 
)apar ve fa§izınin istekleri birdenbire ar 
tar, lşte bugün ltnlyanın Kor.siknya, Tu
llusa ve Nise göz dikmiş olması bunun 
~lı bir misalidir. Bu, Fransanm Habeş 
lı:nparatorluğunu resmen tanımasının ve 
~omaya bir büyük elçi göndermesinin 
hartasmda. patlak vermiş bir hli.disedir. 
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İtalyanın Korsika ve Tunusu fatemcsi 
bil- blöf zannedilmesin. İtalyanlar bu tn-
1~1erindc gayet c.iddi ve samimidrilcr. 
~Undan bir sene evvel bizznt Koreikaya 
~iş ve orada yapılnn faşist propagan
dasını gözümle gönnUştlim. Tunusta ise 
ltaıyanlaştırma siyaseti tamam beş sene. 
<lenberı hUmmalı bir şeklldo devam ede. 
~elrnektedir. 

:F'ranııızlar bu meselede çok müsama· 
hakar davranmt§lardır. Hele şimali Af
lilradaki Fransız mUstemlekecller, anava
laııdan hariç bir fnşistleşme siyasctilc 
ltalyanlann işini bir lıayli kolaylaştır -
llıl§lardır. 

Uzun sözUn kısası, faşist ve nazi pnr
Uıerlnin nüfuzlu azaları şimdi harbi iste
llıektedirler ve inkişaf etmek için en iyi 
11raatın şu sıra olduğu kıınan.tindedirlcr. 
Onlar lngiltere ve Pransanm daha fazla 
11!-kit kazanıp silahlanmasından korku
~0rlar. 4 bin millik yolculuğumda hfısıl 
ettiğim en üzücü kanaat de budur. 

Adriyatik ltalyasına girilmeden evvel, 
l>ostumla'da Sloven akalliyetinin meskun 
bulunduğu topraklardan geçiliyor. Bura· 
larda İtalyanın en mütekasif akalliyeti
lll teşkil eden 350.000 Sloven yaşıyor. 1-
talya gerek Slovenleri, gerek Adigc a
~llliyetini azami sUr:ıtlc ltnlyanlaştırma
ga BZllletmiş bulunuyor. Bunların Hitler 
~\'tısturyasınn mensub unsurlar oluşları 
1talya~-ı düşUndürmüyor bile. llk adım o
larak bu akalliyetlerin ltalyancadan baş
lı, lisan konuşmaları menndilmiş, sade 
~ mektepleri açılmasına müsaade e. 
dilrnişU. İtalya şimdi buralarda cebir ve 
liddete mükafat da Uıive ediyor, hasta· 
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Gazi ve oğlu Kara, Sarganın 
başına koştular 

yor. 
Abdlrraluua Gul, vuly~ ne.Ue-

tbd .... •a.-11 cltiUdl. . 
Olluyla 1-ta omuk belki mllmllUndU, 

ama, ba ••I olurdu, bu ae demet olur
du? 

Bir taraftaa ıeretlni dilfilnürken, 6bUr 
tanftu oflayla bir maballe a.....,. 
tu-.U " alba>'et belkl de ıulltb ol· 
mü a• ....a.t, •• k.,...ıtk olurdu. 

Yaftl " tltılr•• ..ıe cnab Yerdi: 
- ..,.. luya, ... llt " beni ot • 

JUl)a ...... ,..... lllrü! 

le.r)'a llrel•enk --.. ve kapıyı .....,_.. ... ..... -....... , 
11eUrUUlldlll8e..,....etohnuauı- 1 

• IU ..... ,........,. 

4IMllnalaua Gul ....... Tuta .• 

....... N11n blJlk tutler UllDde 

.... .,..... ""*1anM nJdlJor ,. •im· 
•• ..,.,. ...m ........... )'iN ..... 

lıyMa. 

Klolk .Abdurrahmaa bir •Udtt bullu 
8eyntttlı:t~a IOnra baltunıın &)'Ü)anna 
kapandı: 

- ilaha, ben gilnahklrım, lHdUr beaıf. 
.Aımemt ben tehdfd etUm. Ona ben IÖY· 
letmldlm, O Hal got iniyor, ona bir tll
clk JaüaNtla lllmclll'. 

8tltclft ._ 'dr•llt yolı:, auma au
Jaabbethıl elirpme, ben ~ok reli)'Ol'IUD 
bıaım ~ lltW, 6lftr 1Mlıl. B1D '81-
)'la bala!.. 

· .Alldtlnallaaa Oul, •,ularma l&rd

••· it~ Qlıya alhYa 16yl•n 
ofhanu iteledi Ye: 

öJdOrOntın diye korktum. Yok .. aana kal
kan elim. .. ı•un olaun ! 

Gui A'bdllrrahaıan, evlldmm sösleri
ni derio bir tee•'1r ve heyecan icinde 
dlnlemie, böyle kaç inaan eörmUt tecrü
beli bir adam tesellialle bqını 1allıyarak : 

- Peki demlftl. Ben atfettim, Allah 
da ıenl affeUn ofJwn. Haydi anana ıit. 
Ona fena muamele ettim. 

O da beni nıuur s6nalln. Ejer iltene 
reı.in, yarm harbe ridecefim. Veda et
mek dilerim. 

Zaten kapının kenarında büyük endi
" ve heyecıan içinde tltrtyerek bekUyen 
bir an içinde bayt~ bir fellkeUn kopa
calmdan duydufu korkuyla bir enet ıi. ı 
bi kapıya dayanarak kalan Sarya bu ati
kün içinde geoen muhavereden IOIU'& bir 
denbire kapıyı açıp yuvarlanmıı ve ai -
mdan beyaz köpükler tatarat bayılınış
tr. 

Oad ve oflu Kara, Saryanm batma Jı:oş 
tular. Bu rece hep Myle ıe~tl. BUtlln 
rece S.rya uykusundan tftrfyerek uyan
dı, korktu, ailadı ve yine uyudu. 

Gut bayatınnı bu kadar muıtartb ve 
elemli rllnllnU ıörnıemifti. 

Hiç uyuınadı ve kın.mm, ıüael Sar
yasın~ bqı ucunda uykusuz, peripn 
birpce~. 

Tanyeri 1flkları alanrkea koca Gul 
Abdllrrabaıan, Saryumm göpUııe koydu 
iu yqb cUael hapın artık kaldıraınaınış 
derin ve baygm bir uykuya dalınqtı. 
Kapı llddetle b.ldaç 1tere çalıııdı. Göz

lerini aoan Sarya, efendlalnla ıuuı uy
lı:U1unu bor.mamılr loia ylriaden bile in. 
prrdamadı, tatb bir hayal lelM• ~ 

- Obar! ddl. samı. -6.U.-ek llte- seyrediyor ve onu bu gece çok llmılil ol
rbn. Ben harbe ridiyıorum. Belki phid O· duJılarmdan keder duyuyordu. KOçllt Ab
laram. Aaan Mil& llQaet. dllJonlmwı da oracıkta, kapı dfblncle, her 

Hancerbal yaJq dl.,enma kullan! Vt kapı VW'Uldakp tltrlyen aplJ hançerin 
.... INabua blbn eUa için Allalltan altında uyuya kabqtı. Sarya yavqça 
tine ft .... •t. "'1endi; 

l>eha •llflla, Allall taeuuıu hayret • - A'bd'1rrabman, Abdllrrahman! 
l(n, Çocuk derhal yerinden fırladı. Gözleri 

D1"at tt! lallaUr eUne 1-cerMD ldl· Nail. MCl&n dajılmq, aeı bir yUıı baf· 
llb kaUeder. Ben lı:Qrıp ıl uutamaa •· laalltL 
na. Seni çok •everbll. - Ne var anne? 

H• ,.,.,_, 'baaJen 8-rtbab bu yıl- Ktl~lı: kara AbdUrrahman habuma 
Jannm •1&bdderi bulayorum. rüat ben- bakmca tüyleri llrpennJt, onu 81dü IUla
dea...,. uaaa ıenden bqlı:a mJru bı. 1'Ü annelbıln yataftııa atılmıt, bu darbe 
rakamadım. Gaziyi uyandırmqtı. 

Haydi ıtt. liea1a ••IM•11n, 'btal M• Çec;uk baylnnrken kapı bir kere daha 
ba blH)'OllU, eU1ll ......... blPı•ı liddetle vuruldu. Sarya yerinden fırladı: 
k........_ ..._ bau ...,.._ - AbdUrraJuaan, lrorlıma, uyuyordu 

Kiti* ........... ~ llltNlı baban! ba._ ...._. ft .U.rllle l&nbp lllü Abdürraluau Gad de .f&lll'llUI. oiluu 
Yu.Gu .......... : aıılm11: 
_...., .......... tleld.911Mta -Nevvf 

liL 0... AJ1ü. _,. ... "'9a. Diye ....... tr. 
He ....,._, •ktm -. ..._...... Kara 4WUnalamaa ıuwo. . -l'lbt lra1QI nld ..... amn. ...... mecbur oldum. Ona 

I< C l M 'r J -- -- ..... 

_. Oldun und1111 da balı&, deliriyor • 
clum. 
~bir 18Y yok babacıfırn. Kapı calrnı· 

yor, ao&YJlll mı! 

GQn.. çıknuf, dıtarda büyük ve he
yecı&nlı bir barelrıtln llllerl odaya ya • 
yılmafa bqlam11tı. A'bdU.rrahman Gui: 

- BWyorum, hUnlr&r beni aratm11tır. 
Haydi oocuklar, beni huırlaymaı. Kapıyı 

da ae. ıellyor de. 

Küçük Altdilrrahman bir hamlede kapı· 
ya fırladı. Konur 16ylenlyordu: 

- Bu ne yahu! ÖIUm uykuwna mı 
yattıa11! 

Ve kDçQlr AltdUrrahmanı bayle perifan 
ı~rUnce tedlhhlltle haykırdı: 

- Ne o, bir fellket ml. var! 
- Hayır efendimiz, uyumadık da. 

-Neden! 
- Babam bu(iln sefere ıtdecek de . 
- Kend191 ııerede ! 
- Haarlanryor efendimiz ... 
- Bacak•, beni korkuttun. 

çıkmama lain Tar mı? 
- Buyrun efendimiz. 

Yukan 

Ve kUc;tlk Abdürrahman haykırdı: 
- Baba, Devletli& Konuralp geliyor . 

Anneme söyle, baımı örtsün. 
Konuralp koluna glrdJlt kU~tlk AbdUr

rahmanla yavq yavq merdivenleri çı .. 
karken .OylUyordu: 

- Bir daha babanı korkµtına böyle! 
Yiirejine lndireoeklin. O Hnl cok ıever. 

KUçllk •.Abdllrralunan ICoııunııı eUni öp. 
tU: 

- Ben de hepiniıl 1everlm. 861 ver
dim babama. A,rtık bu elinı bAdea Wrkı• 
kalkına mel'un olsun. 

- Aferin Kara. itte timdi AbdUrrah-
manm as evl&dllm. Anan na•ıl? 

- l:Uerlnlsden öper. 
- Saf olun! 
Ve Sarya, yanmyamal&k glylnmlf Ab

dllrrahman Gazi büyük lillb arkadqı Ko
nuru kartıladılar. Gui ile 8&1'11\&1tılar. 
Konuralp Saryanm elini öpe"k: 

- Koca çocuklar! dedi. Hl1' birer 
medrese çocufu ıibi ııevi§iyonunuı. Harb 
var. Onlu Altdlll'Nlunaın bellllyep! 

Sar)'• ajbyordu, Koııur bqını önU11• 
eitnlr: 

- H&khsm Carya. ~yle kahraman bir 
kooacluı bir aunlrkat saman ~ dabi 
aUu kılmak dırtıı htlme dıjer. l'üat 
AJlalua avnl ile muvaffak •e ııtuıalter o. 
lup dönecefiz. 

Sen Kara Abdllrrakmana, kara Abdtlr
rahman aana emaııet. Rtr ikiniz de Al
laba e.anet•iniz. 

lkydi Gul, bOU&r bffllyor. 
(Dn.., t1t11J 
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Polis memuru divanm kartıamdaki eı. 

bise dolabının aynumın tUJ'fUnlarla par
çalanm11 olduğunu farlı:ederek vaaiyeti 
kavradı ve blr kahkaha attı. 

Martöle de vasiyeti kavram11tı. Söy .. 
lendi: 

- Beceremedim bu iti! fakat sene ya
pacağım ve onun makiııuinin yalan IÖY· 
lediğini mutlaka iapat edeceiim. 

Kapıcı kadın sordu: 
- Ne diyor Allabalkıııa? 
Polis memuru cevab vermedi. Martö .. 

lenin bqı tekrar divana dllpnllttü. Lar. 
ranj parmajmı dudaklanna eötUrerek: 

- Suı, adi, lllrdJ gene... Bırakalım 

uyuıun. Tabancayı ben alayım. 
Beraberce cıırtılar . 

• • • 
O ıece, ınuuı bqmda otunnut olan 

doktor Gallua, dUtUnoeli dunuktaydı. 

Dalsın dalrın bir tıb kitabı lı:anfUrıyor
;ıu. Gece)'Vllına doiru bir butaya çap. 
nlmrt, yeni dönınU,til. 
Kapı yavqça açıldı: 
- Daha yatmadın mı J erar r 
Annesine rülilmMdi. 
- Sen de yatmam1"m anneciğim. Hu 

ta m11m? 
- Hayır eocuiUDJ, Nnin J.ıcliiini duy. 

dum da bir bakayım dedim. 
Oğluna doiru •iüerelr yanaklarıııdu 

öptü. Saçlarını oqıyarak: 
- DllfUnceli &örilDUyonuıa oilum. De

di. 
- Evet anne ... Löıru için. Zavallı-

dan Uınid yok. 
- Teebilte yaıuhaadıiua• tmiıı JD!lin 7 
- Hiçbir Uqıld yok. 
- Ümid kniUr mi evl&dım ! 
- BeUd de hakkın var. J'akat &DD• bl-

Jiyor mu•urı ki •ier teflüalmde yanılmıt
lam tatbik tttijlm tedavi tanı ODU öldü~ 

rebillr. Ah enıbl otıblllem! 
- Jan Dtln.Dnı makbıeti? 

idealden ibaret. Bilmem 
muyum. Hem ..• 

-Hem? 
- Ortada Jan var. Kusurlan, 

hatalan ne olursa olsun o benim dost 
dur ve dostum kalacaktır. 

,,. 
Ayağa kalktı, odada do}qtı. Sonra 

nesinin yanına geldi: 
- Evet anne, makine belki işime 

rar. Jan timdi evinde olmalıdır. 
1 

Gl 
haatayı muayene etmesini söylesem! 

- Evet ojlum. İyi olur. 
J erar anneaini öpttl ve ıapkaamı 

ralı: <illan çıktı. ---' 
Genç lllmin pavyonu önünde GaP"' 

tereddUd ettL İçerden ıtık sımııyordU. 
Gecenin bu saatinde Janı uyandır-' 

saygımlık olmaz mıydı! 
Birden irkildi: llboratuvarda bir 

elektrik fenerinin ziya huzme•inl glSJ'fll 
tU. 

Bu saatte kim olabilirdi! 
Herhalde Jan veya Bartaz defli! On 

olsalardı elektriil yakarlar, ceb !enerl 
rlnee IUzum rörmealerdi. 

O halde! 
Fazla dlll}llnmeden kapıyı yumrukı.11' 

Hiçbir 'cevab alamadı. Daha hızla vutflll>' 
fa baıladı. f/İ 

İçerde bir gUrUltll, ko,upna oldu. 
ıölge pencereden atladı. Doktor G.
daba ne oldufunu anlamadan m&1k~~ ,!: 
adam Uıerine atıldı, göğstlne tndlfGIF' 
bir yumrukla onu yere yuvarladı. 

Jerar ayağa kalktıfr zaman ıörOnoı" 
1tlmııeler yoktu. 
A~ık kaian pencereye yaklaprat " 

tendi: 
- Jan ... Bartaz •.• 
Blru bekJecU Te tekl'&I' aes1endl. Ctttı' 

alamayınca rUclllkle penoereye tırm .... 
:UboratuY&r& sfrdl. Karanlıkta el 1' 
damiyle elektrik düğmMlnl buldu. 

Bartu, aımııkı batlanm1', yerde _.. 
ranıyordu. 

Kekemenin bağlarını c;özdtı. BağmD .... 
na mlni olmak üzere ağıma tıkanmll 11t1 

Doktor dUtUncell kaldı, cevab ~edl. parcuını çıkardı. Zavallmm yfiri _,. 

Annesi de sustu. Biraz sonra mahzun mordu. Burnu kanamıı, dudağı yarıl 1 
bir tavırla mınldandı: 

- Onu dUtUzıdUın anne. 
- Teklif et.tene ... Reddttnıeı. 

- Hulya kunıyon111l Je,..r! 
- Ben mi anne? anlamadım. 
- lmklnsız bir §ey dil§Unüyorsun oğ. 

lum: o tadın... j 
Delikanlı batmı önüne eğdi. ftirat etti : 
- Mari-Fraıuı ! 

m11tı. 

fJaekm ıatkm tekrar ediyordu: 
- Doktor Gallua ! doktor Gallua ! 
Jef&r onun divana kadar cltmeıine 1" 

dım etti. YUIUnU muayene etti: 
- Sakin ol doltuııı. DedL YUıüııd 

ll)'ftklardan ibaret .. 
GUldü ve ödr diledi: Bina durdu ve Jl&ve ettt: 
- Cılıınlık delil mi anne? - Ne oldu 41labqkına ! ulat ,,._... 
- lltırab "klyonım oğlu"'- - Kapı galındı. Gidip aotmı. YU.U 
İnk" etti: lleU bir adam benl )'WDruldadı. Bayıl-
- llayır aımtciitm. İtiraf edJyorum : Sonra ıil ,eldlnJI. 

sık ırk onu dlflledQJn. O benim için bir (Dıva"" Hf} 

.... m!mlMlllMIOl•Mll 
erl§llai ..._. lulak Juıdlr cetln Wr P'l• ve diken l'llmı ile 
~· Bununla beraber, yülqablJdilbn kadar yerden si
luetin lahllllnl okhakp iyi s&'tbili)'Oldwn. Günqe k8111 oldulu için 
hlll brarb balhm IGrdOIQaı bu k°'9k hayalet; ayaklarını UÇUN· 

ma 4lolru sallandmnq, sanki lrorılorlu bir salonda, genit bir bttu· 

·., ~Lıl-A.:.R_A-·-B-f:--G. o G-w--c;~u· .~ '~-1 - . . ---- -. .... .. ı •• '! 'I 
t .. ' ' • ' ' ~ ', ~ !. } . } • 

Israra cesaret edemedim. Vaıiyetin daha uzun konu&mağa ~ 
sun olmadığını takdir ediyordum. 

Onun yanma varmalı çok istmıekle beraber, çalı ve diken :.
nı qacak bir Ytr" bulamıyordum. Ben yukarı çıkamayınca, onu apır 

la ıe.mllmil§ kadar rabad*1a kayanın üterinde yerleşmifti. 
tTfak bir laf.. Jlhat .. gözlerim belli yamltıyOf •• 
Benim ı~. ıdlk ve zayıf bir ~Q eekll ... hbt, hakild ve• 

ya hayali, ne oluna allan. "'1 mahlOkwı. bemeı\ ~t ıi· 
bi charan bu kadar Walllleli bir yerde bGyle kılı laplrdunadan, ra· 
batça oturmak surdt llltterdili cesar$ eaştım, dolrueu ... 

Uıun bir •kiU, 11U tülo)'u atYftltim. .. 
~ ..... bollukta ,.... ~ nqnU. ..ı1anan gp

bk, Dlftbe Ulldan tll ook cW, arif lir ,....,. tftkil edon bu 
hayaletten l,t Mr ~ ne neflı bir hakiki tablo ~ ptirebilfrdi. 

•llnlldlld -tklr .,..., 1irUç llftiyt, hlJdkl phai)'tti· 
mi ....._ Püat keMimt cabuk toplldan. Zayıf bir lftllftl tebli· 
bele ................. illin ı.nı duJP11rmı. ruhumdllll ··nv-
vetli ..... "*' tabllııllll ........... Sanatkar .... kayboldu. 
~ ....... ......,.anlatmak Qmidlle ...a.mm: 

lflr ... kQcQkl Sea--tm korlaauyar .....,? Yaptılaı itin 
ıw bdar .......U eldulllnu bllml,. musun? ICaYldan bir tae kop-sa,•• ..... """'91mr, ...... !.. 

CMp ..... ..,... a.tadlki Dip mablQk bir klhkıba ıt· 
tr. Ut.il ... Mna .... "llmr .. dılr llbi lkl yana alladı. 
Fakat illa IUl6 flllmaj, 1'entm JGnı1imi daha li)flde O)'nltmJtb. 
Bana C!ft9P ••mı* iPn ililnwtUe, dflpmk tehliteslnJn daha fula 
arttılmı ve bir kua oluna bundan binim mesul olaaimu dilfüne-

_,._ 
rek, kQrku ve htlecandan ter döküyordum. Daha yumullk bir .,., 
ideta yalvvvak : 

- Banablk, küçQk, dedim, llkm ililmt. Sordı.tklarmıa hiç kı· 
mıldamadan cenp ver .. Buraya sık sık ıeıtr mieiıı? 

Başiyle tudik etti. 
- ()ylme, ~ hlkıll!ll.. Bııraluda, harabelerde. dolqan bir 

yabancıya benim resimlerimi brqtıran bir lcimetye hiç natlama• 
dm dı? 

Ge~ baJiyle, tıarır. dedi. 
- Em.i11 mi!\in? .. Hicbir kimse ıönnedin mi1 
- Hayır! 

--. lf albuki, bugünlonlc buralara mutlaka birili plmiı olmah ... 
Kıı oıııuılannı silkti. JCatiyeU. iddia etmeme ~. sözüme i· 

tıınınanuı gibi görünQyordu. 

Biıdfn, ellerini ailmm önüne, m1Safon gibi koyarak, ve tane ta 
118 si)Jliyerek lllltndi: 

- Buralara hiçbir kimse ıelııeı. Benden bqka harabelere kim 
" yaldqmaı. 

- Ya sen? •. Sen, ilk ilk fllirmiain? 
- Tabii! Hergün buradaYJm. 

- Senin kepetin de var mı? O da hergftn 9mfnle beraber gelir mi? 
Fakat kmn sabrı tükenmi~ benziyordu. Artık cevap vennedi. 

in4irıııe1i dütQndüm. En yumupk sesimle: 
- Haydi Jdlçük .. haydi, in aşağı ..• Bir kaza çıkaracaksın. Hd'f 

in dl bira& konuplmı, olmaz mı? 
Beni ifitmiyor aibiydi. Ne olursa olsun, bir yolunu bulup, y 

çıkmala karar wrdim. Her halde bif yanda, bu kayaya tırmıaııal?"'._~~ 
yer olmalıydı, Çalıyı dolapnak üzere yana dolnı yürüdüm. Haıo
ten burada tırmanmaia müsait ıibi görünen bir yer göıüme ~ 
Fakat buraya dolnı dalla birkaç adım atmamı~tım ki, koca bit ""' 

_ pek, kodcunç tuntte havbyaralt, yoluınu kesti. 
lnai)'lkt bir Defli koruma hissiyle, seri sıçradım. 
- l,te, diye dütündüm. İ§te, aradJiun hayvan! 
Dün havlayan köpek muhakkak buydu.. Ve belki, dün de b~ 

ltü cibi, bıı kıı1a beraberdi .. Bu tarafa beni yaklqtmnacfJlma P"'"t 
qyaya tu'ımndıll yer de herhalde burau olmalıydı. Köpek, beıl .. .,. 
tarafa dotru-yürflnlele çalJ§~ korkunç di§lerini gö.\tererek JJl'l. 

byor; yatıttınMJı:, kandırmak için söylediğim hiçbir söı para 
Jftiyordu. 

- Ku~. kuçu; gel, gd ... Koı1ana, yabancı delil .. Dur .. falatl 
bi eözleri eöyt.ten sesimi ne kadar tatldqtırsam nafile. •• 
mQtlmldiyen bulayıp duruyordu. Bu dört ayaklı bekçi, ~ 

. hakikatin Pik ,alll koruyordu. Köpeiin hırsını daha fazla ~~ 
maktan ~ usulca eski yerime döndüm. Ve buradan, gene 
cula )'llvarmala başladım: 

- Haydi, in. yavrum; sana bezt şeyler sormak istiyorum •. 
JEtersen sana bir de .cil on kuruıtuk varı Nasıl razı mısın? ..• 

{ Dıvawıı var). 
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Yazan: !kimim -45- llatırarm, nnlaı,,,, vı ''"~;,.,,1,,rı r·r rn: AK. 

Bay aslan 
Yazan: 

1 • 
IHlıkayecn 

T eşkilaı içinden kimse desise ve 
~Y Aslan, a\•ukat Mufidin ) azıhanesi- itaatin timsalidir. Elli sena sonra da bu 

ile bir gülle gibi düştü: huyu değişmiyecektir. 
Bir müddet sonra e\ lendiler. 

hileden şüphe etmemişti 
- Müfit, buraya seninle hem dava ve
,, hem de bir dost sıfatile görü~meğe 

leldim. 
-MAil ... 
- Ah bilmezsin ne felaketteyim! 
- Kendini topla ve sabah sabah, bu 

%; erken sem buraya sevkeden hadise 
anlat. Yalnız. rica ederim hatmndan 

Clkrnasın ki dakikalarım sayılıdır. 
- Müsterih ol, hemen söyliyeceğim. 
linet beni dövdiı! 
- Kann seni dövdü mü? 
- Evet. .. bir yumruk vurdu. 
- Oynarken mi? 
- Hayır .•. O hiç oynar mı? 
- Sen de bilmukabele vurmadın mı? 
- Ben o alçak erkeklerden delilim ... 

Cidden bedbahtım Müfit... 
- lu.ıeti nefsin mi kmldı? 
- Evet. .. hem pek kederliyim ... 
Bay Aslan, heyecamndan titredi. Saç

lan gür, yüzü sakallıydı. Güçlü kuvvetlı. 
haşin tavırlı bir adam olmasına rairoen, 
kai-ısından korkardı. 
Müfit ona dedi ki: 
- Eler i tesen kannı bir yumı;p.kta e· 

~in! 
- Hayır ... Ben yumruğa yumrukla mu· 

\abele edenlerden değilim. Kanma mane· 
ti bir ceza tertip etmek niyetindeyim. 
~ne için wrdu bilir misin? Gözlüğü· 
tbUn camlarım temizlediğim için ... Ben 
dalım bir adamını. Bir it yaparken bar 
._ eeyler dütünürüm. Eler ıöılülümün 
Caııılamu pek çok temiJJedimse bunu ih· 
tar edebilirdi. Vurmala lüıum yoktu. Ne 
lrınem, ne babam bana dokunmala bile 
lıramlııanh. Binaenaleyh ötedenberi hür 
tlet görmde alı~ık bir adamım. Ney~e ... 
ilindi IDlfl\llsün. beli.aç hayatdnda çek· 
tiiim belA1an uzun uzadıya anlıtmıyaca· 
lıın. Eler anlatsam yann sabaha kadar 
hitına .. 

- Her neyse .•. yumrııiu yeyince ne ~·ap 
tın? 

- Evden ı;ıkıp ıittim. Anlıyor musun, 
Clkıp pttim. Şimdi fikrimden dönmiye
tıtlc mi, aıim ve niyetimin ıayet kati oldu· 
lunq sana isbat için burada, senin önünde 
t\re telefon edecef im ... 

Telefonu aldı. Numarayı Çt\ irdi. 
- Allo, Allo .. sen misin Ayten? ... Ha

lllrnefendi nerede? Banyoda mı? Bırak. 
~ ..• Yalmz, tarafımdan kendisine 
ele ki, ~le yemeğine gelmiyeceğim. Bir de 
~tup yazdım. Evet, bir mektup. Allaha
"nıarladık Ayten .. t~kkür ederim .. 

Telefonu bırakarak devam etti: 
-Ayten çok iyi bir hizmetçi kızdır za
~ bütün hizmetçiler bana acırlar. Elle
l'inden ıeldiği kadar beni teselliye çalı~ır 
lar. 
Avukatlığa dair söyliyeccğim ~yler bit

tı. Şiındi bir dost gibi konuşacalız. Ben 
daha ihtiyarlamadım. Ne otel k~erinde 
hslanmak, ne de lokantalarda yemek ye-

lbek isterim. 
- Yani boşandıktan sonra tekrar mı 

t\>ltnece1csin? 
_ Öyle ya... Eğer iyi tabiatlı 

bir kız tanıyorsan!... Çok halim bir 
lcıı olmalı ... maamafih ... evet. .. şey.· N1 
~t belki müteesmr olmuştur. Bana tarzi
l'e Verirse iş değişir. 

Avukat Müfit, tatlı sözlerlE', arkadaşı
nı Yavaş yavaş iterek kapıdan dışarı çı-
~dı. 

• • • 
~imet tarıiye vermedi. Hatta boşanma 

teklifini memnuniyet ve isticalle kabul et· 
l 

Sirlwıç ay ~'lra, bay Aslan. gene avu· 
ltat Müfidin yauhanesinde bayan Suıanla 
töruşuyordu. Suıu, uslu, sakin, bir nıah· 
IQ!nu. Konuşurken sözleri ancak işitilebi· 

Yordu. Bu sessiılikten cesaret alan bay 
A.stan, ona karı:ıı mütehakkim ve müstebit 
t rUndü. 

Suzam, annesile baba ından kendisi is· 
1ecu. Suzanın annesi, bayan Zehra dedi ki: 

llk refikamz. pek ha~in olmalı ... Su· 
ı ndan bu hususta hiç korkmayın... O, 

Anıkat Müfit, bir sene sonra, bir ~a 
hah Aslanın yeni karısı Suzanın ~ azıha
nesine girdığini gördü. 

-Nasıl hanımefendi? .. bu kadar erken!. 
- Sizinle hem avukat, hem do t sıra· 

tile görüşmeğe geliyorum. 
- Avutkatbk ne işinız var? 
- Anlatmak çok uıun olacak .. 
- Fılhakika dakikalarım sayılıdır. l\Ja-

amafih sizi dinliyorum. 
- Kısa keseceğim: Kocam beni dövdü! 
- Yok canım! ••• IAtife mi etti? 
- O hiç latife eder mi? 
- Dünyada tanıdığım adamların en i-

yisidid. 
Öyleyse ba§ka erkrkler kımbilir na 

sıldır. 
- Dö\dü mü? .. Yani kelimenin tam 

manasile ... 
- Evet, bir tokat \'Urdu. 
-Ne için? 

- Miyop olduğum için gözlük takmak 
istiyorum. Bana bir e\de iki gözlüğün faz· 
la olduğunu soyledi. Kavga çıktı. Nihayet 
tokatı vurdu. 

- Hemen evden çıktım, gittim. 
- 8eni dinlerseniz, size do t sıfatile 

bir nasihat vereceğim. Şimdi eve gidiniz 
ve içeri girer girmez siz de kocanıza bir 
tokat aşkediniz. 

Beni öldürür! ... l\Iaam:ıfih .. bir kere 
tecrübe edeyim .•• 

• • • 
Bir saat sonra, bayan Suzan, telefonla 

avukat Müfide şô) le diyordu: 
- ,Ht>r ~ey yolun:ı girdi. Tokattan on

ra kocam ağladı. Galiba buna ihtiyacı wr 
mıt-

On dakika sonra telefon gene çalıyordu. 
- Bonjur azizim Müfit... ne ileındesin? 

Ben iyiyim ... kanm da iyidir. Sana hir ,ey 
90racatun. Boşanma dosyam yazıhantn· 
de saklı değil mi? Vaktile eski karımdan 
tokat yediğimi hiç kimseye söyledin mi? 
söylemedin mi? Pekala ... anlamak için sor 
dum. Ba~a bir ~Y dr.,il... 

lllK.1l'ECI 

Zaptiye nazın da zaptiye kumandan-ı 
hklarına hitaben çok mahrem bir tamim 
göndererek "Zatışalıantden te/41t/ti olunan 1 
iradti seniye mrtcibinct biııot ve münha· 
sıran kumandanların kalemi malısusları
nın dahi malt2mat ııe rtlaına vaztlmeden, 
dcvletialiyye lıudtttları içinde nmtnilerin 
bir ihtildl lıazırltğı ilt meşgr1l olduklarına 
ve pelt ynltrndn fiilen ihtildl harekrihna 
te..şebbüs edeceltltrine nazara dikkatlerini 
celbederim. 

Bir taraf tan teşkilatı f esodiyenin faali
yclinden gafil görünerek diler taratan da 
hazırlıklı ve mıiteyakltız bıılunmak ve bil 
stlTtllt iradei se,,iye telôltki olunduğu 

nezaretimizce tebligat ifası zoma· 
nına kadar herhangi bir fiil ve teşebbüs
ten ictinap etmek, bu vadide yaj1ılan hu· 
susl ııe itinalı tahkikat ntlictltrinin yalnız 
şahsıma tebliline ihtimam etmek themmi· 
yetle tavsiye olıtnHr.,, 

Ertesi gün resmt ceridede ve gazete
lerde umuru dahiliye nazmnm bir beya
natı intipr etti. Aynca hük\lmet "sadra· 
zam ve yaveri ekrem,, imzasile bir tebliğ 
nqrederek bu ermeni meselesini tamarnile 
Erzurum ve Van ve Rumye bıvalisine 
münhasır alelAcie birer zabıta hidisesi ha· 
tinde gösterdi ve icap mevzii tedbirlerin 
alındığını bildirdi. 

Hakikaten bu tedbir müessir olmuştu. 
Ropen Cevahirciyan teşkilata vaziyeti, sa
rayda göril§üldüğü gibi,, yazmadan önce 
zaten büyük bir hassasiyetle takip vaziye
tindt olan Hınçaklar memnun birer ıeniş 
nefes aldılar. 

Tomayan bütün şubelere bir tamim ıön 
dererek bu malOmatı tebliğ etti ve faaliyet 
te de' amı billdirdi. Bu sırada da Ropen 
Cevahirciyanın §ifre'l1 tti~dtS\Y töfflft~ 
vasıl oldu. 

Cevahirciyan bu ıpektubunda ~yle ya-
zıyordu. 

''1/ôdisenin mahiyeti gırek umHru da
hiliye fttıımnm bıyaMtı1tdan '" gntkse 
sadrazamın t~bliğinden ve ayrıca bizzat sa 
ray ve lsülnlmet neıdindtkitahlriluıtımdan 
urilı bir şıltildı anlaşılmt.fttr. Htnçaklara 
ait bir nebt1 dald MNCibi tıllliltı vaziyet 
mevmt delildir. Kımokan faaliyıtte de· 
11amınııı ,,,,,,,.,,; tdır, ve /akat ıınt ıniinı 
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V enediie gidebiliyorsunuz. O
rada, herkes herkesi öldürmek
le meşgul. Cesaretliler cesaret. 
siılcri eziyc-r. Siz nesiniz. Ce
saretsiz. Yani ölmiyc mahkum 

biri ... 
Ben bir arkadaı olarak ıizi 

korursam hayatınızdar. em:n o
labilirsiniz: •.. Sizi koruyan, düş. 
manlarınızı düşman teli..kki e

den biri. 
- Doğru mu söylüyorsunuz. 
- Madem ki yüzden insanın 

içini okumak sanatine va'kıfsı
mz. Bak nız yüzüme. 

- Siz itimat edilebilecek bi. 

riıiniz. 

- Demek 1ıer ıeyi yapmıya 
karar verd.niz. Her şeyden kor· 
kuyu kaldırdınız. V encdiğe gi
diniz. Orada kendinize bir yer 
bulunuz. Hiçb·r şeyden kork • 
mayınız. Ben daima sizi ve o· 
turduğunuz yeri muhafaza al· 
tın1a bulunduracağım. Daima 
yaPrnızda bulunacağım. Artık 

hayatınızdan emin .clabilirsini. 
niz. 

- B'.l yard mrza mukab:l si
ze ne yapabilirim? 

- E:ına yaT'aca3ınız kü,.iik 
b 0 r vaıı.-1dcn ibarettir. Yalnız 

dört kişiyle teklifsiz dost ol • 
nıak. Fikirleri, ruhları, kalple. 
ri ve'na"ıl her •evleri s·ıin1 e 

beraber olacak. Bir yi.yip i~ti· 

iiniz ayrı gidecek. Anladınız 

mı? 

- Bu dört adamın talii beni 
korkutuyor. 

- Kabul ediyor musunuz? 
Areten garip ve mecalsiz bir 

şekilde cevap verdi: 
- Kabul ediyorum. 
Ayağa kalkarak ili.ve etti : 
- Kim bu adamlar? 
Rolan cevap verdi : 
- Büyük engizitör Van.da· 

lo! 
- Sonra? 
- Piskopos Yasyo~ 
- s~nra? 

- General Aliteberi. 
- Dördüncüsü? 
- V cncdik Cumhurrcisi 

Fos kari. 
-24-

BUYOK ENGZITöR 
Rolanın, Skala Brinonun ye. 

rine idam sehpasına gitmiye ha· 
zırlandı;ı, fırtınalı geceye dö
neı:m. 

Bu müthiş gecede, hüküme. 
tin üç gemisi Lido limanında 
batmış, belki yüzden ziyade san 
clal ve ~ondol biribirile çarpı· 
şarak parçalanmı§tı. Şiddetli 

bir yıldırım. neticesinde tutu· 
ş"n Ecefköprüsünün alevleri 
Dükün sarayını yalamıı, yıldı· 
rımhr biribirini kovabyarak 
V ened~kte büyük yanıınlar 

Jiün old11l11 lıadiJT ta10kkuzla hareketini 
zi Jat·siye eylerım.,, 

Bu mektup komıtede alkı larln okundu. 
Ropcn Cevahirciyana komıte adına şuk
ran mektubu yazıldı. 
Teşkilat içinden hiç kim e bu dönen de

sise ve hileden biran i;in bıle suphe etme· 
mişti. Yalnız C".e\a!1ircıyan bize hatıraları 
nı nakleden (llınçak komit ,i umumi mu 
fettişi A.K.) ın kar 1:>ında bıra" ter do~ 
til ,·e bu iş böylece unutuldu, gitti. 

lstanbulda Parma: .. kapıda Çatal hanın
da Arap oğlu Kirkorun yazıhane ine 
gittim. On beş gündenberi ilk defa sokağa 
çıkıyordum Arap oğlu Kirkor, bana da
hiliye nazmmn \ e sadrapamın ermeni 
meselesi hakkındaki tebliğlerini söyledi. 

Gazeteleri \e tebl•ği okudum. Fakat ge· 
ne içim istedijtim rahata kavu muş değil· 
di. Artık hükumetin bu hu.:u ta hassac:ı \e 
dikkatli davranaca~ı muhakkaktı ve bir 
gün ele geçmemiz ihtimali kuvvetleni} or
du. Kirkordan ayrıldım \e doğru Cevahir
ciyanın misafir kaldığı e\ie gittim. 

Henüz çıkmamı tı. Benim geldiğimi gö 
rünce memnuniyetini !;akhyamadı: 

- Ben de, dedi bugün sizi bulacak"tım. 
Tabii olan bitenden haberiniz 'ar. Ben 
teşkilata tekrar faaliyete geçmesini yaz· 
dun. 

- Aman müteyakkız olmak lazımdır 
mösyö Ropen dedim. 

- Ihma! etmedim, dedi. Onu da yaz

dım. 
- Mösyb Ropen, dedim. HüHımetin si· 

ze büyük itimadı 'ar. Sanıyorum ki siz 
ve HınçaklJlar bir ip üzerinde iki canbaz 
vaziyetindeyiz. 

Ropen Cevahirciyan böyle bir Iaf;ı ha· 
f1F lleiilcli ~ ld birdenbire sarardı. 

- Ne gibi? dedı. 
- Ne gibi olacak, hükümetlc ı;izin ara· 

nızda bir iş birliği olmak lazım gelir ki 
bir ermeni i yam Mdi. ine ait m3hrem 
tezkereyi ize gö terebil inler. Ben ı;jzin 

bu da\ ada iki tarafı kesen bir acem kılıcı 
oyunu oynadığınızı düşünmekteyim. Ni· 
hayet h;pimizin hayat \e · mukadderatı 

bu davaya bağlıdır. 
- Beni tehdit için ha r 1 :ım orsunuz a· 

ıizim. Or.ce bir sual so.ac.ıgım. 
-Bu)'Ulunl 

- Siz zapti}e memuru de'ril mi iniz? 
- E\et. 
- Benım böyle bir' azifem olduğu-

nu nereden bıliyor~unuz ve bunda Hınçak 
amali için neden tehlrke goruyorsunuı? 

Kaldı ki bu vaziyette bulunsam şımdiye 

kadar bu ip üzcrındekı rakip canbazı hü· 
kumetın elıne te\dr etmez mıydim? 

Ropen Ce' ahirci} an terliyordu. Fakat 
bu söz de pek yabana atılır bir mutalea 
değildi. Filhakika benim dıi~unduğüm gi· 
bi ol~aydı. niçin l'e\ ahirci} an teşktlatı e
le \ermiyecekti? 

Yaranın işle) ip tam olgun halini bekle· 
dikten onra ni terlcmeğ~ hazırlandıkla· 
rmı o zaman du,unebilseydım. Kendimi 
hiç olmaz a peka:; kurtarabilirdim. Fakat 
bu bir türlu aklıma g .. lmedi. Ropen mü· 
nakaşada za} ıfladığımı ~zdi. Şeytanı çen· 
herden atlatacak kadar zeki olan bu ada· 
mın gözünden, benim ) a' :ış yavaş mut· 
main olduğum k.,çamazdı. Dedi ki: 

- Eğer böyle bir vazi)etim olmasaydı, 
şimdi çoktan bir ipucu ele geçer ve çoktan 
bir ka ımız yaka} ı ele 'erirdık. HukQme· 
tin bu emniyetini muhafaza etmemin fa}· 
dasını görüyoruz. 

Evet, dedim. Burada haklı ... ınız. Fa· 
kat her ned ns:! iç.mde -.·ze karşı daimi 
bir itimat 1 lığım. bu nisb~tte de kudreti· 
nize ka~ı gu enim 'ar, b .. ni bu }~tc bailı 
bıra!<an dahi sizsiniz. 

Bilmiyorum, ama. bu bir sarhO'jluk gi· 
bi bir sey. Sizin beni sarhoı; ettiğınizi 1a· 

nırorum. llak·katte de sizden korkuyo· 
rum. 

RoP"._n Cc\ ahire· yan terini ilerken ıu
lü>ordu: 

- Yok camin, tledi. Bl.İn"'\>ıe -p;&fıh um, 
ne de şaki çeteleri efradından. Bana ıtirnat 
etmenizi rica ederim. 

Ô} le olsun Mösvö Ropen ! 
Biraz konuştuk. Aklıma bu Avropa 

meselesini açmak geldi. 
- Rösyö Ropen. dedim. Teftiş esnnsm 

da komiteden \'ahrama ber me ·tup gel
miş, Auupaya gidip gidemi) ev.:"ı -s0rul
muştu. 

Rop"'n Ce,ahiıci)an s0 .. Wı1u lJitirmeden 
Ce\ap verdi: 
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Eana karc:ıı gösterdiğiniz b:i
ytiıc hare .ett .. n şimdi korkmıya 
başlıyorum. Bu halinizle. biraz 
evvelki beni öldurmek istiyen 
haydutlar n hali arasında he. 
men hemen fark yok gipi .• 

R!::lan kelimeleri biraz daha 
§İddetli telaffuz ederek: 

- Sizinle anlaşmak istiyo
rum 

Biraz durdu. Sonra sözlerine 
d::va-n etti: 

- Sizi ilk defa gör.düğüm za
ma-ı, durusunuzdan, halinizden 
siz·n saf, kendi halinde, bir şa. 
ir, bir tar·hçi olrradı&mı ı,. 

mev!-i düşkünü, yuksclmek, 
mütem:ıJiycn yi..k elmek isti. 
yen karakterde birisi olduğu· 

nuzu anhdım .. Bilmem yanılı

yor muyum .. Ş:ıye1 düsüncem 
de yan h •or am bu dal.il·ac'a 
sftr">estsi liz .. Hemen gidebilir_ 
si i·•'. Y k; cayet apl dı~ım gi. 
b"vseniz kalını .. I""'m·s~hm ... 
S ruyorum, kalmak mı, gitmek 
mi istiyorsunuz?. 

Piyer Areten birdenbire ce
va,> verdi: 

- Kalmak!. 
Aretenb çehresi de~ icmio:ti.. 

S ara:-ı yuz.:ne kan torlanmış, 
• eski halini bulmıya başlamıştı. 

Sanki bu garip çehreye eski ge
v·zc, s<>f, sadedi] l;ir maske ~e 
çirilmi:ıti. 

Piyer Areten 
Piycr Aretenin hayatı telki· 

ke deger. O, belki dilnya )Üzün 
deki insanların en habisi, en al· 
ç gıdır. Fransız muharrirlerin. 
den F bret Şasi, bazı eWaun 
hayatı huıusiyeleri hakk o.da 
1 84 seneı·nde yazdıgı eserin
de onun için: "Bu ismin üı • 
tı..inde topladıgı rezalet ve de • 
naet bende bir nefret hisi uyan
dırır,. der. 

işte bu adam, Kara ma4ara. 
da, Skala Brinonun tutu,•urup 
yakt ğı meşalenin ay.dınlıgında 
ga et iri ve korkunç gorünil. 
yordu. Yuvarlak yüziı, ıiyah 
ve itina ile taranmış sakalı 

çevrelemişti. 

Yüz:inden cüretkar ve mace· 
raperest bir ctdam olduğunu an
hmak kabildi. Rolan dikkatle 
bu yuzü t tkik ediyordu. 

Pi~ er A'reten büyük bir te~t. 
lif sizlikle: 

- şa·r oldtıwt'"TI11 a.-famanu: 
takdire de,.,.er. Mester de ilk 
gö Ü t ümiız gfaı size bazi 
ı:eylcr söylivece~imi vaadet -
m;ştim Fakat beni haliniı dü
şündürü ordu. Esrarengiz bir 
tavr nız v"'rdı. Ama bende ni. 
hayetsi~ bir itimat uy21ndın:uş
tınız. Şimdi size önce kim ol. 
du -Yumıı, sonra da ne olma le \s· 
tediğimi ani tac ğı'Tl Ben is'1n 
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Topraksız çiftçiye 
. . 
ıçın tevzii toprak 

Bir toprak kanunu 
.Aksınk; öksürük, burun-akması, düŞkTinlük 

© [([J [p 
hazırlanması isteniyor 
Köy ve zıraat kalkınma kongresinin ikinci gününde, kom~syonlar 

kendilerine verilen işleri tetkik ettiler 
Ankara, 28 (A.A.) - Birinci köy Ye yonları birleşerek ilk ve orta tedrisat hak 

.ılraat kalkınma kongresi komisyonları kında enctimenlerine arzedilmek üzere ha 
bugün öğleden önce ve sonra B. M. Mec- zı kararlara varmıştır. Görülen mevzular 
füıinde ve Ziraat Vekaletinde, tahsis edi- arasında kurslar, ilk ziraat mektepleri, 
len salonlarda toplanarak kendilerine tcv ilk ihtisas mektepleri ve orta ziraat mek· 
dl edilmiş olan meseleler üzerinde tetki - tepleri hakkındaki konuşmalar ıona er • 
katta bulunmuşlardır. 

Bu komisyonlardan bilhassa tarla zira. • 
ati, bağ ve bahçe ziraati teşkil!tı kom.is. 

miıtir. 

yonlarındaki mtizakereler ve mtinakaıalar 
canlı ve hararetli olmuştur. Esas itiba -
rile Vekaletin tesbit ettiği esaslar, nok
tainazarlar aynen kabul edilmiştir. Vila -
yet, kaza ve köy mümessilleri de kendi 
vilayetlerini ve mıntakabrını alakadar e. 
den noktalar hakkında temennilerde bu • 
lunmuşlardır. 

Yaşar Özeyin başkanlığI altında top· 
!anan tarla ziraati komisyonu umuml zira 
at kısmı, kuru ve sulu ziraat, gübre ve 
gübreleme, mticadele tıleri, nebatların ıs. 
lahı, makineler meselelerini canh ve ha. 
raretll bir §ekilde müzakere ve münaka -
§n eylemi.'3tir. Bundan sonra husuıt zira. 
atten buğday, arpa, çavdar, yutaf, pirinç, 
mısır mevzularını tetkik etmit ve aynen 
kabul edilen vekillet tekliflerine bazı yeni 
temenniler ilave eylemiştir. Bunu müte
akip tütün ve pamuğun, yarın aynca iki 
komisyon halinde müzakerelerine giri.şil. 

mesine ve bu tali komisyonlarda verile • 
cek kararların encümen heyeti umumiye. 
sinde bir kere daha görüııülmesine karar 
verilmiştir. 

Komisyonların toplantısı yarın ve öbür 
\ün de devam edecektir • 

Ziraat tedrisatı 
Ankara, 28 (Hususi) - Öğrendiğimize 

göre Tahsin Coşkanın bagkanlrğı altında 
toplanan tedrisat komisyonunda şu ka -
rarlar alınmıştır: Bu arada köylü murahhasların ~ok pra. 

tik ve faydalı söz ve noktai nazarları ko
misyonca ehemmiyetle nazarı dikkate a. 
lmmıştır. 

1 - Tedrisat üyelerinin iştiraki ile ev
vela\ Vekaletçe hazırlanan muhtelif rapor 
lar milzakere olundu. Öğleden sonra Zi. 
raat Vekili Faik Kurdoğlunun tedrisat 
hakkındaki izahatı dinlenerek Uç tali ko_ 
misyon halinde çalışmaısma karar verildi. 
Bunlardan yüksek tedrisat komisyonu mü 
zakerelerine devam eylemektedir. Ayrıca 
orta ziraat ve ila ziraat tedrisatı komis-

Mevzuat, dilekler, zırat kredi ve zirat 
sigorta komisyonunda görüşlilen muhte
lif ve mütenevvi meselelerin en mühim· 
leri şunlardır: 

1 - Topra.kAız tlr~iye toprak 
tevzii ,.e dağlık topraklarm te,·hJdl 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Umum Müdürlüğünden : 

1939 senesinden itibaren gazete ve mecmualarda 
Ic~mıza ait cJarak neşredilecek ilanlar badema İstanbul 
:ubemiz direktörlüğünün tahriri emrile icra edilecek
~ir. Aksi halde vaki olacak her türlü talepler meımu ol
mıyacaktır. 

. ~ ' , . .. .'.\" . .. .• 
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ciı u:r adamım. Yalnız doğdu· 
ğ ım kasabeı.nın adını taşıyo • 
mm. Servetsiz biriydim cebim
de b . .ı ki bir tek ekil l:ile yo';.:
tu. Babam yoktu. Ana:n açık 
rıe:;rcp ka.::lınlar 2rası:ıda has. 
tanede ö!ı:1üştü. Birçok i.,lerde 
bulundum. Hizmetçilikten oda 
ıı:ajclığ na kadar. Her şeyi yap
t .. n. Zenginler:n §Cn ve ~atır 

yem:k yedikleri bir oda kapm 
önünde sefil ve meyus bir hal· 
~= inlemenin ne demek olduğu. 
n:ı ıt:elki siz bilmezsir.iz. Ben 
lıiçbir unvana sahip değ:L:lim. 
Mevkiimin güneş kadar yüksek 
b:r yerde olmasını arzu eder -
elim. Nüfuz sahibi olmaktan da· 
ha tatlı dünyada acaba ba§ka 
L:r .-r_:y var mıdır? 

Kcntlimde bir imperator kud. 
reti bulmak bana tatlı gelir. 
Böyle yapabilmek, böyle ola • 
bilmek için dayanacağım an • 
cak bir tek kuvve.im var o d;ı 

~:ı .•• 
Piyer Aretcn, masa üzerincl:: 

kalemi kavrıyarak bir siHih r,L 
bi tuttu. Havaya kaldırdı. 

Areten bu haliyle nnki bü
tündünyayı mahvetmek istedi
ğini anlatmak arzusunday.dı. 

Sözlerine devam etti: 
- 1şte bununla .. Yaln•z şu 

lci:ı tahta parçasile. 1şte ne 
yaptımsa bununla yaptım. Ka. 

lemi hokkaya batırır, yazarım. 
Yazılarımı yazan kara su. m::
rekkep değil, sal'lgi bir zehirdir. 
Kimseye k"n besler. em. Fab:t 
kcn:limi çılgın bir muhabbetle 
severim. Kimsenin ne dost v:: 
ne düşmanıyım. Di.!nyada ken

dimden başkasını takdir etmem. 
Bir kimseyle tam~tım mı oona 
hizmet edip eclemiyeceğini so. 
rar m. Saa.dete hizmet edebi -
lirse C'nun hararetli bir do!tu 
olTa':tan bir a:ı bile tereddi' t 
etmem. Hizmet edcmiyeceğini, 
hele saadeti:ne sekte verece • 
ğini h·ssedersem onun en müt. 
hiş bir dü:mam .clunım. 

Önce sinsi sinsi cnu kcncH
m: çeker, sonra da kazdığım 
kuyuya yuvarlarım onu. 

Şim:li anhclınız rnı ben !:i
mim? 

Rol~n b:rdenbire cevap ver. 
rr.ec1i. Yahıı· sordu: 

- Sizden her an ~üphelen'n 
l:-,.nim gibi bir yabancı yanır.d'l. 
h:.,ıerinizi a-::ıl:"a ~övle:reniz 

plc1nlannızın al:sinc bir hare • 
1 ctt~r. 

- Hc>yatımın l:arı!'I 1: ve ro·: 
pürüzl:J gectiğini t:Ciylemi"t0

rtı. 

Çnrpış-ralarım bana yüzden o-• 
ku:n~k sanatini de ö:-'retti. ~i. 
%C İ[!\a, bir mani de~'<lir. 

- Demek yüzümden ol:uda· 
nuz, 

meselelerini ihtha edecek bir top . 
rak kanununun bir an e" \'el ihzar \'C 

lsdarr, 

tehlikesinin yanılmaz h.abercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Grlpe karşı koymak için.,... hemen A S P i R 1 N alınız ? 
.:.- ... ,,.,~... ' 

2 - At ve ııullukla ziraat uııulünün 
te,, lk, temin n himayesi, 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara kar{ı en emniyetli ilaç budur, 

8 - Klitük çif~iye elle kullanıla -
cak nya herhangi bir ,·a.•ııta ile tah. 
rik edllc-cek ekonomik makine , .e ild
lerln, büyük l'.,!letmelerc de traktör, e 
biçer bağlar 'esalre makinelerin u -
cuzca ,.e uzun ,·ade ile temini, 

ısrarla 

- . PIRIN. 
isteyiniz! 

• - Memlekete ithal olunacak zira. 
at makhıeleriuln her mıntakaoın hu· 
su;,iyet \e lcaplanna ı;öre de,·letçe 
k:ı.rarıa.,tırıla<.'.ak nıuayyen tiplere lr. 
eaı, her yerde bu makinelerin satı~ını 
yapacak müe11ııeselcrln, tamirhaneler 
a~malarmın \'c ;\·edek parça bulundur 
mıılarıorn temini, 

:S - Gaı, mazot ııair muharrik mad
de ffyatlannın \'C gümrük resimleri -
nln haflrletilmcsi, 

20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur.' 
-~ "ffi.. ..... t 
Her feklin üstündeki '17 markası aldığınız nıarın 

hakiki oldutunun ve iyi tesirinin garantisidir. 
6 - Köylüyü aydınlatmak, teknik 

bilgisini arttırmak kliltür se\·lyeslnl 
~·ükseltmck için programlı bir mesai 
tanzimi \ 'C bunun bir merkezden idare 
si, bu cümleden olarak köylüye ucuz 
radyo temini haftalık bir gazetenin 
nesri \'C meccanen tevzii. 

Süreyya Gencalın ba§kanhğında topla. 
nan ziraat sanatları komisyonunda mem· 
lekette konserve sanayiinin inkişaf ve bu 
suretle memleket mallarının kıymetlendi 
rllmesi, bira, ıarap, konyak ııanayiinin 

esaslı ıekilde ilerlemesi maksadile mem. 
lekette bir fıçı sanayii kurulması, §arap 
bira rusumu azalttlmak suretile bunların 
ucuıa mal edilmesi ve bir de ei§e ııanayi
intn bira, ıarap ve süt sanatlarını ilerle
tecek şekle ifrağı meseleleri görüşülmü§. 
tUr. Yann çiftçilik mevzuu Uıerinde çalı· 
ıılacakbr. 

Bir saat hediye etmek iyi şeydir 
Bir N E K E R saat hediye etmek 

Ebedt Şef Atatörke tazim 

daha iyidir. 
Çünkü 
NEKER 
dakik ve 
metindir 

Veni 
ınodelleri 
gelmiştir 

Ankara, 28 (A.A.) - Birinci köy ve 
ıiraat kalkmma kongre•i delegeleri bugün 
Atattirkiln tabutlarının mahfuz bulundu· 
ğu Etnogrıı.fys. Müzesine giderek Ebedi 
Şefe ka?'§ı tazimlerini izhar eylemi§Ierdir. ... ..... .. ...... ' .~.··.- .. 
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- Evet Möıyö. Çehreniz.:!e 
~amus ve istikametin izalesi 
imkansız: çizgileri var. 

- Çizgiler mt? 
• - Evet, çünkü ben namus, 

istikameti bir sanat, bir plan ve 
bir muıibet sayanm. GC:rüyor· 
ıunuz ya size ne noktal!an iti. 

mat cdiyoruın. 
Rolan \:~vap ver:!i: 
- Tertip ettiğid2' ı;!inı tat

bik mevkiine k:ym~1, 1çin la· 
zımgelen evsafı haizsiriz. Yal. 
nız blr hasletini? e:Cs k. Bun -
<lan dolayı da pek: mütees~iriın. 

, 

- Nedir Mösyö? 
- Cesaret. 
Are~en sarararak ba~ırc!ı : 

- Cesareti 
- Evet! Çok korl::ı':sınrz. 

Cesaretıiz:liğiniz, ~at'i o:a-. me-
rımlar nızın icra'Jın'l ınar.; o • 
hbilir. Biliyorsu~rnt ki bir l.im
re cemiyet harici s~yıl2cak o· 
lurıa o artı!F ölnıü~ l:('mtkt:r. 

- Siz pek mü-::11~ bir ;:.O::am. 
11ınız. Beni t am can a!o:c;.k ye
rinden vurdunuz. 1Jak1 •.ınız. 

C ·aretıizim. Ev~ .. heı ~eyden 
l:e:-kesten kor1cuy'lrurr:. Dün -
yada her ~eyden çok hits;yata 
},a~lıyım. lkb:ıl :um beni deli 
ye döndürüyor. Fakl\t bu has. 
tılıkt:m bir türlü kı:rtulama • 
dım. B:raz: ceıur olabilm·k için 
yapma.dığım kalmadı. Fı:.kat na-

file. Harp meydarJarı:;cia bu • 
lundum. Daha ilk kur§un pat· 
layııında bayılrvermi§im. 

Areten titriyerek tir t~hta 

is~cemleye söktü. Yüzünü ell:
riyle kapaclı. 

Rclan omuzlarına dokuna -
ra!t: 

- Benim cesaretime itimat 

eder misin? 
- Şüphe mi var. Siz ölümü 

l·ir eğlence telakki edecek k~
clar cesursunuz. Hatta öyle ki 
ben bu hakil•ati anladr'ktan 
sonra ıize: ''Mademki bu ka
~ar cesursunuz, ne diye dün • 
yayı biribirine katacak §ekildc 
hareket etm!yorsunuz?,, diye 
~ormak istiyordum. 

- Demek cesaretimi tasdii: 
ve itiraf ediyorsunuz. 

Fa1~at siz mademki ce~aret
s~zsir.iz, Venedif e nasıl giC:c
bilirsiniz? 

- Ne söylemek iıtiyorsu • 
nuz? Anlamadım. 

- Eunda anlamıyacak ne 
var? Hayatı, ancak cesaretli o
lan ka::anabilir. Oda uşakları • 

nız<lan tutunuz, herkes cesaret. 
sizleri ezmek ister. Koynunu • 
za alacağınız bir k;:.d.n, si:ı:i öl· 
dürmek için uyuyup uyumadı • 
fınızı gözet!er. Siz, bu katar 
cesaret:ıiz olduğunuz halde böy 
le yapayalnız nasıl oluyor da 

Yıldızlar hissiz midi 
~ Başlar af ı e iııcidl 

yıldızlar, yarı kadın, yarı makine, ) 
kasa olanlar. Bunlar mesleklerine az 
hemmiyet verirler, paraya iyice kı)"tll 
verirler, n:ııkı da unutmazlar. 

M:ıri Karlisl bu tipe çok gUzcl bir lif 
nektir. O l}U cümleleriyle hisdyatmı sÇ 

ça meydana koyuyor: 
"- Ben nncrık sevcbilcıceğim bir adli 

la evlenebilirim. Fakat bu adam mutl 
benden dalın çok kazanmalı. Sabit bir ııı 
leği olmalıdır. Ya bir doktor, ya bir s 
kat, yahut bir bakim. Yalnız bu adanı 
lışmama mani olmamalıdır ... Sevgi, pıı 
meslekten ayrılmamak ... Ben bu UçuP 
bir arada isterim.,, --

Neş'e 

( Baştarafı 1 O mıcUffaf. 
dillerini çıkarttılar. Onlar da ya. 
kında ölür, oğulları da onlar gi· 
bi keder, tasa içinde yaşar ... ,, 

Jacflucs Chatillon l:alkıp palto
sunu toplayıp silkti. Yüzümüze, 
ovanın gece serinliğini, duman 
kokularını getire.1 bir rüzgar çar. 
pıyordu. Uzakta pencereler birer 
birer yandı. Hiç sesimizi çıkar • 
madan yola füizüldük. 

D:)stum birdenbire: 
- Sakın bu hikayeyi 'kimseye 

anlatma, yazma, dedi. 
-Anlatmam, yazmam, diye va· 

atlettim. 
r- Yolumuza devari-ı etti~. 

I 
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kemik bastalıklan, cUmai yorgunluklan ile \itamlnslzll~ıı 
dopna MlUlD •yıfbklara kartı 

KUVVET ŞURUeU 

ViT ALi 
D<'r annenin bilmesi foap eden bir lruV\·et ıorobudur. Çoeukbrınıza 

\1talln kuvvet şuruba venn~kle onJan sağlam, gllrbltz ""' 
'e neş'cli yetisttrlndni'ı. 

VıTALiN KUWET ŞURUBU 
lU~kt<'ll ç.ağındaki gcnr,Jerlc emzikli kadm ,·eya lhUyaçlarm hayatı 

kuilret ,.e kan·etJ.ertnl arttırır. 

ING1Ltz KANZUK EC2ANESt 
BEYOCLU - lSTANBUL 

Türk i v.e 
ŞEKER FABRIKALARI 

Anonim Şirketinden: 
Müessesemiz üC'UncU parti olarak küp ve kristal ecnebi şekeri satın alı. 

~aktır Şart..amcsi Bahçekapı Tqhan 42 numaradan isteyenlere verTr. 

12. Sonkftnun. 1939 perşembe gUnU saat on bire kadar teklif mektup

Partname esasına göre kabul edilecektir. 

!:::...:..... ~ ı:: .. ::~uı. -~· ........ --
•• ·- • ·--· ·-· •• • • ·'1-

• 

I _ İdaremizin Cibali TUtUn ve Kutu Fabrika2mda halen mevcut olanlar .. 
'ıyıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 16().000 k;lo tahta Mf· 
Pazarlık usulile satılacaktır. 
11 - Muhammen bedeli beher kilo su 50 sant:m hasebiyle 800 lira ve % 
~llıinatı 120 liradır. 
llı - Arttırma. 13-1-939 tarihi ne rastlıyan cuma günü saat 15.30 da 
ta ta Levazım ve MUbayaat IUbe sinde mUtetekkil komisyonda yapıla. 
r. 
lV - Nümuneler Ciball ve Kutu Fabrtkalarmda görUlebilir. 
\' - lsteklilcrin arttırma. için tayı n edilen gUn ve satte ~ ırs teminatla. 
birlikte yukarıda adı ge<;en kom!ayona gelmeleri Uln olunur. (9484) 

• • • 

l - Şart.name ve numuneleri muci hince aatın alınacak 25000 kilo bel ipi 
ı zarf usuliyle eksiltmeye konmu., tur. 
lı Muhammen bedeli beher kilosu :>9 kuruş hesabiyle 14750 lira mu. 

ltat tem:natı 1106.25 liradır. 
in - Eksiltme 16-1-939 tarihine rastııyan pazartesi günü sr..at 15 de 
taşta Levazım ve Mübayaat şube sindeki Alım Komisyonunda yapılacak. 

l\7 - Şartnameler parasız olarak her lun sözü geçen ıubeden alınabile. 
gibi niimune de görUlebilir. 
\r - MühilrlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme para

lrıakbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 
~ksiltme günü en geç eaat H e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Ba,_ 
ığına makbuz mukabilinde verilme si lazımdır. (9485) 

Nafıa Vekaleti 
lstanbul Elektrik işleri Umum MUdUrlUgUnde·n : 

1. Muhammen bedeli 9990 lira tutan 60.000 litre benzin ile 3000 litre 
hususi benzin kapalı zarf usull le eksiltmeye kon.m,Uftur. 

2. - Eksiltme 13-1- 1939 cuma gUnil saat 15 de İdarenin Tünelbaşında 
Han binasınm 6 cı katında toplanacak arttırma eksiltme komisyonunda f 

acaktır. 

3. - Bu i6e ait prtnameler idarenin Levazım MUdürlUğUnden parasız a
Uir 
i. - Muvakkat teminat 749 lira 25 kuru§tur. 
&. - Teklif mektuplannm 2490 Ayılı kanun ahkimma uygun oıattıt- ve 
iltınedm en a.z bir saat evvel Komisyon Reisliğine- verilmiş olması lazım. 

(9414) 

HABER - Akpm poduı 

AKSIRIK 
NEZLE 

ı Bütün göğüs 
1 1 Hasta"ıkların 

Knra ~aher~iBidir 

Hastalık ihtimallf>rlnl 

5RiPiN 
larak yok edebılirsinlz. Cripin, Rad)o 
tn milessesP!erlnde fevkalade itina· 

Jnrla hazırlanır. Hahatııızlıklan, ağrı. 

lntı defetmekte ir J anzehlr kudretı 
gösterir. Kalblnıze, mıdenize ve böb

reklerinize yorgunluk vermez. 

lcabında 3 kaşe alınabilir. İsmine 

dikkat, taklldlcrinden sakınınız ve Gri· 
pin yerine başka bir marka verirlersP 
klıtr>tlP reddediniz. ....................... 

rı '"' ı rn '" ı ı 

Kıymetinden şüphe edihnez bir 
diş macunu halıne nasıl geldi? 

Rınnnı:ınnnaııı ..,,..,_ 1111 Z İ R A •ıııııııwıııınıımııuımıınuıuuınıı:nı 
Daima nefistir, daima temizdir, , pasları temizler, dişleri parlatır 
daima ucuzdur.Ve minelerdeki ve hıastalıklannı geç:rir. 

Ancak sabah, öğle ve akşam günde üç defa 
dişlerinizi onunla fırçalamak şartbr. 

Ancak sabah, öğle ve akşam günde Uç 
defa dişlerinizi onunla fırçalamak şarttır 

U.AiMA RADYOLiN 
.. ... . .. ... .. .... 
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Or. irfan DENiZBANK 
RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıratıthaı:es1 kat 

~ısında eski Kfod Fareı •akak No. 
8 • 10. Öğleden ınnhı 3 ten 7 yr 

USKlJH Ş~Fr SAl'tN At.tl\lt\CA . 
Bankamıztn Kınabada tip ndeki g n1'leri iç'n altı takım t• Şaft satın 

kadar. 
Jlllllll ..................... . 1 

alınacaktır. Sartnarne i Tophan dcl~i D n·z h nda Mater}el ubemızden her
fün_pa~ alınabjlir:. Teklıfler n geç 0-1 · 39 ta · ne kadar mezkur ubeye 
\ert1mi~ bulunmalıEirF 

iiİlll ........ m:I ................................. ... 

... . . . . ... . . . . ' "' - .'' ,. ' ~ ' ~ '\ .. · . ~ ,. , , .... 

TDrklyt> f!uınhuriyet Mrr"Pz Rnnka~u 24- ı 12 ı 193R va z.i ve ti 
Kasa A K T j F Lh-n ~, Strnıa11e • ~ ~. ~ ~ F 

Altın ı.an klo r:ııııl• nı ı fi 2t.ıs~.flS7.67 ihtiyat akrtııı 
B:ınlrnoı • • • • • • '. 16.060.CSO.-
Ufnklık • • • • • • • 

/Jalı 'ltlcl.ı llıılı ıblılu: 

Tüık lmı ı 

U?02.1G2.fll 

770.028.f}n 

Adi ~e re,k:ıı·ıde. . . . .. ı .308. 780.2l Hwm 1 

'770.028.8." 
Tfılaı 11/del ı lltı1 ı (1/ nr 

2.712.23-t.ıı 

0.000.000.-

llarirlfki !t/11/11 ır/t::r: 

Altın · snrt klı •r 1111 H 1 11 

Allına ı h' ılı k ıbıl crb ı 
do' ı zl r . . . . 

12.'i3G.038.3.'I 
>eruhlr edıh:n en kı n3klıH l:>H.718.:i6.'J -
l'anunun 6.8 ınrı nı. il le 

Dığcr do\·ızkr 'c borçlu 
ki ı h 1\ clcrı 

lla:int tulıuilleri 
Dcruhıe edılert e\r:ıkt nrık. 
diye karşılıgı • • . .• 

Kanunun 6-8 m:ııldt lcı ınc 

te\ Cikan Hazıne la rafın 1 n 
~akı lcdıyut • • • 

St!neclal c11:dunı: 
Huzınc bonol:ırı • 
Ticari scncller 

. . . 

. . . 
Eshcım ııe talıııil<il rıı:danı 

{

Deruhte e ılen eH kı n:ık 
A liycnin knr ılıltı cshnm 'e 

tnh,•il t ihlı:ırl kı~ melle 
8- Serbest c h m 'c t:ıll\ il ı: 

Aı anslur 
H 7.ınryc kıs ':ı<l 1 3rnns 
Allın ve dol ız üıerıne • • 
'J'ah' llat üzerınc • • 
Hı cd3rl3r • • • • 
Muhtelif • • • • 

20.157.07 

i),748.482.73 lH.üO.t.070.0~ 

tMJ.':'48.r>63. 

l6.oo.&.ı2ı.- 142.744.442.-

1 
87.447. 180.32 87.447.489.32 

4!.778.oıı.o:ı 
G.703.o:>ı.78 48.MD.063.71 

1:;0.005.2":' 
7.808.722. 

l tl;ıln 

'1.068.277 .~. 
4.000.000.-

18.338.201 • .'l?ı 
SO:S.:! l 1 . o:; 1 .Ot 

lcrlne le\ fık:ın h zıne 1 r • 
fınd n rnkı le il\ t • • 

Oeruhte edıl n l'\ r ıkı ı k 
tlı)C lıakl)C i 

ı, ırşıhılı ı. m.ımcn nllın ol rak 
ılh elrn ledaHıl ~ ıc l ı ll'n 

Hee'ilrnnl n ukahılı ıı· el ı 

ı eda. '.u:cıl. . • • • 

7 ur/; lira r Alevduutı 

IJovi: Tnuhhüdalı 
llına ıah~llı lcnhıl rlı \ ı ılrr 

il -; r dövizler ..:e ıl r klı 

kir nq h:ık 3elerl . 
Mulıtcıır • • • • • • 

l Temm z 1938 tanhlnden ılfbarf11" 1 konto haddi ro 4 Altın (berine 

lG.004.121.-

ı n.000.000.-

·M.000.4H)().-

4.AA:l.4f 

-J,lra 
1 ;;.000.000.-

8 .712.234.11 

:.:0-1.; ..... .J:?.
:=.J.420.H(JD. Ut 

22.,>S.<ı.SOH.39 

00.613,697 .93 

05.it 1.051.61 

.':..-· ~-. .. ,, .. , ... : ..... \, .... . . 
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Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 
hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

CAFER MüSHiL 

• 

latubGI, tiıltaa Hamam Ba•cU 8 . Ge~ltll , .ıı · H 

...... . ., . ... . ,. .. ""' " ,,.,., . . 

" ·mııııı~ıımııı~m~ııH~ımım~m~.~~ııınıııı~mmıı~mımnı1111111m111J•ım~mmıııın~llllRl11~• 
Sütün scnenizin ağız tadile geçmesini isterseniz. ~ 

y H~~t ~K! ~!; ~yi~. A 1 
Li U i iN I 

CI 1 
Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy nıııı.I 

• 

• 

ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Biluınııtl1 e'• 

zanelerde bulunur, 

KRIPTO~sayes1nd~ ğündOz ışığı gibi 
bembeyaz ve sonderece idarel i bir 

tenvirat elde edilmiştir. 

tUNGSRAM 'ın ampullarının içine koymağa muvaf· 
fak olduğu KRiPTON gazı, tıavada nadır tesad04 
edilen ve pek güç zaptedllen bir gazdır. K RIP TON 
gazı nın molekülleri n i n husual yetıerl say e !; i nde 
TUNGSRAM KRiPTON ampullarının aydınlıgı tama· 
men beyazdır. Yan i gündüz ışı{lının tem izliğini ve 
şeffaflığını haizdi r. KRIPTON 'un mevc ud iyet i elek· 
trlk cereyanını ışı{la tahvil ed en en birinci amlldlr. 
Aynı cereyan sarflle TUNGSRAM Kripton ampulları 
kat kat fazla ''ık temin ederle r . Bu sayed e ampul
ların kaırarması .... bozulması a sgari dereceye in · 
mı,tır. Bundan dolayı e ı ek t r i k ampul u alı rken 
TUNGS RAM KRI P TONLARI terc i h etmelıs in i z . 

BOURLA BİRADERLER 
İSTANBU'- ANKARA - IZMIA 

Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliği 
. fabrikaları anonim şirketinden; 

PAMUK 1PL1Ct SATIŞI 
.Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 ,, ,, 
Nazilli basma fabrikası malı 24 ,, ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 

Fiyatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. 

415 Kuruı 
480 ,, 
580 " 
580 ,, 

İpekli müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri rrıd" 
kabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince 
ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarııı• 
gene ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

Okıürenlere ve 
gö~ı nezlelerine ·- KATRAN HAKKI EKRE~ 


