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§ovyet - Japon ihtilafı ,büyüyor 
! nkara - Istanbul MareŞal Voroşilof 
Yolculuk müddeti . hududa gitti 
sekiı saate iniyor iki taraf müfrezeleri arasında müsademeler olduğu 
~ şehir arasında süratli otoraylar işletilmesi b' ld · · ı · 
. imkanı tetkik ediliyor 1 ırı ıy.or 

~~~fia vekfileti, bundan iki sene evveli ması da muvafık görülmüştür. A~ara ~- Japon elçisı Mos
.""1lderi yapılmış olan \'e o zaman ilk le Haydarpaşa arasında seyahat muddctı· 

~gazetemiz tarafından haber verilen nin .otoraylarla 7,5 - 8 "saa~e in~iri~mesi kovadan ayn l ıyo r 
1<larpaşa ile Ankara arasındaki mesa· kabı! o~acaktır. B.olu uzerındcn ) e.nı h~t 
kısaltmak ve bugünkü hat üzerindeki yapıldıgı zaman ıse ~ş saate yakın hır 

~fer altmak. . B 1 .. · d A müddette Ankaraya gıtmek veya Ankara· 
~~aı ~k. . b' ıçhınt 0 

u ~zenn en tn~ dan lstanbula gelmek kabil olacaktır. 
~· 1 ıncı ır a yapı masım arı. Bugün Ankara ile l stanbul arasındaki 

edtn fiile çıkarmağa karar vermış fazla yolcu miktarı otoray ic:letilmesine 
~'Uııurken bundan daha evvel hükOmet müsait değildir. Çünkü uzun katarlı tren· 

~ezi~e. Istanbul ara~md.aki. seyahat !er dahi mçvcut yolcuyu istiap etmemek· 
<letını haddı asgarıyc ındırecek olan tedir. Fakat hattın müsaadesi nisbetindc 

Paris, 25 - Fransız gazetelerinin ver 
dikleri haberlere göre Japonyarun Mosko
vadaki büyük elçisi Togo bugünlerd~ Mos 
ko\-adan ayrılacaktır. Fakat daha e,•,el 
Sovyet hariciye komiseri Litvinofla son 
bir mülakatta bulunacaktır. Maamafih 
bu mülakatın müsbet bir netice \·ereceği 
hakkında ümit yoktur. 

Japonlar huduttaki kıtalannı takviye 
etmektedir. Diğer taraftan Sovyetler de 
yeniden 45 bin kişi göndermişlerdır ve 
söylenildiğine göre Sovyct harbiye komi· 
seri !\lareşal Voroşilof tayyare ile uzak 

4,,, l?ıübim bir karar Yermiştir. Bu karar sık sık otoraylar tahrikile mm•affakiret 
ı'~a ile Haydarpaşa arasında otoray· hasıl olabileceği tahmin edilmektedir. 

1~letınektedir. Memleketimize otoray bundan beş se· 
~endiğimize göre, Nafia vekaleti bu ne evvel gctirilmi~r. Halen Aydın hattı 
~kik etmiş ve tecrübeler yapıl· ile Kayseri civarında çalı~tırrlmaktadır. 

~emur maaşları teadül kanunu büyük . 
.- Devamı 5 incide 

l 'azyfk kanunu 
üzerine 

Marrşal l'oroşilof Sialinle btrabcr ... 

Almdn gazeteleri 
yenilikleri ihtiva ediyor 

\ı1 maaşlar azelİyor, fakat mUkt-p 
~'klar m em ur iyeti n deYamı mflddetloce 

Macaristanda Amerika Hükdmet adamlarının nazlle r 

V hud·ı a le y hl nde kl sözleri dolayıslyle 
a ı er ara- .l t .. k •• •• I 

sında intiharlar .~ eş pus uı·uyor ar 
tanınıyor 

1ı.~ttra. 25 (Telefonla) - Memur murların müktesep hukukunun tarun-
\~larının teadül 'kanununda mühim ması cihetlerini ihtiva etmektedir. 
~İltlikleri ihtiva eden projenin Bü- Barem kanununda mevcut olan 19 
~llet Meclisi bütçe cn.ümeninde derece maaş esası kaldmlmıf, bunun 

~~kere edildiği malU~~r. Yakında JWiııe 15 derece konmuştur. 
~tc .keresi bitip s~n şeklını alacak ve önce haremde üç cetvel mncut bulu-
~~~ ıevkolunacaktır. . . nuyor.du. A. B. C. serileri halind• görü-

ta... -ltı Barem kanunu ile yenı proje a.. len bu cetveller de telif olunaralc iki 
id~ Çok büyük farklar vardır. Mrlye mdiıilmiftir. 

ı... tnı teadül kanunu bilhassa mesleki Birinci ıeri A ıcritidir Bu .eri maa~-
'llllj ' 

Budapeşte, 24 (A. A.) - lmredi hilku
metinin yahudi aleyhtarı kanun projesini 
ncşrelmesinden sonra geçen 24 saat için-
de, profesör Libcrman'm intiharını, ikin
ci bir intihar daha takib etmiştir. 

Budape3te yahudi cemaati hukuk mil. 
§aviri 64 y~ında doktor Geza Donbovari 
kalbine bir kurşun sıkarak intihar et-
mi§ tir. 

Bıraktığı mektupta, kimseye borcu ol
madığını ve yabudi kanunu dolayısile ha
yatı terketmekte olduğunu bildirmijtir. ~.>'et esaslarını ve terfi imkanlarını, r lan 80 liradan batlamakta. Te 90, 100, 

~iyakat derecelerine göreme- (Devamı 4 üncüde) 

~ 1 Kendi kızlarile J 
r a n k o c u 1 ar ta a r ruz 1 a r 1 n d a jl evlenen babalar ı 

muvaffak olamadılar ı • 
~~nıhuriyetçi ispanyanın 120 şehir ve jOğullarile evleneni 
~0Yünü Frankocular bombalıyacaklar 1 kadınlar 1 

' bl>!Jn~a Jıarbinin tıücuda gelirc1ili narabtltrıfoı .... 
.,,pu1 ~ ıtt10.{ :.. 

1 

l 

1 1 
1 ı 
j ,: 

i 
j ::; sene Avuıt,..(yo, Oky•nn•yo, I · 
l Afrika, Asya ve kutupların en vahıi ,. 
: l yerlerinde ya.-,mıı bir Alman, 

l lkincikinunun birinden itibaren ıi. , 
J ze ifıaya batlayacak. • 

1 l Yeryüzü insanıa-
• 

rının esrarı . 

merakla okuyacağll\ız bir oacrdir. 

iki Hükümet arasında siyasi münasebat 
kesilirse bundan Amerika zararh çıkarmış 

Bcrlin, 24 ( A.A.) :- .Reuter Ajansı 
muhabirinin öğrendiğine göre Alman
ya hariciye nezaretinde Amerika ile çı. 
kan 'kavgada Almanyamn ne suretle ha 
reket etmesi lazım geldiği keyfiyeti dik 
katle tetkik edilmektedir. 

Almanyanın Noelden evvel mukabe. 
le edeceği zannedilmemekle beraber bu 
gün öğleden ıonra bu hususta bir be
yanname neırdilmesi mutıtmcldir. Mat 
buat, vaziyeti umumi ıckilde tefsire de
vam etmekte ve Almanyanın pr.ctesto-

Şehrimizdeki ltalyan 
tebaası yahudiler 

ltalyan tabliyetinden 
çıkarılmıyacaklar 
1talyada yeni ırk kanunları dolayısile 

yahudilcr aleyhinde tedbir alınırken 1-
talya haricinde yaıayan ltalyan tebaa.. 
sın.dan yahudilerin ellerinden pasaport
larının alınacağı yolunda bir takım ha
berler çıkmııtı. Bu meyanda ıehrimiz
de bulunan 900 kadar İtalyan tebaası 

yahudinin e1lerinden"1talyan pasaport. 
lan alınınca vaziyetlerinin ne olacağı 

cayı sual görülüyordu. 
Bu gibiler hakkında İtalyanın Türki

ye elçiliğine talimat gelmiştir. Bu tali
mata göre şehrimizdeki İtalyan tebaası 
yahudilcr İtalyan tabiiyetinde kalacak_ 
lar ve vaziyetlerinde herhangi bir deği
şiklik olmıyacaktır. 

( su ile bu protestoya Amerika tarafın. 
dan verilen cevap hakkında 5hkutu mu 
hafaza etmektedir. 

Alman ga:ıetelerinin iddiaları 
Berlin, 24 (A.A.) - Alman matbu. 

atı Amerika dahiliye nazırının ve ayan 
azasından Pitmanın Almanya aleyhin. 
deki son beyanatlarını şiddetle tenkit 
etmektedir. 

Gazetelerin ittifaken serdettikleri 

mütalealara göre Amerikadan bazı 
harp taraftarları Amerika ile Almanya 
arasında siyasi münasebetlerin kesil
mesi için çalışıyorlar. Halbuki Alman 
ve Amerikan milletleri arasında hiç bir 
ihtilaf yoktur. İki memleket arasının ' 
açılması daha ziyade Amerikanın aley
hine olacaktır. 

Al manyaya satılmış 
gazeteler mi var? 

Fransada httyük bir 
rezalet ifşa edlllyor 

Paris. 25 - Fransız matbuat aleminde 
büyük bir rezalet olduğu yolunda bazı 
Fransız gazetelerinde şiddetli neşriyat 

yapılmaktadır. Bu neşriyata sağ cena\1 ga· 
zetelerindcn "Epok,.da Henri de Kerillis 
başlamıştır. 

\"'erilen malUmat şudur: 
Son zamanlarda Pariste bazı muhitler· 

de Alman yanın f e\ kata.de bir sefiri gibi 
(Devamı S incide) 

Belediye 
e 1 

muhasebecisine 
çektirildi 

işten 

Fatih Belediye şubesi muhase
becısinin kaydı terkin olundu 

.-: l'azııı 2 incide 
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1lot. 
Hastahanelerde ayakta 

t d 
• ı 1 • Bu folnfral. dün, mtkteplerin tatil oldıılll bir saatte Ortaköy yolunda alınmış· e avı mese esı t I T l'I her CumaT/tsİ tünü ayni saatinde görühn bir manzarayı tesbit t.lmeJr 

l dır. 
Hastanelerde ayakta tedavi bir mtH- _ . . _ . • 

d t b rl U U 1 k•-~- Ortakoy cıııamıda beş aUı nuklep toplanmıştır. Cumartt.sı gun~ra bunlar tatıl ol· 
e ten e ere c yapı ma wı.wc. 

Bazı asistan arknda.şlanmdan dinledik
lerimden bir ikisini not ettim: 

dulu zamanlar tramvay şirktlinln seferlul arttırması Mzımdır. ~ 
• lslanbul barosuna mensup arJUkatların dün bir kongre yaparak geçtn ~~ ~ 
müsatıi rey alan iki aza için yeniden intihap yapmaları ldzımdı. Fakat tllS'1'' 

olmadıfından kongre başka bir gilnc kalmıştır. _..,/ 

Ayakta tedavi olmak llzere gelen bir 
knıım halk, eğer bu parayı vcrem.lyecek 
vazlyetteyııeler bir fakrll hal mubatası 
getirmek mecburiyetindedirler. Bazan bu
nun mnsrnfr tedavi Ucretlnden futa tut
maktadır. 

Bazan, uu.t yerden gelen baatanm 
dönUı parumı tedavi Ucretl olarak ver

' mek mecburiyetinde kaldığı muhakkak· 

Muallimsiz kalan 
meslek okulları 
Maarif VekAleti muallim 

tayinine karar verdi 

Belediye 
e 1 

muhasebecisine 
çektirildi 

işten Zehirli gaz 
sığınaklan . 

Sıhhat MUdUrlUgUnde b1' 
sığmak yapıldı ., 'l 

tır. 

Temin ettiği yekQ.n hiçbir mura.fa te. 
kabUI edemfyecek olan ayakta tedavi Uc
rctlerl, hakikatte, inanın1d, 1nk1r halk i
çin milhlm bir yUk teşkil ediyor. 

Nasıl bir düşünceyle konduğuna akıl 

erdirmek hayli güç olan bu usuınn bir an 
evvel kaldırılmasını istemek, fula bir di
lek olmaz. Parası olan, e8asen UcrcUc 
kendini tedavi etilrlr. 

Ve, emin olun, eğer lstanbulun kenar 
mahallelerinde ya~ıyan fakir balkm ıef~ 
Jetini, hastanelerin manzarasmr yakm
da.n tanrmamışsanız, ayakta tedavi Ucro· 
ti olarak istenen 1,5 kllrU§U tem.in fçfn 
kaUanılabilecek fedıkAr ıklarm nevi ve 
vtls'atinl tayin etmenize imkAn yoktur. 

Zahir GCVEMLI 

F otograf sergisi don açlldı 
Ankara, 24 (A.A.) - Matbuat u. 

mum müdürlüğü tarafından Ankara 
ıcrgi evinde tertip edilen "Türkiye, ta
rih, güzellik ve it memleketi., adlı ikin· 
ei fotoğraf sergisi bugün aaat 15,30 da 
Dahiliye vekili ve parti genel ıckretcri 
doktor Refik Saydam tarafın.dan açıl· 
mı§tır. 

Açıl f merasJmindc vekiller, mebus.. 
lar, vekaletler ileri gelenleri üe bir kı
aım elçilikler erkanı da hazır bulunmuı
Jardır. 

iki ıcne evvel açılmıt olan fotoğraf 
serg:sinin devamı olan bu yeni serginin 
arkeoloji, Hatay, tipler, yurd glizelliği, 
insan ve inkılap seksiyonlarında tqhir 
edilmekte .olan resimler, bilhassa dik· 
kati çekmekteydi. 

ŞikAyetler, temen~iler 

Üsküdar şoförleri nizam 
harici rekabetten şikAyetçi ..• 

"08kUdar \'apur iskelesi önündeki t.ak.. 
•I durağına mensup bi.ıtttn f.&ksllerln '°" 
förlerl namına,, blr §}kAyct mektubu aı. 
dik. Banda ezcümle şöyle deollJyor: 

'Ta.kal durağımızın tam kar§ısrnda bir 
gvaj var; IUks otomobil :işletiyor ve işin 
gariltl otomobillerine garaj dışında yaya 
kaldınmı önünde nöbet bekletiyor. Taksi 
durağına bir milnteri geldi mJ bunlar kor
na, khikson çalmak veya ağızla davet 
ıureUyle mllştcriyi nvlıyorlar. MUşterl • 
Ier de saat.siz otomobil daha gösterişli 

olduğu Jçln ekseriya o arnbalnn tercih e
diyorlar. Aynca bu arabaların taksi dura· 
fı dışıda durmnlan seyrllseferi de boru. 
yor, 

Bu rılzam harici bir rekabet değil mi
dir? Bizlerin kabahatimiz ne? Belediye e
mltlcrine uyarak hemen hemen ayni de. I 

Fatih ee·edive şubesi muhase· 
~:~wm:~~~::r~~::ı::ınb:I bec.sinin kaydı terkin o:undu 
okullarda tedrisata daha fazla ehemmi • 

Maarlt vekAleU muhtelif meslek okul-

yet verilmeaine karar venrıl§tlr. 

Halen Kastamonu, Trabzon, Edinıe, A
dana. Ellzığ, Trabzon, Buna, ).{aniga, 

Aydm ve Samaunda bulunan meslek ve l 
sanat mekteplerinde tarih, coğrafya, al
manca, fransızC3, tUrkçe, fizik, kimya, ta
bliye, matematik, makine, motör, jim • 

naııtik, dakWografi, stenografi mualllm
likleri milnbal bulunmaktadır. Mühim 
ders zilmrelerlnde bulunan bu muıı.llim • 
llklerln mUnhal ka119ı bittabi tedrisatm 
da htenilen eekllde yUrllmemesinl mucib 
olmaktadır. 

Vali \"El belediye reisi L~tfi Kırdar be-
ledlyenln idari mua.melit.ınr tetkik etmek. 
tedir. Bunuıı neticesi olarak, Sanyar mu
haaebeclsi bulunduğu sırada hakkında bir 
ııullatlmal ibban yapılan Fatih muhaso
bec!.si Enverln bu vakası Uo belediye 
muha.aebc mUdUrU Kemalin de ilgili ol
duğu neticesine varılmış ve bu mtinase
betle der!'al belediye muhasebe mUdllrU
ne !eten el çektlrilm.lg, Fatih muhasebe
mUdilrU Enverln de kaydı terkin olun. 
muştur. 

Tahklkatm 80n safbasma nazaran, bu 
11ul.lstimal hMisesi mUnascbetile Sarıyer 

Maarif vekA.leU .. Ertlk ve teknik Bğ-rc. muhasebecisi hakkında kanun! takibat 
tJm umum mUdilrHlğü,, meslek ve sanat __ __;,...;...;~_--:...:.....--=----------

olrullannda münhal bulunan bu muallim
lildef8 mUmlriln olan eUratle muallim ta
yin ederek tedrlsat.ın daha fazla aeJı:tedar 
olmasına meydan vermlyecekUr. Fakat 
esasen dera eeneslnln yanama gcliruni§ 
bulunmaktadır. 

-o---

Kurban Bayramma hazırhk 
Hava Kurumu, önUmilzdcki Kurb:ı.n 

bayramında deri ve bağırsak toplama 1-
elni daha intizamlı bir ııeldlde yapmak ve 
Kurum menfaatinln zıyaa uğramasına 

meydan vermemek lçln almdidcn tertibat 
almağa baıılamıııtır. 

--o 

Beyşshirde maden 
bulundu 

kömUrU 

Konya, 24 (A.A.) - Vilayetin Bey. 
tehir mıntakasmda maden kömürü ara
maları milsbet netice vermiJ ve yirnıi

ıer kiloluk kayalar halinde kömür çık. 
mağa b~lamı§tır. Jeoloğlar bu kömür 
havzasının çok gcniJ olduğu hususun
da müttefiktirler, Halk, bilyilk bir se
vinç içindedir. 

-- n· -
Buyuk ziraat kongresi 

hazırlıkları 
Ankara, 25 (Telefonla) - BUyUk ~ 

at kongresinin hazırlıkları hemen hemen 
ikmal edilmle bulunmaktadır. 

Kongre 15nilmi1Jdeki salı günU saat on 
blrde başvekil Cclf&I Bayarın bir nutku !
le BUyUk Millet Mecllai blna.smda açıln

caktır. Bu mUnasobcUe §imdiden Ankıı
raya kongreye i§tlrak edecek delegeler 
\•e köyllllcr gelmektedir. 

Nezle ve grip 
salgını 

Mekteplerin tatiline şimdilik 
lüzum görUlmiyor 1 

Son günlerde eehrimlzde nezle nevin. 
den hastalıklarla grip çoğalIIll§trr. Grlpl 1 
takip eden fena ihtllft.tlnr futa olmamak
la beraber endişe verici ı;rip flrilzı dalma 
vardır. 

Hastalığın b.ilbasaa mekteplerde fazla 
tesir yaptığı görfilmcktedir. 

Sıhhat mUdUrlUğU, tstanbulda nezle \'C 

grlpln sar! bir !iCkil almakta oluşunu g6z 
önUnde tutarak hastahğm daha faz.la §Ü· 

mullenmemeeıi için birçok tedblrler al • 
maktadır. Bu meyanda umumJ toplantı 

yerlerinin sık sık havalarmm değiştiril

mesi ve dezenfekte edilme.si, nakil \'MI· 

Wannm gUnde Ud de!n talhJrl temin o· 
lunmuetur. 
Maarır vckfllctl sıhhat mllfcttişlerl 

hastalığm talebe arasında daha ziyade 
intişarına meydan vermemek için bUtUn 
mekteplerde fennf tmnlzlik yapılmasına 

karar vermlelercllr. Son bir hafta içinde 
bUtUn mektepler bu gckllde temizlenmiş. 
tir. HastahJı: Arlzı gösteren talebelere 
öğretmenlerin daimt bir dikkat gösterme
leri tçln tamim yapılmI§tır. Bu vaziyette 
olan talebe derhal evine gönderilmekte
dir. Mektep idareleri her gUn vukubula
cak hastalığı maarif mildUrlUğUne blldi
reeeklerdir. 

Şimdilik mekteplerin tatilini fcab et
tirecek bir fevkalAdolik görUlmemektc • 
dir. 

Kongre mUddctince radyoda ve muh- -------------..:._
telif mevkilerde zirai kalkınmaya dair 
konferanslar verilecek \'e kongre müza.. 
kerat ve mukarrerat? bildirilecektir. 

yapılma.st lktu:a ederken terfian Fatih 
muhaaebecUlğlne naklolunduğu meydana 
çıkmış ve hazırlanan evrakı tahkJklye 
tekemmUl ettirilmek ilzere mUfet~lere 
tevdi olunmugtur. 

Belediye tahakkuk rnüdUrU ZeyneltlbJ
d.!n belediye muhasebe mUdUrlUğil vekil

liğine tayin olunmuştur. Enverln yeıılne ı' 
henUz klmso geçirllmemlştir. 

iki yaralama vakası 
Evvelki gün şehrimizde 2 ağır yaralama 

vakası olmuştur.Bunlardan biri kadın yQ 
zUndendir. Deyo~lunda Elma datrında 96 
numarada oturan Hüsnü ile Kadıköyfin
de rıhtım boyunda oturan seyyar satıcı 
Recep. Bey'Oğlunda Mis sokağında kahve
ci Hüsnilnün kız kardeşini sevmektedir 
ler. 

Bundan bir mfiddet evvel iki sevdalı 

da ayn ayn kahveci Hüsnüye milracaat 
ederek kız karde~ile evlenmek istemişler 
dir. Kahveci Hilsnü her ikisine de vaziyctı 
anlatmış ve kız kardesini hangisilc ev· 
lendireceğini kararlaştırmadığını söyic
miştir. 

Evvelki gün bir tesadUf iki talibi birden 
Mis sokağındaki kahdeve birleştirmiş ve 
bu arada "kızı sen alaacksın, ben alaca· 
ğnn,. diye bir de mUnakaşa açılmıştır. 

Kahveci Hüsnü münal•aşayı basUrmak 
istemişse de, taliplerden Hüsnü birdenbi
n bıçağını çekerek Recebin üzerine atıl· 
mış ''e rastgele saplamağa başlamışttr. 

Etraf tan yctişilinceye kadar Recep muh 
telif yerlerinden ağır surette yaralanmış 
\'e tedavi altına alınmıştır. Hüsnü de ya· 
kalanmıştır • 

iki 1ci vaka 
Diğer yara:ama vakast da hemen b ir 

hiç yüzünden çıkmıştır. 
Şişlide Feriköy Baharlı sokakta 36 nu

marada sıvac Ali. Musa, Mustafa ve Ka
ınn isminde dört kişi otunruıktadır. Bun· 
!ar hepsi köyldüür ve hastanelerden bi
rinde bir de hemşerileri vardır. 
.Evvelki gün 4 arkadaş bu hasta hemserile 
rini otomobille eve getirmişler fakat oto
mobilden indirirken işi iyi beceremedikle
rinden komşuların ihtarlarına maruz kal
m1slarchr. Bu arada ayni sokakta oturan 
ahçı San Ali ile kızı Şengül dört arkada· 
şa biraz dikkatli olmalarını ve hastayı 
rahatsız etmemelerini söylemişlerdir. 

Bu sözler dört arkadaşı kızdırmı§ ve 
hepsi birden "siz ne karışıyorsunuz., diye 
bağmp küfrettikten sonra da ahçı Ali ile 
kız kardeşinin ilzerine yürümüşlerdir. Bu 

recede IUks arabalamnızı yeşile boyat.ıp ------

Tonton amca
nın dalgınDağa 

taksimetre taktrrmamız mı! Yoksa blri
blrlmlzln ekmt-ğine gaz dikmeycrek n~ 
bet usulilne riayet etmemiz mi ? 1 

B1zim bildiğimiz belediye nlzamlarma 1 
gare bu nevi lüks otomobiller takst dıı -
raklarmda değil, gamjlannm içinde bek • 
..... ft telefonla ~ağ"ırlldıklan tal;d!rde 
lele rfderlcr. 1 

Bu uırutsDz halin önUne ı;eçflmesl fçi-1 
a!Akadarlarm dikkallerinf çekmenizi dile· 

1 
riz . ., 

Zehirli gazlara kartı kcrunııı~ I' 
re yapılması mecburi bulu~U ~ 
naklann resmi dairelere de pı-

Jund&.Jğu malumdur. .. ~ 
!stanbulda böyle bir aığınağtıı ~ ~ 

nı ikmal eden ilk daire t.tanbul 'uJf ~ 
M üdürlUğü olmugtur. Sığınak· Sil dlıı- · 
lUğün bahçesinde ve aeklz ınette uf ~ 
Jiğinde elli klıiyi istiap edecclc b ~ 
lükte yapılmıştır ~· • 

BUtün hUki1met daireleri ayni ' . ..M ·ye?' 
de sığınaklar yapmak mecbur• t 
bulunduğu için tedrici surette iti 
başlayacaklardır. · ~ 

Ayrıca S bhat ve içtimai fdtl~ ,~ 
Vckileti tarafından bu işe ınetı'I f!.", 
len bir mühendis, hastahaneleri dP,' 
rek mevcut yatak ve memur • rt'f" a 
göre istiap haddi dUşü.nülmek US~Jlf ~ 
pdacak ı;ığrnaklar etrafında te~ • 
bulunmuı ve raporlannı baıırl •f t 

Ala'kadar daireler, yeni yapıl~eCI 14 
tımanlarla, yeni in§&atta bu ~ )1 
dereceye kadar dikkat olundı.ığıl ~ 
rol edilerek ıığınaklann me\1cıJ~ı 
göre yapılmıg olup olmadığını ~e c f 
deccklcr ve icap ettirdiği talc.dıı-d dl'' 
je dahilinde tadilat yaptıracakl•r 

' 
Şehrin temi;ligi mesel~ ~ 
Vali ve belediye reisi LOtii ~ 

dUn de temizlik teftiglerlne d:v I ~ 
mfg ve bilhassa Atpazarını geı -."' 
emirler vennl§ ve Fatih ka)'J!lll 

na giderek teftiııte bulunmuııtur• 

Temizlik işlerinin esaslı bit ~ i 
halli için temizlik kadroları da ~ r. 
lunacak ve bu mUmuıebetle e)ll~ , 
len vesait ve malzeme ikmal edO ., fı 

Ezcümle ~ kamyon sipari.§1 ~ I 
lar cUmlcsindendlr. Her gün O ·i 
lanabUmcsl iı;lıı ou meseıcsı.nJıı ;// 
birinci safta dU§Unillmektedlr. :D ıı
tibaren ilk tecrübe olarak :Be>"' 
desinin yıkanmasına ba§lanrnlfU"' 

- n-- (1 
Halk Sandığı ıdare f11eG / 

toplandı 
1 
I;-. 

Halk Sandığı idare mecllsl dilP 'f",/ 
ikiden bire kadar bir toplantı t "7! ~ 
88.Jldığın ufak mikyasta mevdu• 9'.l ~ 
suretiyle bankacılık yapnıaııı ;i_ 
milzakerelcrde bulunmu§ ve bU ~~ ~ 
rafında verllmif karar muclbfrız .~lt 
yetin illnı hakkmda mUdlri)·ete ~ 
verilmiştir. .ti ~ 

Meclis aynca bllylllr. nıfk)'JI'~~ 1 
talepleri mUnasebetile mUdt.rlyt ~ 
valen talebnameler Uzerlnde d• " ~ 
mUıtnr. ::!l ~ 

- - _:;;;--~:~" 
vaziyet karşısında kendisini ~ (f !' ~ 
şini mildafaaya savaşan ahçı sS f'. ~ 
çağını çekerek "yaklaşmaym •• '!; .1 
mı~ ve bu ihtarına kulak asını> ~ \ 
rlne gelen sıvacı Aliye bı~ f. 
rak sağ böğründen ağır suret ~\. , 
mıştır. ,(~;~ 

Etraf tan yetişenler kavgacı19J1 
lar ve yaralı}, Şişli çocuk f 
kaldırmışlardır. }cf!J' 
Ahçı Ali de yakalanarak tsll 

ianmı~tır. 
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• es,, ın 
asından 

iatiyorum. 
!edebiyat, sanat pzeteleri 

~- onlan çıkaranlar fazla 
'-k!emiyor. 1k1 bin tane basıp 
t.oe •tmafı emellerinin aonu 

Jodar: yani hepsi de yalnız 
«oqz yUz aatmağa razı. Bu.. 
lr••nmıyacaklar; yine mu-

~bir Ucret beklemeden yaza
leabtnda ceblerinden de blr
kaı.cat... Buna ratmen yine 
6 o-zete betlncl, altmCI nils

Bu memlekette bir ede-
..._teıinl yqatacak bln ba
hlaıtı-nlyet ahibl adam yok 

Başkalarının istikbalini görüp le 
kendi mukadderatını 

bilmiyenler kimlerdir? 
"Yerahiyyen gel, şerahiyyel gel! ,, Duasile bir ci~ veya bir 

lÇERDI:!.: 
* Milli mUdafaa vekill ıeneral Kizun 

Özalp dtln akpmkl trenle ıehıimkden 
Ankaraya ıltmıotlr. 

* BugUn Gulanteb'in kurtubq yıldö
nUmUdUr. Bu mllnaaebetle ıehrimizdekl 
Antepliler Eminönü halkevinde bir top. 
lantı yapacaklardır. 

peri veya bir ruh görunur ve hayatin esranm soylar_ I 
ŞUpheıis ıuetelerde okudunuz: terce oralara bakar, kalır ve nihayet J BuıUn bu barek~er ~ıt •uçtur ve 

* Satye ıtrketinin Beyuıttakl blnuı
nm belediyece iatlmllklne karar veril
m.1§ ve takdir edilen bedel tlrkete blldi
rilmittir. "Yetlliıl;de KalaJ'CI ıobfmda bir teyJer CÖrUr. bnun bunların pqindedir. 

obaran Marika admda bir kadm, Eter biraz daha kalsa a'kbnm da zi. P'UlllldJca iifür~ü, yel üflhiip su * Şehrin muhtelfl yerlerinde tQıtre 

muhtaç yollar için yUz bin lira felı•int 
ayrılmıe ve bu para belediye ıubel.me 
talraim olunmuttur. 

t.zı kimlel ... üfürilcçülük ettiii vanadan çıkacaiuu röreceği afiklrdrrt1 Cltllfen bir hayat. ıeçimi bekleyendir. 
......... almank, zaladaca ,,.._lan. Falcı veya üfürükçü bu görd~ğtl 'ka.. 3jt 0darbıme1elin tam zamanıdır: 
mıı .. mahkeme,.. vermmıtir.,, rrıık ıeyleri teker teker tahııl eder. ı, bilen~ kılıç .k~~~ndır. 

Tektiı1t bu cibi vekayi adliyeye düt- Karakterine lıulwe sabttığı müra~a· Y~~ tiö-!1~ • üfurü'kç~ler, falcılar, 
mektedir. Ufürülıcçülülıc, cifircilik, re- atçıyı önceden bazı suallerle zaten .ıs. remılcıler, cıfırciler k~ndı. bet m~.kad.. 
milcilik, falçıhk ıibi 11yıer cözbağc~ kandil etmiı bulunan bu aç .. ve açıkgöz· deratım ıörüp te bu .. ı~!en neye once
tıldardan, dolandırıcılıklardan, balkın lü adam o biçareyi ya zehırler, ya se. d~n hır.akıp do~ru d~rust ~e ~amu.ıu 
--~f~-= ·: • .....:--1 .ııe batka bir mina vindirir. bır ıeçınme petıne düımedtler .• 
~ "'""" SUllMlllllUoU n . • lihini Ö ğ' 

• YUkaek iktısat ve ticaret mektebi 
mezunlan cemiyeU koncreal dOn iğl9den 
IOnra toplanmııtır. 

• Evvelld ıtın ve gece bofaza bir us
kumru akmr olmuıtur. Kepçeyle uskquı
ru tutulabilmektedir. ifade etme.ı. Talih denilen ıey, mukadderat denen Be~ IC~ ta ~ reçe ıne 

Bir aralık Avrupada lpiz 'kalan bazı nesne alna yuılmıı delildir. Böyle ah- kendi lkibetinı ta'kdif etıeydıler. 
açık gi:S.ıler kepini (Daetep) ilminde ma'kça bir inamı bu~kü. medePiyet' Ay1n~l lııir ktılnin ~~fa balıcı~•··: 

birkadına atfettikleri el falım bir ilim. dünyasında ıWUns bir iddia olur. Beıı sıze bir fal uıulu .ağretec.epn. 

• Almanya ile araımzdald ticaret ,.,. 
klerinr rnUnaaebatmm tanzimi için iki t... 
rafça birer komisyon teıkll edll•lpir. 
Tllrk komisyonu hariciye umum! ltttlb 
muavini Nebilin reisliğinde TUrtofltl i· 
kinci reisi Nihad ve maliye veklletl mU
mesalll Rilfdllden mürekkeptir. 

haline ıetirmeie aavaıtılar. Ximyayı Alın yazıu yalandır. lnııan. kendi aL :latlkballnbl 61tenmek •.•~e~enu, e-
batıl cibi altın yapmak sevdaaından runın yazıamı kendi eliyle .iıtediği cibi nerj~z.e, meu.inlse~ ~ıilinıze, 'kud
batlıca bir türlil izah olunamıyacak bu yazar. Talih denilen teY bır adamm zc- retleı:mıze, baaletle~ıze b~~ız .. Bun. 
el fahnm ıayeai, eldeki çizgilerin te. kisiyle, irfaniyle etrabnda kaynapn Jara ınanıyorsanu ıstikbal aızin.dır •. ı
ıekküllerine nazaran bir inaanm haya· cemiyet hldiselerinden kendi muvaffL nanı>:~ bunlan. yap~, ~eme ıa. 
tını kqif ve tahlilden ibarettir. kıyetine uydurabilecek bir hanıleyi ya- tı"&l aizın olur. Elinızdekı ~ızgilcır de-

Cenin elleri yumuk bir halde taazzuv kalama11 demektir • iifmue de ,omuzlanmzdaki melıe~er 
eder. Clld bu tauzuvu takip eder. lnıanm bayatı piyango değildir. Pi. ~e d6fmanhk ta etaeler, .yıldızın ~on.. 

* Yunan bandıralı Atamarina vapuru 
Gellbodla clvarmda Kısır kaya ile Ağaç
lı aramıda karaya oturmuetur. Gemi buğ 
day ytlklUdllr. 

Elde kapandıiz ıekilde bir talıcım yango bile bilet atarak beklenilir. ı:ıt':ı te ~Ju, noktalar ve ~giler ~a 
lıcıvrımJar hasıl olur ve bunlar bittabi e. Hayatı\ım talihini bekliyen adamın C:nl ~k~ vera~, bak!• daı~~ a~ l\eti-

* lıılıiaarlar fdareal bir klpda sanlı f. 
klter cigaralık blr nevi ciıara satıp. çı
karacaktır. Bunlar altmq paraya satıla • 
cak ve ismi "İkiz" olacaktır. 

b cildi sonu itte bu falcılar UfürükçllUer ...a.i ceyl b •• dırse, ıız benım dedığımı yapın.. 
e r. ' ..... d ğ" • • 
Bir mahl~ teıekkill ederken veraae

tl elld delil, kan yoluyla alır. 
Eler kanda böyle mlnah çisıiler 

varsa, ona diyecek yok, fakat elde ve 
yani clldde olan çizcilerle verasetin 
riyaziyat ıeraitinin ne alibaı vardır?. 

Bq parmaim yamndan ıeçen ve 
'hlıparma~ yanında mevcut bbank 
etin dib et arumda huıl ettiii Javnm
~ bqb bir mana üade etmiyen çiz
viye, el falcılılaıda bayat çizcW der
ler. Bu imanın amrUnU gösterirmiı. 

Kısa dunca az yaıarmıf, uzun olunca 
çok yaıarmıı. Neden?. 

~~~--·~ nız Eier orau çok etli ise çizp u, 
az etli ise çizgi derin ve uzun olur. 

Bunun bot bir iddiadan baıka bir 
tlY olmadılt ve saf insanlann a'kide
lerinden. IUÜstifade etmeie bir vesile 
vcrdiil meydandadır. 

lıte bunun cibl ilfilrtıkçUlilk, remll
cillk n saire de baylece m&nam bit 
takım uydurma dolaıidmcıhldardan 
bqb bir ıey delildir. 

Noktalar atılır, banlar çift veya tek 
olarak heup olunur. Bu çiftler (hat) 
tekler (nokta). olarak kabul edilir •• Çı
bıı ıeklin karpundaki milıctar konur •• 
Bu talih .olur. Böyle noktalarla, çisp· 
lerle talih meydana celıe ne hoı olur· 
~u?. 

Cifircilik blllbUtUn acayip bir iftlr .. 
Bu tıde bir silje vardır. Dolandırıcı 
1dmae bu sllje)'i bir müddet tesiri al
tına abrmıt cibi a6rUnUr ve ıonra avu
cuna bir yuvarlak çizcl çiser ve okur: 

- Yerahiyeıı ceI, Şerabiyen celi 
Kimlonin ıörmecliğl biri bu ıUjeye ıa
rilnür " talihine baktıranm, hayatmm 
esrarını bildirir. 

Bu bud•l•Jar, cifirciye d8nUp te .ar
lemezler: 

- Bu kudretin nru paraya ıu talil 
eöyle de beyle dolan4mcıhk etme ı .. 

Cinlerle, pırilerle, ruhlarla muhabe
re vuiyetlnde olan bu adam maalesef 
'blkblm kaflılma çıhmu, ldSmOrcilye 
ıariinemez. Ev aahibinden kaçar. 

Fal~ıht da bunlardan daha adt, Te 
ço'k uf insanlann dUpbilecekleri birer 
dcaiıeclir. 

O, kürek ve mqa utanlardan lıtlk
Wnl. talibini atrenecek adam elbette 
ulibaiı ve iatikbahıis adamdır. 

ttftlrllkstUUk muhtelif teldllerde ıa
rOJaıuttUr. Baalara b1s yetlftik. Cum
laadyet hamc1ollun bu kepuellklere ni
.. yet nrdL 

KUçllk odalarım acayip blr halde 
atlüeyen bir takım ..uliı, eanldı, kor
hns ybll acllmlar, ufdillerl &lce bu 
atmoeferlt marlar. Sonra paracıtmı L 

bir batkbmı dolandırarak geçinmeğe ca talih ve mukadderatınızı e ııtınr-

vanr veya bu da olmaza aç kahr. siniz. * Maarif veklletl yUJuek iktıaat ve tl· 

Ebedi Şefin 
anıt - kabri 

R•porlar Parti guru· 
punda glrDtDleeek 
Anlıcara, 24 (A.A.) - icra Ve'kllled 

heyeti, Ebedi Şef Atıtilrkiln anıt kabri 
baklanda komisyonca huırfaıı1n rapor· 
lan tetkik ve müzakereleri için C. H. 
P. grubuna tevdiine karar vermittir .• 

h caret mektebinin lise ve orta kıannların-Re isi cu m ur da değiıiklllc yaparak bunlan muadilleri 

B1gU11 Ankara Radyesunu :!: e= •mı ııeıwtına ıöre tan-
şereflendirecek DIŞARDA: 

Ankara, 25 (Telefonla) -t Ankara rad- • Mtlnlhte Loevmbrav kahvesindeki 
yonnun çalıfqmı tewt etmek ilzem Re- Noel toplantımıda nutuk söyllyen Hftler, 
islcunlhur t.met fıdSnU, bugUn öileden Almau. mlllettnl bu 1ene bUyUk ehemml
so:ıta :Aııkara radyo eviıll ıerenenc!li'e- yette muvaffüıyetlere 1evkeden politik 
s:ettlr. Bu mtınuebetl• radyo bıillbıkO kararlan mevnbaluı etmif, "önUmOzde· 
umüm! ııroıramı drtmda bu Ziyaret mn- ki len eAlman tarDü için tlmldlerle dolu
nasebetiyle ayrı blr zeyil programı ha. dur,, diyrek hltabelhıe nihayet venniı • 
&Irlamretrr. tir. 

LtJCıri f i Bit~ .ut ~ 4t '6.tJenecik- * ~ KelllcUmhur Hacha, .... 
"-v;J· fd.. No 1 mllDutbetlle, bUtUıı Çekoslovak 

d 1 Z yt rcd\ olan tarafmdan. neıredilen bir nıı-ra yo arı e İn yağına t •k nöylemlf ve ezcllmle bu .enekl Noe-

l o Bin tane almacak mak·ına y" agv 1 lin, reni devleti tttkil eden mDleUer •· 
Halk radyolan abnoman ilcretine rumda yeni bir kardelliiJn bqlanııcmı 

tabi olmayacak k f 1 Haclı etmekte oldulwıdan emin bulundu-
Nafıa Ve~etince dUfUnülen Halk arış iri IYO~mUŞ iuııu bllcllrmlttlr. 

radyosu tipini te1bit etmek üzere la- aeı .. .a·ltlA b"ı• t"bbar tlZ8fİR8 * Çekoalovakyada Noel yortuıan dola• 
ııga ~ \ )'Jllyle, 23 klnunuevvelden mukaddem Jı .. tanbulda tetkiklerde bulunan komia70- tahkı"kata ba•ladı 

y lenmif btıtiln ukerf suçlar lıakkmda bir nun faaliyetini bitirerek raporunu Ve- t · · umt sıhhati 
atanbu1 belediyesırun \DD e umum! at çıkanlm11tır. Bu af ukeri mah. kilete verdifini yamuıtılıc. el k d .. x... 1..-·ber 

alAkadar mllhim bir iııe oy "'6\& Ull temeler tarafından cezalandmlıruf lıer 
Komicyon ıatanbulda bütün radyo al!!!ftH1hr• millete meuub eıhua ıamlldlr. 

firketleriyle temu etmiı ve raporunu Bu mf1nalebetle diln belediye zabıtası • Montevldeoda otokarla eehirde ıez-
bu ıuretle huulamııtır. mafmdan ban arqtuma1ar yapıhmfbr. mette olan "Eugenlo Dllavoia,, ltaıyaıa 

Halk radyosu yalnu bapna Ankara Hldise cfolrudan dolnıya vali LQtfi lmıvulSrllne meuub bahrlyeWer ~ 
iatuyonunu alabilecek ve icabında di. KD"dara mıbm bir ihbardan an1Mı1ıml tarafından mlıkla ve yu1ıa- ile karp1aıı _ 

ler iltaı7onları vermek llzım gelclili ve bimt Vali tarafmdan §İddetle takiba- JDlltır. ltatyaıı bahriyeWerl otokarlardan 
takdirde ıene Ankara istasyonuna bai• ta bqlaıııııqbr. Simdiye kadar belediye bmılfler ve pollain mOd•hal•ine kadar 
1anarak böylece dinlenilecektir. biJhaWI ııeytinyallan arasında tabiı edi- tezahllrcWerle döitllmlltlmUr. 

Yerilen malQmata nazaran ıimdilik lenleri bulup mesullerini tecziye ediyordu. • Am.erlkada Un)'OOtoYll Userinden aç. 
halk rad10Jan on biıı adet olarak ıamar- Bu, zeytinyallarmın, ssrhhate muzıt ol- makta olan bir ukert tayyarede bir hıfl. 
lanacak ve ıUmrilktaı muafiyetle P- dulu maJQm bulunan visot adlı makine Wı: otm111 ve tayyarenin içinde bulunan 
~irilerek mlimkiin olduğu, kadar ucuza y8iI ile yüzde em nisbetinden futa bir dfJrt kftl a1m1tt11r. 
maledilece'ktir. ~I yapıldıiı ve bu ip de vasi mik- • fn'1Jtere hariciye nazırı lord .Ball-

Bu radyolu ld5ylere tevzi olunacak. yuta tatbik oluıiduiu hakkında bir ih· fabni Cem"beriaynla birlikte klnuııuunı 
ıır. ban:br. ortalarında Romaya yapacap 1eyahatten 

Yalnu radyolarm kullamJabllmeal, ..._ Vi901 yalı renkslzlili ve kokusuzlulu · IODra dofrudan dofruya Cenevreye &lde-
lcktrik olmala miltevakkıf bulwıdufU ba]ammdan bafifce boyanmak suretile rek MDJeteJr cemiyeU ko111eylnhı top. 
'Cihetle !imdilik tn-dat yalnız elelltriği bir kısmı ııeytinyaima kanJtmldılı tak- lantrmıa fftlrak eyliyecetı teeyyllt et "\ 
Wlunan yerlere :yapılacaktır. Giıde katiyen belli okmyacak mahiyette- mebedir. 

Komiayonun, akUmillltarle itliyen dir. Bilhassa bu tabii itini mühim mik- • Polonya harldye namı Bek Ue re-
radyolarm iltimıHnde'ki ıU~lfik nckta- - yaptJlı haber verilen milesseselerde fikuı, Noel bayramlarını ıeçirmek üz•
aıdan ~u tir• radyolara temayül &?"' arqtırma1ar yapıJmala lilzum görillmil§ re dtln ÜfUl Montecartoya gelmJflerdlr. 
tenneclill ele nrilen haberler ctlmleam. I ve deWl elde olunduiu için takibat ve tet • l'ranaa, Belçika ve Ltıbemburg a-
denclir. kikat tamik edı1mitür. rumda 1939 ıeneal için yeni bir Uca.ret 

Halk radyolarmm kulakla delil opar- an•ıpn111 parafe edilmittlr. Bu anlatma 
lCSrle ltlemeal matltp ~undutuna ıa- Kadını tokatllyao biri maclblnce ıimdilıc1 muahede bir sene mtıd 
re, aten Ilmbalannı dahilde iımle bu- mabk6m oldu detle bur tadllltla temdid olunmaktadır. 
ıUnldl ıerait içinde lmklıı bulunmadıp Sanyerde oturan Bahaeddin. adında bl- • Bulgar maliye nazın Bojilof, 1939 
cihetle, hariçten mUbayuama .zaruret ıill, dtln, ~aııclarmaya bqvurarak beı blltçealnl meb1*ft mecllllne tevdi etml~ 
16ıiilmektedir. ~ bera'bfr )'lf&cbir SlJnlıa admdaJd tir. Btltçe mtltevuindlr ve T milyar 729 

Bir tartftan da kutulanmn dahilde kadmm Qtlm'1141re k&yQnde otur&ll Ab- mllyoıı levaya balif olmaktadır. Geç• 18 

imal olunarak ıkumının mUbllyaa11c!iL. dille JmQbPu, tadmm hlatalıklı bulundu- neye niapetle 405 milyon fazladır. 
meal ve memleketimizde kurulara'Jr da- tunu blldlrmif, yapılan 10rqturma neti- • Mısır harbiye nezaretbıin, mtldafaa, 
ha ucua malledilmeai de duttlniilmek- cetlnde Gllmu,dere -k&)rUnclen haltaDeye mecllaince tudlk edilmit olan bq aene. 
tedir. s&ıderllmek tlsere jan~ karakoluna llk llllhlı kunetleri arttırma PJ'Oll'Ull'o 

Halk radyokn, abonman Ucretlerine ptlrllen kadmJa BtJuuıcWfn arumda nm tatbllana bqlachfr bildirllmelrtedJl'4 
ete tabi obm,acaktır. mUaalrlta bq!amq, Baba8"inln •talı Yakında Kalılrede tlç alWı fabrflr•~ 
Radyoların kay b6t~den ifru o- bir tokatla da beı ba.. .. •'\ IMl'cllYeDdeo illl8am• batlınecattır. 

lunac:ak tabtiaatla aham•• mevnbahiı Slmha qap yuvarlanarak ayıtıy!a b· • Sanfnn•ıko De Nevyort .,..mel& 
1ambıuttı. Anadolu ajauı hp ilfilriik5U1Uie bqtarlar: ile de benU. radyo tlpl kat'! olatak tea· Jalmc!aıı )'U'&lanınlftır. kıt'a qın bir UÇUi tlllalmda bll)'\t bir 

~llDllardıan alcblı malOmata Bir auya ..,._ bir aynaya ve nJıut 
"- la:vianın kUlllyyen uılm oL jU bir kuyuya okurlar. Talihini bunlar-

ktecllr. dan ~!tk ladflDJıJsaıeclıdam mt· 

bit edilmeaaiı bulundutu için bu cihetih ~d JDahkemeıdıae aevkedllea bombardmıp tayyareal fırtına d~ 
dilJUnUlmeti benlia mev~ ,a.uı· nçtu Bahaeddin 20 si& J.tall" ve 4 lira le •tef alDuf ve mllretteb&taıclaıa 'l kiti 
mektecijr • para ceaema ma1ıkOm. olmllltur. llmtlfttlr. 



Ankara radrosu / 
DALdA uzınn.uau: ,~ ... ''i • 
H39 m. 113 Kcs./120 Kw. .. 
T. A. Q. 19,74 m. la195 Kcs./20 Kw. 
T. A. P. 21,70 m. 6465 Kcs./20 Kw. 

TÜRKiYE SAATIJ.E 
25-12-938 - 31-12.938 - /lafla/ık program 

1 

r' No. 5 
25-12-1938 PAZ \R 

17,30 !Hilzık (caıband). 18 Konuşma (ço. 

Belediyedo istişart 
heyeti kuruldu 
Ut.Ayet te eıkt 
şehremlnlerl 

bulunuyor 
Belediyede bir ekonomi .Lstieare heye

ti ku.rulmqtur. 
Bu heyet ıehrin pahalılJğı, et YI l&lr 

havayici zaruriye flatlan menlel..U. •· 
Wtadar olacak ve llcill dairelerin lflerln
de latlp.rt mahiyette ve rey aahlbl bulu
nacaktır. 

Komiayon elki konya vallal Htlmtı, Ga
lib Kemal, Retld Sallet, EeJd ıehremln. 
!erinden operatör Emfıl ve Mehmet Ali, 
TUrkof'11 mUdUrU Cemal Ziya vt belediye 
lktısat mUdilrU Aıım Sllreyyadan mOrek
keptlr. 

Komllyon bu,Ua toplanacak ve vali rl
yaaet edecektir. 

cuk saati). 18,15 Müzik (caıhandın deva-
111). 18,30 Saat, ajanı;, meteoroloji, ziraat 
tıursaııı haberleri. 18,.15 Turk ıııü:ı:ıti: 1 -
Alçak ceviz dalları - Yürük türkilsil. 2 -
Kıı pıııar başında yalnız uyumu,. 3 - Ham 
za ollu. 4 - Yürük kızı. 5 - Kız ıüllü ha
nım ııüUü. 6 - Aç kapı O) un havaaı. 7 -
ilen bir keklik avladım. 8 - Sürü sürü sür
meli kızlar. 19,15 Müzik (Dir melodi), 20 
1ilrk müılAI: (Kl!lsik program): 1 -Tan. 
huri Cemil - eddi araban peşrevi. 2 - Sa
dullah ala birinci besle. 3 - Tanburl • İs
hak • ikiaci beste. 4 - Sadullah •la - alır 
semai. 5 - Tanburi İshak ... saz semaisi. 6 --M---------,---
- Kemal Niyazi - kemençe taksimi. 8 - emur maaş arı 
Aziz erendi - hüzam şarkı (Kerem eyle). 
9 - Mahmut Cellleddin p:ışa - (Delildi ( B'fltlfO/t l incidı) 
böyle evel).10 -Şevki. 11 - Hat'ı Arif -12 125, 150 olarak tayin edilmektedir. A. 
• Rami. 21 Saat ve son haberler, at yarıtla- aeriainde s derece maq mevcuttur. 
rının ıon ıünü neticeleri. 21,10 Türk mil- Diler ıeri B. dir. Burada ıs derece 
z"jj Cince saz faslı - Ferahnü (Üç faıılı). 
:.!'.! l\liizik (Varyete • Pi). 22,f5 - 23 Son mut vardır •. 70 liradan bqlayarü 60,' 
haberler ve yarınki program. 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, ve 10 lira 

Yanncı radyolardan oımü uı:ere tayin editen ımaatJar ı bu 

seoilmi, par".alar ıuretle on beı dereceye ayrılımı bulu-
r nu:yor. 

Programdaki vakitler Türkiye aoati ü· 
zerine ,.e öilleden sonraki saat olarak ıös

lcrilnıiştir. 

5. Derlin (uzun '1alıı>: Noel orator)·o-
1 su (Bab.) 
f. Parls (P.T.T.): Beetho,·cn, Vaıner. 
1. Bükre9: Noel oratoryosu (Salnt Sa· 

esas). 
1.20 Viyana, Lelpılı: Bah, Korelll. 
ıo. Brüksel 2: Dah, Korelli. 
10.15 Eyfel kulesi: 'Ayda., (Yerdi). 

10,SO Beromfinster: "Hanııel ile GreteJ,. 
Oda muılkial: 

5.40 Hilversum 1: Hafif orkestra. 
8,55 \'arşova: Radyo orkestrası. '{ l 
V. l.il: Triyolar (Bah veı.) • • • l. 
ı ıı.25 Jlilversum ı: Orkestra. '"' 
1 ı. l'ule Parlılen: Halk musikisi, 
11.15 Prag: Beethot"en. 

l'iutı v~ 1.:onferanılar: 

9.fO Monte Cenerl: "Le Campane.,. : 
1 ,:la llordo: "J.a veillea dea enrants,.. 
t l ~J l.il: "J.es lrois aveuıles de Complı 

ne,, (Tonrcl) 
tıtıTif musiki: 
S. Brüksel 1: Humursk (Dnrjak,): 
i. Beri in: Çocuk korosu. 
i .30 Bru ksel 1: Gevaerl proıramL } 
9. lludapeşte: Anıelus (Llnl). 

10.20 Frankfurt: Haydn, Mozart~ Gliik. 
Danı muılklıi: 

1 ve 3 radlo Paris; 7 Ren; 9 Radlo ınedi
terr:ın " 1,30 (gece Y. sonra): Bordo On· 
ıiliı ( . z musikisi), · 

Ankara radyosunnn 
yarınki programı 

J U-12-931 PAZARTESi f :"J'"1 ' 

t2,30 Müıik - (Pi). 13 Saat, ajans baber
lf'ri ,.e meteor Ankııra. 23,10 Müzik (Bir 
solist. Pi). U,30 - 14 Türk müzili. (Pi). 
11,30 Milıit {dans saati). 19 Konuşma (dok 
torun saati). 19,15 Müzik (dans saati de. 
um>. ıt,30 Saat, ajans, Meteoroloji ve ri
raat borsuı haberleri. 19,•5 Tilrk millili 
<fnce aaı faslı • Beste niıılr - Seba fHh). 
20,15 MOılk (Radyo orkestrası. Şet: Prae
lorins): 1 - Konserto grosıo No. 1 (VivaJ. 
di). 2 - Kuperenin mezarı. Ol. Rnel). 3 
- Senfoniella {A. 'I'ansman) 21.15 Saat, es. 
ham, tavillt, ve kanabiyo ... nukut bonası 
fiyatları. 21,25 Türk müıill. Sas "tstrlerl ve 
fıu-kılar: 1 - Hit'azkAr peçrevi • Tanb'.lri 
CemiL 2 - Şarkı beyhude drlll nale ve 
ahım {Girinzen Asım bey). 3 - aŞrkı • 
GOldO açıldı - (Hacı Arif bey).' - Şarkı. 
KıybetU tönill ? (Udi Cemil). 5 - Şarkı. 
81 rkendl ıibl zalimi sevmlt (l.emi). 1 -
Jlicazklr saz semaisi (Tanburl Cemil).?
Taksim (Vecihe). 1 - Hfizam şarkı • Ne
te>·abt ICıtfun olsun (Musullu Osman efen. 
dl). t - Etki cetmln (Ethem efendi). 10 
- HQsam türkü Naclyem. Çalanlar: Vecihe, 
Ruıeq Kam, Cevdet Kozan, Mesut Cemil. 
Okuyanlar: Mustafa Callar, Pduıatrer llkar. 
22.10 Konufm:ı. 22,25 ?tlilılk (Kfiçilk or
keatn): 1 - Vilbelm Tell (Rosslnl). 2 -
Volıa ldınıe '(Otto LlndetHn). 3 - Kos
tümlil balo (A. Rublnstein). 4 - Cardaş 

(1 •• Greaman). 23,25 Müıik (caıband). 231•1> 
24 Son haberler ve yannki pro.ıram. 

Sabiha Gökçen 
llatırını soranlara 
t P,ekkDr edl1or 

Anlıara, 2' (A. A.) - Sabiha ~llçen, 
lı:llii!l !'-:ır~ıııttı en bUyllk acıyla saran 
Ataeıu:ı ebediyete 1ntlkallndtn duydu. 
h IOnl;ıa 11tuabdan ötUrU lltanbulda ve 
l·~·~lı~ ~vi altına almdıfı Ankara 
~~e lıutanıtinde ptell biuat :el
• olJ, ve prek telıraf, telefon ve mek
tupla hatır sormak lQtfunda bulun&lllara, 
IOMUS ltUıranlarnmı IUDulmaunı Anado-
lu ajansından rica etmltUr. "' 

Halen memuriyette bulunan ve milk· 
tuep maaflan olan memurlar arHuıda 
bu yeni tcadW ıiıtemine ı&re muı de-. 
recelerinden kaybedecekler bulunaçak
tzr. 

Meselt evvelki baremde 60 lira nıaat 
yoktur. 55 lira vardır, timdi 50, 60 .ola
rak iki dereceye ayrılmıı olan bu maaı 
ıiıteminden dolayı memurlarm zarar 
ıarmemeıl için layihada bir madde mev 
cuttur. Buna nuaran o memur mükte
sep hakkını vasifede devamı müddetin· 
ce alacaktır. 

Layihanın difer milhim noktalan ilk 
defa alınacak memurlara ait 1r11mı ile, 
ecnebi lisan bilenlere ait btiMim ve terfi 
mncldetlerldir: MWrtetep bak olabilecek 
memuriyetlere hıri~ten biri, ancak 10-
unca derecere slrm•k nretl7le intisap 
edebllteektir. 

Yalnu onuncu dereceye cirmek hak
knu. iktisap eden 7iı1caek tabail meıunu 
olup Avrupacla aynca ihtisu tlillili JAP 
J1Uf bulunanlardan iki yabancı lisana 
vlkıf bulunanlardan bir dertee mafevk 
memuriyete ahnabileceklerdir. 

Tahıil, memuriyetlere alınmada esaı
tır. Terfilerde yilkae' tahalli bulunnu
yaalar A serisine ıeçemiyecılder •e 
ancak 20 sene bimıtti sebketdlften son
ra buı kuyud ile A aerillne c~ebile
ceklerdir. 

Yeni barem, mükteeep hakkı olmıyan 
ve bidayette almabiloce'k olan A ve B 
serisindeki memuriyetleri tayin etmit
tir, 

· Umumt milf ettitliklere, vaWiklere, 
riyuıticumhur dairesi memuriyetleri• 
ne, hu'kuk müpvirliklcrine, kalemi 
mabauı müdürlüklerine ve mütercim· 
liklere hariçten kanunun ıirme ve bat 
lama ıeraitini haia bulunmıyanlardan 
da memur getirilebilecektlr. 

Terfi müddeti de dört ve üç sene ola
rak tayin edilmittir. 

Yüksek mektep mesunu için terfi 
müddeti üç, .diğer meurlar için <\örttür. 
Ancak bu terfiler de muayyen nisbet 
dahilinde olmak ilure tene kanunun 
bir maddeaine &öre bir memurun kat't 
zaruret ve lilaum .olmadıkça diler Ve· 
kilete ce"bilmeai menolunmaktadır. 

Kanunun en pyanı dikkat noktala
rından biri y\lbek tahsilde ıene heaa· 
bını kabul etmit bulunmasıdır. 

4, 2 ve hattl 3 1enelilc ,ube'lc tahlil 
mevcut bulunduluna cl5re, Dk memu· 
rlyete tntltapta da bu tahlil senelerine 
nuaran ayn bir imtfyu vermif bulun
malc çok yerindedir. 

25-12.1931 PAZAR 
ıündlls uat 15 d• 

AS.'VODES 
5 perdt 

25 • 12 - 1119 PAZAR 
ıflnQ akpnu 20.SO da 
(ASMODE> 1 perde 

lılllddl nıddtılnd• 
Komedi kı•"9• 

25 - 12 - 1039 PAZAR 
tündlls saat 15 de 

MUM SÖNDÜ 
ta. 12 -138 P111r ıQnQ •kıamı 
ıuo da ıwıı soımn 

1 1, ı'" r ıı . ııı ıı • ,· ı İ ı ı I' ;· ~ DİK1'AT EDiNiZ ~ 
•r'ALT DtSNEY'nin 10 "kısımlık tamamen renkli vt FRANSIZCASöZLU ve prlalı ytcln• 

PanıukPrensesv• \' edi C •• 
Sinema harikasını KÖsteren yeıine Ur.emalar. 

TAKSiM ve SÜMER 
Sinemalardır. 3 cündenberi binluce teJhd tarafından takdirle alkıflanmaktadır. 

Çoculdar için tenzilatlı fiatlıar. BucUn saat ı ve 2,30 da tenzillth matineler. · 

ıPEK Müthiş- Mu~zza~ ve ~on de~ecede 
Sineınasında C80)1 bir fJfffi gormek JSteyenJer 

Amerikan halk dUımanlarının korkunç maceralarile ibretle seyredileeek hayatlarını ıöıı.rtıll 
(Fransızca aöslil) 

SON GAN GSTER 
Şaheserler şaheserini ıarmelldfrler 

Filme Hive olarak FOKS dtlnya haberleri ve Walt Dimey'in renkli Miki Maw fihnl 
Bugün aaat 12,45 ve 2.30 da ucuz matineler vardır. 

~~~~!!!!!~~~I 
Kırmızı beyaz 

turnuvası 
Dun dört stadda başladı 
Memleketimizin biricik ıpor mecmu· 

11,1 JUnnın • Beyazın, cençlere faaliyet 
imkln,ı vermek Uzere buıı-lachiı (Genç 
Jer Turııuvası) futbol maçJaiına dün 
dört •tadda birden hqllnmııtır. 

IEREF STADINDA 
Şeref ıtadmda aeranıoniıi yçalan bu 

111laabakalan millt takım kaptanı Be
ıiktatın emektar beki HUmil Güzel bir 
söylev ile açnuı ve ilk maçlara batlan
mııtır. 

Gazel Atk FJ1mlerl7le 
~~'~ BIJtk n lhtlrulı maceralan aevel\ler 

Sar av 
CLARK GABLE · MIRNA LO 

ve SPENCER TRACY ·gibi 3 büyük yıl 
yarattıkları Fransızca sözlU 

Yaralı Karta 
Bu tabada hakem Nuri Boautun ida. ~; Mükemmel fllm!Dl görmelidirler. FOKS .JURNAL'da: 

reel altmda Bepktaı • Halıcıoğlu ta- dilnJA havndlslerl, 1039 mücevherleri 
lamları araİında yapılan maçı Halıcı- ' Duailn saRt ı ve 1.30 da teuilAtlı matineler 
oflu ta'lmm 3 • 1 ka.r:aımuıtır. ~!!!!!~~!..._.::~:,::~::_.:_:.:::::::.:::::=======-~ 
suLBYllANtYEsTADı: Yılbaşı manasebetıvı 
Bu sabadaki maçları hakem Niyul S A K A R y A • A 

idare etmiıtir. tik maç Yetildirek • U.n S l n 8 m W 1 

ıa arasmda idi. Bu müaabakayı 3 - o BUGÜN bütün kü,Uk ve büyüklere M!CKEY'in en ,uaeı 
Unca kazandı. takdim edecektir. 

İkinci maç Düyükada. Süleymaniyc Van Disney'in emsalsiz .. ~rl GöRUI.MEKt8 .MI 
gençleri arasında oldu. Bilyükadahlar 1989 WEN HAflTASI 
rakiplerinden daha ıü.ıel oynamalarına ~ 
raimen 3 _ 1 mağlUbiyetten kurtulama.. , ve mevıimin en mUthiı kahkaha tufanı 
dılar. 3 Ahbap Çavuşlar Eğleniyor 
HAYDARPAŞA SAHASI: Çocuklar fçin fiat 10 kUl'\ll. 

Bu sahadaki maçları aabı'k Galata· 
11rıy kaleciıi Sacit idare etmiıtir. 

Ilk maç Haydarpap • Alemdar ara. 
sın.da: Bu müsabakayı ıüzel bir oyun
dan sonra Hıydarpap s - O kazanmıı
tır. 

!kinci maç Akyıldız: • Beylerbey ara
ıında idi. Bu maç çok çetin olmuı, her 
iki tarafta sert oynadığından hakem 
blr takımdan 3, diğerinden 2 'kiti çıkar. 
malc mecbutjyetin.de katnuı .neticede 
~kyıldız Beylerbeyini 3 - 1 yenmiıtir. 

FENER STADINDA: 
Fener stadında, Fenerbahçe ite Ka. 

ragUmrUk gençleri kar§ılaımıtlar ve 
neticede daha güzel oynayan Fenerli 
ıençler rakiplerini 2 - O mağl\ip etmit• 
terdir. 

---------------------------
D iKKAT •••• 

YILBAŞI GECESi 
Novotnide 
MASALARJNIZI ŞiMDiDEN 

TEDARiK EDiNiZ 

HALK OPERETi 
Bu aktam saat (9) dıı 
RAHMET EFE~Dl 
Bilyfik yenl operet 

Reji: Ra,ıt Rıza 
DO~ iık Ilır.car balesi 
HER PERŞEMBE 

(Halk secesi) 

Caınarıesl ve Pazar matine saat 15 de. 

ERTCGRUL SADİ 

TEK TiYATROSU 
Bugün 16 matine 
gece 21 de 

tl'Ct!ZLER 
Vodvil 3 perde 

YAKINDA: Bfiytik bir 
temsil hadisesi 

lf iNSAN Jl:t8UT ) 

.
Bugün MEL~K sinemas 

ZEVK • EGLENCE n UCUZLUK HAF'fJ.11 
2 BIJiik Film Birclen 

1 - ŞHiRLEY TEMPL 
tarafındın Franaızc:a s8slil olarak yaratılan har;kulide ıU.Sel .-

K l R ÇiÇ EG 
2 - .~ Mauılann Mucidi n Baltası 

WALT DISNEV 
tarafından tamamiyle renkli olarak yazdan \ 

MiKiNiN 1938 ŞEN HAFTA 
DiKKAT: Bu hafta çocuklar için her 

aaat 1 ve 2,30 da tenzilith fiatlarla 

Türk ki,ylüsünün yeliitirdiii pancarı Türk fabrikalan teker yapI)'Ol'· 
rikalannın §ekerlerini HACI BEKiR Halis Türle iıçilerinin etili 
YAPIYOR. Asıl yerli malı buna derler. 

ALI MUH IDDI 
HA CI BEKi 

• Merkezi: Bahçekapı, Şulaeleri: 

ile sabah, öğle ve 
Her yemekten sonra mutaıaman dıstennizt hr(alavınıı. 



~~ B1RtNciKANUN - 1938 
= 

RABER - Akpın J)Olltuf 

muvaffak olamadılar büyüyor 
"1 't3a.rseıona, 24 (A.A.) - Frankocu • muhtariyetini lağvetmek olmuştur. Bask· (Baştarafı 1 incide) vafakat ettiğini bildinni§ ve fakat buna 

• diln Pirenclcrde.:ı Serosa kadar lar ve §imale doğru kaçabilen Asturya ~rka ve ihtilfıf mevzuu mrntakaya gitmiş mukabil ba~a mıntakalar istemiştir. Ja· 
~n:ıp mmtaka.sının yUz kilometresi halkı, §imdi Katalonyalılarla birlih-te har· tir. pon bliyük clçisi ayni zamanda bu mm· 
~inde taarruza geçmişlerdir. Dil§ • bediyorlar. Gene Fransız gazetelerinin \'erdikleri takaların müzayede suretile ihalesini de 
llıarı. bilhassa Trcmp, Balaguer ve Se· Cumhuriyet vaadini tutmuştur. Enteı- haberlere gore Sovyetlerle Japonlar ara· reddeylemiştir. 
~ bölgelerine hücum etmektedir. nasyonal tabur efradı, İspanya hudutla· smda Siberya hudutlarında kütük müsa· 

Seros mmtnkasmda Segre üzerinde nndan dışarı çıkıyorlar. Cumhuriyet, ay· demeler olmuştur. 
~ k5prUsUnden hUcuma kalkan Fran.. nı zamanda, kini fazlalaştırmamak fakat 

lllotörlil kıt'aları Sierra Grosa dağla- bilakis iki taraf arasında bir u.zlasma im· 
;:- V&rmıılar ,.e burayı işgal etmişler - kanını hazırlamak için mukabelebilmisil 

1 • Slerra Grosa dağlan, cllmburlyetçl- bombardımanlarından vazgeçmiştir. Cum· 
e11ıı mukabll taarruzu üzerine derhnl huriretçilerin düşündüklerine göre, asller 

tert &lnunııtır. hariçten yardım görmezlerse vaziyetleri 

4 
'rremp ve Balaguer mıntakalarmda çabukça bir surette fenalaşacaktır. Bu sc

Müzakereler ilerliyemiyor 

Moskova, 24 (A.A.) - Japonyanm 
Moskova büyük elçisi Togo, 15, 17, 20 
ve 23 k!nunuevvel tarihlerinde Litvinof· 
la balık avı mukavelesi hakkında mili:\· 

Litvinof, Japonların bu iddialannı ka· 
bul eylememiş ve azami taviz olarak işle· 
tilmekten istisnası Sovyetler tarafından 

ıaruri görülen 40 mmtakadan üçünün mü· 

zayedeye konulmasına ve bundan başkac.a 

da gene 7 rnıntakamn müzayedesine mu· 
vafakat eylemiştir. 

Japon büyük elçisi Sovyetler birliğinin 
bu son teklifini de reddetmi~tir. ~· cUmhurlyetçilerin çok enerjik bebten dolayıdır ki cumhuriyetçiler mü· katlarda bulunmuştur. 

~,_tnukavemetile kar§ılıı.§mt§tır. Sere)i racaatlarda bulunmaktadır. İngiltereye, Bu rnül~atlann ilk üçünde Japon bü· --------------
ı-rueı".ın cenubundan geçmek lııtlyen ademi müdahale politikasınm tam suret· yük elçisi müsbet hiçbir teklifte bulunma· 
l°lnldst kuvvetleri, cumhuriyetçilerin te tatbiki için verilen son notanın sebebi dığmdan ve Japonya lehindeki evvelki 
~ttalyöz ateşi alına almmı§ ve derhal de budur. iddialarını tekrarlamakla iktifa eyledi· 
:t.~e gerilemek mecburiyetinde bı- Bugün Barselonada. Katalonyada ve ğinden müzakereler ilerliyememiştir. 
~tır. Tremp dağlık arazisinde de sureti urnumiyede bütün hükfunetçi ls· Dün Japon büyük elçisi Lihinofu zi· 
tlb lı:o kuvvetleri cumhuriyetçilerin is - p:ınyada, bir ideal şuuru mevcuttur. Ye- yaretinde, Japonlar tarafından işletilmek· 
~ klrnıarlle ka~ıla§Dlışlar ve mUdafaa ni bir 1spanJ a yaratmak için çalışanlar te olan mıntakalrdan 12 sini istisnaya mu 
tlarmı geçememişlerdir. bugün mükfifatlarını görüyorlar, zira halk 1--------------
llitUln taarııu.da. Frankoeula.nn ye. kütlesi bunların arkasındadır. Al aya satılmış ~ muvaffakıyeti tabii mUdafaadan Cumhuriyetçi İspanyollar, istikbaldeki many 

rum olan Seros mmtakası:ıda elde rejimin, bütün yabancıların İspanya top- t ı · ? 
~lınf§tir. Fakat bu muvaffakıyet de, raklannı terketmelerini müteakip yapı· gaze e er mı var . 
~huriyetçilerin ansızın ve kuvvetli Jacak bir plebisitle tayin edilmesini ka· ( Boştarofı ı incidı) 
~ 8Urette yaptıkları mukabil taarruz· bule amadedir. Fakat eçer sulh yoluyla kabul edilen kont B ... isminde bir zat bu· 
~çe indirilmiştir. Cumhuriyetçi bir hal çaresi bulunmazsa. bunlar sonuna lunmaktadır. Bu zat bazı Fransız gazete-
ha etler dilşmanm işgal ettiği ilk kadar mücadeleye azmetmişlerdir . ., lerine şimdiye kadar 200 bin İngiliz lira· 
~ki milhim mevkileri geri alını§ • Burgos, 24 (A.A.) - Franko tspan. sı (takriben 1,300.000 lira) vermiş, böy
~ ır. Diişman bunu:ı Uzerine eski yası matbuat servisi neşrettiği bir teb- lece bu gazeteleri satın alarak onların 
~"ıilerine geri çekilmeğe mecbur kal liğde ezcUmle diyor ki: Almanya ve nazilerin müdafaa ettikleri 

.J ?etrr. l:ıgilfz viskonsolosunun bavulları prensipler lehinde ve bu arada mesel! ya· 
"! llanııza geçen ltalyan fırkalan çok zamandanberi vesaik ve para nak· hudi aleyhtarlığı yolunda neşriyat yap· 

ı 1 ~llrselona, 24 (A.A.) - Alman esir- li ıuretile Ba.rselana casusluk tc§kil!· malannı temin etmiştir. 
:uııı tadat ve tefriki ve daha diğer elde tma yardım etmekt.edlr. Yapılan adlt Bu malQrnatın, Amerikanın Paristeki 

en sarih malumat, Fra.nkocula.rm tahkil:at bu faaliyetin, bir Ingiliz me. büyült elçisi M. Bullitt tarafından Va· 
~ taarruza geçtikleri Tramp Scros murunun haberi ve hatta. muvafakati şingtona gönderilen bir raporda da mev
:l>hesindc İtalyan fırkalamım mevcu. olmaksızın vukun gelebilip gelemiye • cut olduğu bildiriliyor. 
t Y~tıni teyit etmektedir. Bu İtalynn ceğini açıkça. gösterecektir. Nasyona- Bu münasebetle sol cenah gazeteleri de 
:kaıarı, Seros mıntakasında faaliyet· list İspanya matbuat servisi §eli Avu· neşriyata başlamışlardır. Bu gazeteler Le-
butunmaktadır. raz. Lord Halifa.xa hitaben ::ıeşrettiği on Blum hükOmeti zamanında hazırlanan 

~Uınburiyctçiler plebisiti kabule bir açık mektupta da, İngiliz hariciye ve gazetelerin gelirlerini kontrol etmeği 
"'-tır nazırmı, bu meseleyi örten perdeyi istihdaf eden projenin Ml~ neden kanun 
~dra, 24, (A.A.) - Times gazetesi, yırtma.ya do.vet etmektedir. haline getirilmediğini sormaktadırlar. 
~ . ona muhabirinden aldığı aşağıdaki 

tsnau telgrafı neşretmektedir: 
.. b • 
• Qltmez tükenmez İspanyol trajedisi· 
~ Yeni bir perdesi için sahne hazırlan· 
~ §br. Gel1eral Franko, 120 kadar §ehir 

köy0 bombardıman etmeği kararla§tır
~~ Ve bu §Chir ve köylerin tahliyesi için 
~ haberdar eylemist,ir. Bombardıman· 
~:..' ispanyada artık fi.det hükmündedir. 
~diye kadar, hem de haber verilmeden 
ko bardrman edilen Katalonya şehir ve 
~lerinin adedi bugüne kadar 73 ü bul· 

~~tur. Söylendiğine göre. bugüı:ı, cwn· 
.:Yet ispanyasında üç milyon ki§i mü1· 
~ vaziyetindedir. Bu demektir ki hal· 
,._ dörtte birinden fazlası yurtsuz bir hal 
~ buiunmaktadır. 

~skerler ve askert fabrikalar amelesin· 
b .. ~ &ayn herkes - açlık kelimesini kul· 
~~alım fakat - büyük bir yoksuzluk 
~eclir. Madridin üçte biri harap edil· 
~~tir. Alikantenin '-aziyeti, Madritinkin 
~ daha iyi değildir. Valansiya limanı. 
t ~ ~llamlmakta ise de, terkedilınia 13 
t~n hurda teknelerile kısmen !Ul va· 

Muhtelif milletlerin tarih 
başlangıçları 

YENİ yıl, bugünkü medeniyet dün· 
yasının kabul ettiği bir devre baş· 

langıcına göre 1939 ismini alıyor. Bunun· 
la beraber, bugün dünyada ba~a bas}ca 
sene kullanan birçok mcmlel{etler vardır. 
Bunların ba;mda Arap, Japon, Çin ,.e 
yahudi tarihleri geliyor. 

Araplara, malQm old~ üzere, Muharn 
medin Mekkeden Medineye geçişi olan 
günden tarihi başlar. Japonlar ise tarihl 
imparatorluklanrun, Çinlilerde cumhuri· 
yeUerinin tesisinden başlanrrlar. Yahudi· 
ler ise daha ileri giderek, Tevrata göre 
dünyanın yaratıldığı tarihi, tarih başlan· 
gıcı addetmi~lerdir. 

Nevyorkta bir havai tramvay 
hattı kaldırıhyor 

Amerikan bayragmdaki 
çizgiler 

A MERIKAN bayrağı, bildiğimiz gi· 
bi, ufkt lnrmızı, beyaz çizgiler· 

den müteşekkil bir zeminin sol yukarı 
köşesindeki mavi üzerine serpilmiş ~·ıldız
lardan mürekkeptir. Bu yıldız ve çizgiler 
kaç tanedir, ve neyi ifade ederler, onu da 
bilir misiniz? 
Kırmızı çizgiler yedi, beyaz çizgiler altı 

tanedir \'e yek<tnu on üç eden bu çizgiler 
Amerikanın istiklfüi ilin edildiği zamanki 
devletlerin 5a)'ISim gösterir. O zamana ka· 
dar Amerika on üç müstemleke halinde 
Avrupa milletlerinin elindeydi. 

Yıldızlara gelince; bunlar da bugünkü 
Amerikan birleşik devletlerini teşkil eden 
kırk sekiz devleti temsil eder. 

Şarlonun şarkısı 
meğer ne imiş ? l 

Tıcaret heyetimiz 
Dün Berline vardı 
Bertin, 24 (Huıuıi) - Yeni ticaret 

antaımaaı müzakerelerinde bulunmak 

ilzere ıelen Türk tic:ret heyeti bugün 
Berline vaaıl olmuıtur. 

Hariciye Genel sekreteri B. Numan 

Menemencioğlunun riyasetinde olan he 
yet istasyonda merasimle karıılanmıı. 
tır. MUzakerclcrc pazartesiden itibaren 
baılanacaktzr. 

Otomobil kazası 
Yaralanan çocuk hastanede 

öldU 
Ankara, 2b (Telefonla) - BugUn 

futbol maçlarından sonra halk stnd
yomdan çıkarken, 2468 numaralı 

kamyonu idare eden şof6r, halk ara-
11ından bir cocuta çarpmış ve çocuk 
başından ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı, kaldırıldığı hastahanede 
tok geçmeden ölmUştUr. Çocuğun 

hüviyeti henuı te11b!t edllememlştlr. 

Et mi, ot mu? 

ET mi yemeli, ot mu yemeli? 
Bugün, halkı olduğu kadar doktor

ları da meşgul eden bu meselede muhtelif 
taraftarlar görülüyor. Bazıları et yiyerek 
vficudumuıu kendi elimizle öldürdfit-rümü 
zü söylüyorlar ve et yemezlik ''mezhebi· 
ne,, girip sadece schze ile geçiniyorlar. 

Bazıları da vücudun ete çok ihtiyacı ol· 
duğunu, etsiz edemiyeceğimizi söylüyor
lar ... 

Doktorların son tetkikatına nazaran, bu 
iddiaların ikisi de haklıdır, ancak bir 
~rtla: 

ç,oeuklann, bilhassa 15 ile 17 yaş ara· 
smda et yemeye büyük bir ihtiyaçları var
dır. ÇünkO, o devrede vücudun inki~fı lft· 
zımdır. Bu inkişaf için lüzumu olan pro· 
tein de en fazla ette bulunur. 

Fakat 17 yaşından 60 yaşına kadar in· 
san:arın az et yemeleri icap ediyor. Bu 
de\Te<le etin, yi>·eceklerimiz arasında an· 
cak y:izde 30 nisbetini muhafaza etmesi 

1~ettedir. Şark sahili boyunca Barselo
~da dahil olmak üzere küçük bü)rfilt bom 
~dnnana tabi tutulmamış bir tek Iima· 
~dahi yoktur. Yapılan 100 bombardı· 
lorı esnasında 2800 kişi ölmüştür. Kata· 
~ya atilan bombaların adedi 16138 ve 
4() erin adedi 450 dir. Bunlar §ehirlerde 
~kişiyi öldürmüş ve 6174 kişiyi yara· 

A MERtKANIN en büyük fen eser· 
terinden biri olarak tanınmış olan 

bir havat tramvay hattının yıkılmasına 
karar verilmiştir. 

Nevyorkta altına cadde ile dokuzuncu 
cadd~i havadan biribirine bağlıyan ve 
yüksek demir ayaklar üzerine kurulmuş 
olan büyük bir köprü üzerindeki tramvay 
hattı bundan rutmış sene evvel yapılmıştı 
ve Amerikanın, insanları hayrete düşüren 
ilk harikalarından biri olarak karşılanmı5· 
tı. 

FOTOGRAF yalan söylemez derler- l!zm.dır. 
di, sinema ile fotoğrafta da hile DUnyanm en sUratli trenleri 

olacağı meydana konuldu. Bugün gene S URA TL! otobüs ve}·a tayyare pos· 

a~· . 
\tar" rakamlar 31 teşrinievvel tarihine ka· 

lesbit edilmiş rakamlardır ve o za· 
~~beri herhalde çok fazlalaşmış bu· 
ıa; .. uaıctadır. Bundan böyle de herhalde 
ll laıa~caklardir. Zira sanıldığına göre, 

:trselona noel hediyesi olarak gene tay· 
~ bombalan alacaktır. Ölenlerin ve 
~talananıarın üserisi sivildir. Ve bun· 

n arasında çocuklarla kadınlar kaba· 
l'ılt bir nisbct te.skil eylemektedir. 
dtl ~taıonyalılar hürriyetleri için müca· 

111 
c ediyorlar. Bu hürriyetin muhafazası· 

~ancak cumhuriyette bulabilirler. Çün· 
l0n Frankist kıtalarmm ilkbaharda Kata· 
~ Ya hududuna gelmeleri üzerine general 

l'ankonu.n aldığı ilk karar Katalonyanın 

Rugün ise, Nevyorkta artık bu tramvay 
hattına lüzum kalmamı§br. Çünkü he
herkes kendi otomobili ile veya otobüsler· 
le gidip gelmektedir. Bunun için, havat 
tramvay hattının yıkılmasına karar veril· 
mi~tir. 

fstanbul şehir pl~ göre Maçka ile 
Taksim arasına büyük bir havat yol yapıl 
ması düşünülilyormuş. Nevyorktaki bu 
tramvay hattı buraya nakledilse herhalde 
hiç~ f,na olmaz sanınz. ! 

sinema bir hakikati daha ortadan kaldır- ta!anna rağmen dünyadaki nakil 
rnış bulunuyor: Her duyduğumuz ses as- işlerinde gene en bü}·ük me..-kii tren işgal 
lmda o ~ilde çıkmış değildir. etmektedir. Yalnız, bugün elektrikli tren· 

Bunu sinema. vahşi kabilelerin, Ame- ter her memlekette gittikçe daha fazla ta· 
rikan yerlilerinin dilini taklit etmekte kul· arnmüm ediyor. 
tanılıyor: Artistlerden biri, İngilizce bir Jlk elektrikli tren bundan 104 sene e,
cümle söylüyor. Bunu, film makinesi ter- vel icat edilmi§ ve sefere konulmuştu. Fa· 
sinden başla}'IJ) okuduğu zaman anlaşıl· kat, o ilk elektrikli tren pil gibi zayıf bir 
maz bir lisan oluyor. kuvvetle işlerdi. Ve saatte ancak 6 kilo· 

Bu suretle, her gramofon pl~ı. orta· metre, yani insan yürüyüşünden biraz da· 
sından baslayıp muhite doğru gelen bir iğ ha hızlı gidiyordu. 
ne tertibatı ile çalmdıği takdirde böyle ga· Bugün en hızlı lokomotif ltalyadadır. 
rip bir lisan v~ıı şarlo teşkil edebilir. Breda katarı denilen bu elektrikli tren 
Şaı !onun "asrl zamanlar .. filminde söyle-, sa:?ttc 230 kilometreye yakın bir süratte· 
diğ; garip §arkı da bu ~kilde • tersinden!' dir. ikinci olarak Berlin • Hamburg hat· 
çalınar. bir pl~tan başka bir şey değil· tmda i~liyen Alman treni geliyor: Saatte 

• 1 
mı~. 210 kilometre kadar bir !Orati vardır . 

Başka bir kızla 

nişanlanan sevgili 
K .K.O imzasilr. oldıftmu bir mektup

lan: 
"Birkaç aydanberi se\işiyoruz. Ge~n 

gün sevgilim bana bir başka kızla ni§anh 
olduğunu itiraf etti. Kendi?i ile olan her 
türlü münasebetimi derhal kesmek iste
dim. Fakat çok rnuztarip oldum. O da bu 
ayrılıktan çok elem duyduğunu, fakat ni· 
şanını da bozamıyacağını yazıyor. Ne ya· 
payım? Münasebetimizi derhal keselim 
mi,,, 

Sevgilinizin hareketini hiç d~ bul· 
µtadım. Nisanlı olan bir erkek ni~ısın
dan başka bir kızı ümide düşürecek ee}til
de hareket etmemelidir. Nişanlı olan ve 
nişanlısından a}Tilamıyacağını açıkça 
söyliyen birisile ne kadar elemli olursa 
olsun münasebetinizi behemehal kesmek· 
ten başka yapılacak bir iş yoktur. Sevgili· 
nizi ancak bu sevgiye layık olan l-Jrisine 
hasrediniz. Ve unutmağa çalı~nrr 

Ali Ozlcyenin mektubundan: 
"Çok ciddi bir genç kızı scviyonım.Onunla 
evlenmek arzusundayım. Kızın annesi \ c 
babası teklifi kabul ediyor. Yalnız babam 
beni daha çok genç buluyor, "askere g t· 
mene daha bir sene var. git askere, geldık· 
ten sonra evlenirsin,. diyor. Fakat bu üç 
senelik uzun bekleme beni pek korkutu· 
yor. Siz bu i~lerden çok arilıyormuşsunuz 
diye işittim .. Bana bir akd öğretebilir mi· . . ') 
f:lntı." 

Jnsamn önünde beklediği bir ümit oluı
sa üç sene çarçabuk geçer.. Bilmez misi· 
niz, atalarımız: "Sayılı gün çabtik biter,, 
demişler. Babanızın haklı olduğu apaçık .. 
Evlendikten sonra genç karınızın nasıl bı· 
rakır askere gidersiniz? Şimdi siz askerli· 
ğinizi bitirinceye kadar o da babasının e· 
vinde sizin dönüşünüzü bekler.. Uç se.ne 
90nra biribirinize kavuşur, ve bir yastıkta 
kocarsınız in~allah. 

SIRDAŞ 

En fazla mektuplaşan 
memleket 

B l R sene içinde dünya memleketleri 
arasında iki milyar mektup gidip 

gelmrktedir. Şüphesiz ki, bunların içinde, 
bir teı.. mektup yazıp okumayan vahşi \'t 
ya yarı vahşi kabileler olduğu gibi, pos· 
talarının hergün binlerce mektup getirip 
gi>türdüğü memleketler de dahildir. 

En fazla mektupla~"' memleket olarak 
Amerikan birleşik de\ .• ueri gösteriliyor. 
Arnerikada bir senede 191 milyon mektup 
yaıılmaktadır. 

Amerikadan sonra, sırasne, ıngmert, 

Fransa, Japonya ve Ital}ıı geliyor. 

Zayıfhk modasının 

doğurduğu zararlar 

S TOKHOLM sağlık dire.ktörlüi\l 
~ehrin bütün doktorlarına bir ta· 

mim göndermiştir. Bu tamimde doktor· 
lann halka verecekleri zayıflama rejimi 
reçetelerinin çok ihtimamla hazırlanması 
icap ettiği bildirilmektedir. Gazetelerin 
yazdığına göre zayıflamak modası yüzün· 
den kadınlar bütün güzelliklerini kaybet· 
mekte, hatta ığrenç bir hal almakta imiş· 
ler. Fakat ~ağlık direktörlüğünün ileriye 
sürduğü scbeb bu değildir. Tamimde, ka· 
dmların, zayıflamak için takip ettikleri 
rejim ve aldıkları ilaçlar dolayısile asabt 
arftz göı:termeğe haJadıklan ve bunun da 
umumun sıhhatine menafi olduğu ileri 
sürülmektedir. Aynca, bu ilaçlardan kul 
Iananlann gözlerine bir hastalık anı ol~ 
duğu \'e derilerinin çabuk buruputu 111· 
laşıldığı tasrih edilmektedir. 
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Ankarada 
Eskişehirliler Samsunluları 
yenerek Türkiye birincisi oldular 
Maçta Başvekil, Hariciye Vekili ve diğer yüksek erkan da 

hazır bulundular 

4 -o 

Ankara, 24 - DUn, milli kUme hart. 
cindeki mmtakalar arasında yapılan 

(TUrkiye birinciliği) knrşıla15masında fi· 
nnle kslnn Esk~ehirin Dernirspor takımı 
ile Samsun ldmp.n gücü maçı bugün 19 
Mayıs stadyomunda yapılmı»lır. 

Staddaki kalabalık düne nazaran çok 
daha fazlaydı. Seyirciler meyanında ba§
vekfl Cehil Bayarla hariciye vekili Şük
rU Saracoğlu, orgeneral Fahreddin Altay 
ve beden terbiyesi genel direktörü ge
neral Cemil Tahir hazır bulunmaktaydı
lar. 

• 

Hakem Muzafferin büyük bir hüsnüni· 
yet ve bitaraflıkla idare ettiği bu maç, 
dUne nazaran daha seri ve daha heye
canlı oluyordu. İkl takımın da bugünkü 1 

karşılaşmayı her ne pahasına olursa ol. 
sun kazanmak azmilc ve canla başla oy
nalıklan kolaylıkla anlaşılıyordu. Bu sü
rat ve heyecanın verdiği hızla top iki ka

TUrklye bldnclllğfnl kazanan J: kl,ehlrln DemtrspoT takımı 

le ara8lnda fasılasız bir surette gidip ge
liyor ve bu müddet zarfında da tarafeyn 
muhacimleri müteaddld defalar geçtikleri 
gol vaziyetlerinden istifade edemiyorlar
dı. Bu arada Eskişehir sağ mUdafilnin 

falsolu bir vuru§u kendilerine az daha bir 
gole mal oluyordu. Fakat bereket versin 
yetişen ikinci bir arkadaşı uzun bir vu. 
ruııla tehlike~i bertaraf etU. 

Demirııporlular, Samsunluların muvak.. 
kat bit uman Jçin elde ettikleri üstün • 
lUkten sıyrılarak, onları kendi oyunları
nı kabule mecbur ettiler ve yaptıkları bir 
hUcumda merkez muhaclmlerinin sıkı bir 
vuruşu ile 32 inci dnkikada ilk sayıları
nı yaptılar. Yedikleri bu golden sonra bir 
az daha açılmak istidadını gösteren Sam
sunlular, Esk~ehirlilere gol yapamadı • 
larsa da ikinci bir sayının da yapılmasına 
meydan vermediler. Devre bu suretle 1-0 
Demlrsporun galibiyeti ile bittL 

İkinci devre 

Oyunun ikinci devresi başladığı vakit 
Samsunlular, aradaki bir gollUk farkın te 

!Afisi için sllratle harekete geçtilerse de, 
bir netice elde edemediler. Diğer taraf • 
tan Eskişhirliler, gallblyeU garanti et • 

mek için gol adedinin biraz daha yüksel
tilmesi lüzumunu hissetmiş olacaklar ki, 
yapınağa başladıkları mUteaddid enerjik 

hamlelerle ilk devrede olduğu gibi Us • 
tun!UğU tekrar tesise muvaffak oldular. 
Ve Samsun kalesini 83ğdan ve soldan a
çıklan vasıtasiyle sık sık ziyarete ba§
ladılar. Öyle ki, Esklııehirin bu inişleri 

her seferinde de Samsun kalesi için yeni 

bir tehlike tcııkil ediyordu. Nihayet elde 
ettikleri bu üstünlUkle tekrar Samsun ka-

le.!inc sokuldukları bir srrada merkez mu 
haclmin ayağiylc ikinci gollerini yaptı· 
lar. 

Fakat itiraf etmeli ki, Samsunlular, 
Demlrsporun cidden milessir bir oyun çı
karmasına rağmen, kuvvcimanevlyelerin. 
den asla fedakarlık etmeksizin canla baş

la çalışarak Demirsporlulara yeni bir gol 
frrsatı vermemeğc ve aradaki sayı farkı

nı kap:ılmağa uğraşıyorlardı. Bununla 
beraber arada bir parlıyan akınları ile 
Eskişehir kalesini de tehlikeden masun 
bırakmıyorlardı. 

Fakat Samsunlular, oyunu tamamen 
kendi yan sahalarına intikal cttirnıiş 

bulunan Eskişchirlil<!rin 82 inci dakika-

da sağaçığm bir kafa vuruşu ile üçüncü 
ve 85 inci dakikada da sol için sıkı bir 

şutla yaptığı dl5rdUncU gollerine mani o
lamadılar. Ve maç bu suretle 4.-0 gibi bir 
farkla Eskişehir takımının galibiyeti ile 
neticelendi. 

Aydın • Demtrspor karşıla.~a !lmıla Jıeyceantı bir an 

Maçın sonunda beden terbiyesi genel 
direktörü, grup birincileri ile milli küme 
haricindeki mıntakalar birincisi olan Es· 
klşehir takımına kupalarını verdi. 

Gene takı mlar maçında 
G latasaray Feneri 

1 - O yendiler 

Galatasaray ve Fenerbahçe genç ta
kımları dün Taksim stadyomunda kar· 
şılaştılar. Hakem Refik Osman idi. Ma
ça, saat 2,30 da başlandı: 

Bütün oyun imtidadınca, iki taraf da 
hakikaten kendilerinden beklenmiyen 
sıkı, sür'atli, teknik ve temiz bir oyun 
çıkardılar. Çocukların heyecanla oyna. 
dıklan ve mümkün olduğu kadar ferdi 
gösterişlerden sakınarak toplu bir oyun 
çıkarmak istedikleri görülüyordu. 

Birinci devrenin 15 inci dakikasında 
Galatasaraylılar güzel bir kombinez.~n 

neticesinde ilk ve son gollerini yaptı

lar. Ve bu devre, Galatasaray lehine 
cüz"i bir üstünlük göstermek suretile 
nihayetlendi. 

ikinci devrede genç çocuklar, sanki 
hiç yorulmamış gibi teknik ve sür"atli 
güzel oyunlarını devam ettirdiler. 

Bu devredeki karşılıklı akınlar bir se· 
mere vermedi. 

Fcnerbahçeliler, bir iki güzel fırsattn 
istifade edemediler. İçlerinde ağabeyle
rine rekabet edecl{ kadar güzl şüt çe. 
kenler, ve iyi stop ve muntazam pasla
riyle temayüz edenler görüldü. 

V c bu maç, Galatasarayın 1 - O gali
biyetiyle bitmekle beraber iki taraf ta 
aeyirciler üzerinde pek müsait ve tak. 
;irkar bir intiba bıraktılar. 

General Cemil Tahir, takımları mmta
kalarmdaki muvaffakıyetlerinden dolayı 

tebrik ettikten sonra onlara yeni yeni ba. 
enrılar temenni etti. 

Voleybol 
Mühendis Kabataşı , Haydar
paşa da Yüksek öğretmen i 

yendi 

Beyoğlu Halkevinde yapılmakta o
lan voleybol müsabakalanna dün de 
devam edilmiştir. Yapılan müsabaka· 
ların neticesi §Unlardır: 

!Ik müsabaka Darüşşcfaka • 1tal. 
yan lisesi takımları arasında yapılmış. 
Neticede Darüşşafaka maçı 15 - 9, 
15 - 11 kazanmıştır. 
ikinci oyunda Haydarpaşa Lisesile Yük 
sek öğretmen okulu arasında yapılmış. 

Neticede Haydarpaşa daha üstün bir o
yunla miisabakayı 15 - 9, ıs· 13 galip 
bitirmiştir. 

· Fransızlar 

ltalyan sporcularının ziyaretini 
istemediler 

Paris, (A.A.) - Onümüzd~; pazar 
Pcrpignanda Torino Italyan ekibi ile 
Perpignan ekibi arasında yapılması evvel· 
ce takarrür etmi_ş olan ruğbi maçı yapıl· 
mıy:ıcaktır. ltalyan makamları, Italyan 
aleyhtarı tezahürlerden çekinerek ltalyan 
orunculann seyahati için müsaade ver· 
meıniştir. · 

I 

. 
mı g 

7""' ---
'"tanbul Beledil'esi flanldrı 

hafazasına dair talimat 
Madda ı - Bu talimatname hükümleri mayi halindeki bilfunum ıntP 

maddelerle bunların halitalarında:ı mürekkep olup ıs derecede sulp veya ııi!ll 
sulp halinde bulunmayıp ancak mayi halinde bulunan maddelerin muhaf&Z' \ıf. 
ya depo edildiği yerlerde ve bunların kara nakil vasıtası ile naklbde de carfdi!• 

Bu talimatnamenin hükUmleri haricinde kalan mayiat şunlardır: 

a) Alev noktası 21 derecede veya daha fazla olup içindeki sulp maddeletil' 
mikdan sıkletine nazaran %30 dan fazla ola.:ı mayi halitalar, 

b) Alev noktası 140 dereceden fazla olan mayiler, 

c) Alev noktası 21 dereceden fazla olup su ile her nisbette hal olan rll 
ten mayiler. 

Madde 2 - lstiap hacmi be~ litreden fazla olup içine en son defa i§bU ~ 
matnamenin hlikümlerine tabi müştell mayiler ko:ımu§ olan ve gerek :naldi,.. 
hususunda gerekse depo edilmek üzere kullanılan boş kaplar bu talinıatıı.? 
ye tabidir. 

Madde 3 - Talimatname hilkümlerine tabi tutulan mayiler iki tehlike fO' 
buna taksim edilmiştir. ~ 

1 - A grubu: Su ile hal olmıyan veya. yalnız muayyen bir nisbette 
olunan mil§teil maddeler ile bunları:ı her nevi halitaları 

Bu grupta tehlike derecelerine göre a}nca Uç sınıfa ayrılır. _ _ .. (J 

I - Birinci .smıf: Alev noktası 21 dereceden aşağı olan mayiler {~ 
ve emsali), 

1I - !kinci sınıf: Alev ı:ıoktası 21 -65 derece arasında bulunanlar (gs.J <' 
emsali), o'I 

m - Üçüncü sınıf: Alev noktası 65 - 140 derece arasında olanlar (iti 
rin ve emsali), ııY 

2 - B grubu alev noktası 20 dereceden aşağı olup su ile her nisbette 
lola.n müeteil mayilerle bu:ılarm halitaları. 

Madde 4 - Alev noktasının tarifi: 
~ 

Alev noktası, mayilerin 760 milimetre civa sütununa muadil baroıııt ,., 
tazyikı altında i3tial edebilir bir buhar neşrettiği hararet derecesine dcrıer· 
AbcZ • Pen,.,ky uııulü ile açık kaplarda ölçülür. 

Madde 5 - Tehlike sınrflarmm lsbatı mecburiyeti: f1 
lştial edeblle:ı mayileri depo edenleile atanlar kullandıkları mayiln. fi' 

rup ve sınıf mı gösteren •;e mayii gönderen fabrika veya büyük şirketin bil' 
sikasmı daimt surette dükk~nlarında bulundumağa mecburdurlar. iP 

Böyle bir vesika gösterilmediği takdirde mevcut mayiler A grubunun 1' 
ci sınıfından imiş gibi görürler ve buna ait hlikümlcre tibi bulunurlar. 

Madde 6 - lşbu maddenin tatbiki sureti: ~ 

Müşteil mayilerin muhafazasına ve depo edilmesine mahsus yerlerle ~ 
la.nn boş kaplarını:ı konduğu mahaller ve mayilerin naklinde kullanılan ~-
va.aıtaları aşağı maddelerde yazılı §artlara göre yapılmış ve öylece mub 
edilmiş olacaklardır. 

Madde 7 - Mayiatı müşteile kaplan: p, 
a) Her kaptaki mayiin miktarı kabın ha.kiki istiap ha.cmına göre be!' 

dilir. Boş kaplar mayi mikdannm tesbitinde hesaba katılmaz. ,-d 
b) Kaplar tamamile doldurulmıyncak hiç olmazsa %5 mikdarmda ))(>§ • 

bırakılacaktır. 9ı; c) Müşteil mayileri depo muhafu.a ve .:ıakletmek için kullanılan 1'• ,-6 
ınzıntı yapmıyacak ve tanklar müstesna. olmak Uzere hava sızdırmıya.cal< 
hile kapatılmış olacaktır. ~? 

d) A grubunun birinci sınıfındaki mayileri yanabilir bir maddeden ) 
mış kap içinde bulundurmak yasaktır. ı! 

e) Sabit kapların okunabilecek mahallerine ve yer altcdaki depol~ ~ 
tulumba tesisatının bulunduğu yere sabit boya ile mayiin ismi, ait olduğ\l 
ve sınıfı ve mikdarı yazılacaktır. tJİ. 

f) İçinde (A) grubunun birinci sınıfındaki mayiler muhafaza veya. il' 
edilen kapların Uzerine oku:ıacak bUyüklUkte ve sabit mürekkep veya bOY' 

(ate§ tehlikesi) ibaresi bulunacaktır. "' 
g) !çinde milşteil mayiler bulunan cam veya toprak kapların dışma.1' 

muhafaza kabına aynca. (dikkıatli taşınaoak) ibaresi yazılacaktır. ~ 

h) Yanmaz bir maddeden yapılmı§ ol&A boş kaplar ancak imll del I 
sızıntı yapmıyacak veçhlle kapatılmı§ olmak prtile toplu olarak muhafa.1> ~ 
lebilir. Evvelce içine (A) grubunun ikinci sınıfca. veya B grubuna dahil~ 
lcr konmuş ve ya.nabil!r bir maddeden yapılmı~ olan boş kaplar, depo Y. ;' 
sın,ın dışında muhafaza edilecektir. Muhafaza edilecek kapların adedi :50 )'l 
tiği takdirde Belediyenin aynca müsaadesi alınacaktır. ~ 

Madde 8 - Tulumbalı satış yerlerindeki tulumbalar ~arıdan her., ~ 
bir kimsenin kullanma.sına mani olacak veçbile kayıt altında bulunmadığl tf 
tulumba kolunun kendiliğinden kilitlenmesi gibi otomatik tertibatı hai.ı 0 

, 

dığı takdirde bu yerler daima kilit altı:lda bulundurulacaktır. Mayi alın~..; 
rilirken dökülmesi ihtimal dahilinde olan mayilerin lağım mecraları ile b(l(P' 

katına veya kuyulara akmamasının temini mecburidir. efl 
Madde 9 - Açık ateş ve lamba kullanma yasağı ve yangın söndürıne 

zı: 

a) Gerek A ve gerek B grubuna me:ısup müşteil maddeler muhaf~,I 
nan mahallerde {açık at~ veya li.mba bulundurmak, sigara içmek veya ~ı'. 
şeyler bulundurmak "yasaktır). Bu yasak siUnmez bir yazı ile ve göze god'ı/ 
cek bir yere asılmış levhalar ile ilAn edilecektir. Sun'i ziya kullaıuldığı tal< ,),4 
ziya. menbaım ya açılmıyacak veçhile yapılmı§ bir pencere arkasına koyııı 1 
ya infilaka karşı altı:ıa alınmış elektrik ziyası kullanmak şarttır. Tenvire.ti 
olan bu hüküm perakende olarak petrol satan dükkanlar için cari değildit·ıı/ 

b) Benzin satı§ yerleri civarında açık atc§le çah§mak mecburiyeti lıll 
bu iş devam ettiği müddet zarfında benzi:ı alıp satmak yasaktır. / 

c) Depoya benzin verildiği zaman alevli lambalar söndürülecektir. S1J 
hallerde icaben yagın söndürme tertibatı bulundurulması mecburidir. I 

Madde 10 - A grubunun birinci sınıfında buluna:ı benzin ve mrıııs11 
yilerin muhafazasına dair şarttır. . ' 

a) Merdiven altlarında koridor ve dehlizler ile giriş çıkış yerlerinde beıt~ 
saire gibi mayileri bulundurmak yasaktır. ı/ 

b) Aşağıda yazılı yerlerde tayin olan miktarlar kadar mayilerin bul 
sına müsaade edilmi§tir. jJ 

1-Meskenlerde. dükHnlarda ve kahve, gazino gibi umumt maha.ııerde 
litreden fazla mUşteil madde bulur..durmak yasaktır. . dt 

2 - lmallthanelerle bakkal dükkanları gibi perakende satış yerler~ cfl' 
litre bulunabilir, .- _.- Devamı 11 •" 
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zmlrde bir spor 
itesi kuruluyor 
senede tamamlanacak olan bu sitenin 

larını Ankara ve Manisa stadyumlarını 
Japan ltalyan mimarı hazırlamaktadır 

• (Buaual) _ KUltUrparkm ıim- caktır. Burada evvell futbol aahaamdan 
Jıadar ~lanm&DUI ve bot kal. bqlanacak, sırayla tenli korttan, voley. 
01-ıı IOn kısmı da bu yıl glSaterilecek bol, baaketbol, aeltizm, gUreı sahaları, 

e ikmal edilecektir. KUltUrpark, hatıl at yanılan için muntazam bir yer 
teeis&tlle çok gUul bir eser ola- ve yUzme havuzu inp edilecektir. 

"•rdana çıkm11tır. Belediye reiai Her sabanın geni.o ve bUyUk tribUnlerl 
'e!açet Uzun, XWtUrpark ve fuar aa- olacaktır. 
t.aı..miandıktan sonra ehemmiyetle Spor ailesinin plAnlannı İtalyan mi -

faaliyet ıısatereceği yer "Spor man Viyoll hazırlamaktadır. Ankara 
lttibu edilen Tepecikte Kemer aa- ltadyumu ile llaniaa atadyomu plhları 
• lllllı köprllltınden tl Sinekli mev bu zatm eserleridir. Belediyece, spor sl
difer taraftan Kançepıe mevklin- lesinin tesisine başlanınca bir taraftan 

'9ltl mezarlıklara tadar uzanan bu da mllstakbel İzmir ıehrinin imar plln· 
l&hanm apor aiteal haline getiril- tarı hazırlanmış olacak, bu pllnm tatbi
tcbı mühim bir emek ve çok para lu için de harekete geçilecektir. 
llıonnrelecektir. Haber verildiğine Bu pllnm tatbikı sayesinde eski İzmir 
b9f ıene devam edecek bir faalf. ıehrinin, mamur ve modem bir ıekil ala

lttfeeainde spor sitesi vUcud bula - cağı Umid olunuyor. 

ıstık 
ıslah 

ve meyve 
ediliyoı· 

" Deli tütün ,, ler 
kooperatif kuruldu 

• • 
ıçın bir 

teb, (Huaual) - Gazianteb zira· 
k husualyetler arseder. Bu muhl

yerll ihraç mallan vardır. An-
• deli tiltiln gibi. 

Meyva afaçlarını ıslah ve vil!yetin fl· 
dan lhtiyacmı temin için tesis edilen vill· 

yet fidanlığı beı senede halka 5717 aıı

lı, 34.000 aşısız meyva ve 20.482 süs ağa

cı daiıbmltu'. 

KaylllnUn kredi lhtlyacmı ıaflamak f. 

., 

Uzak şarka 
hükmeden kadın ! 

Japon Başvekili "Benim diktatörüm 
karımdır 1 • diyor 

Prens Konoye ancak karııının kabul ettiği ve yapma•ı için 
emir verdiği itleri yapannıı 

Krizantem memleketi olan JaponyL ı Japon kadını da dünya tarihinde çok 
da bu nadide çiçekler nasıl fevkala~.e / eski bir maziye ı;nat~ktir. İlk defa ola
rafbet görüyoraa, çiçekleri kadar ıu- rak bundan tam yırmı altı uır evvel Ja
.zel olan kadınlan da ayni sevgiye maz- pon kadını dünyaca tanınmıı, bilhassa 
har olmaktadırlar. Fakat çiçek kadar daha bu tarihlerde bile Japon kızlan 

narin Japon kadınlan bazan çelikten bir çiçek sev&ileriyle nam bulmuı ve çiçek 
kalbe malik olmaktan da geri kalmaz- ilahesi diye anılmııtır, 
lar. Asil bir aileye mensup olan Japon 

Japon kadınlarının en nüfuzlusu, en Baıve'Jrili, talebelik hayatını ıöyle anla
tanınmııı, muhakkak ki, Japon Baıve- tır: 

kili prens Konoye'nin karıu prenıeı - Fevkallde fakirdik. O kadar ki 
Suja'dır. son imtihanı geçirebilmek için babadan 

Suja yalnız yü% milyon nllfuslu Ja- kalma bir kaç kitabı satmaktan baıkae 
pon milletinin delil ayni zamanda bü· çare bulamamııtım.. Sonra bir kaç kere 
tün Asya latuınm da en mühim kadın fiyatının Uç döt mislini teklü ettiiim 
phsiyetidir denilebilir. halde maalesef kitaplarımı 'kurtarama.. 

Hatıl Çin Baıkumandaıunm kansı dım.,, 
madam Çan Kay Şek bile f evka1'4e bir 
ıöhrete nil.lik olmasına rafmen, prenses 
Sujanın yanında aadece bir milli kahra-
man gibi kalır. • 

Çin Baıkumandarunın kansının bu 
mazhariyeti muhakkak ki çok ıueflidir, 
f•kat Japon baıvekili prens Konoyenin 
kanaı Sujanın vaziyeti de ~d.mlık ba.. 
lamından ıüpheab daha ehemmiyetli-

Tahsil hayatuu ikmal ettikten ıonra 
prens Xonoyenin önünde bir muvaffa
kıyet ufku •çılınıt oluyordu. Binbir 
müıkülita katlanaraka diplomasını a· 
labilen genç talebeyi bir uman sonra, 
Nitü ıerefine yapılan bir ıenlikte süva
ri zabiti olarak görüyoruz. 

.Artlstlik bir kere öğrenilip ondan dir. 
sonra mütemadiyen tekrar edilen bir · Bucün Uzak Şarb hUkmeden kadın, 
meslek değildir; daimt bir talime ve Japon Baıvekili prens Konıcyeye de 

Çok eski ve un bir aileye mensup 
otan Fuıninoro Konoy «duya iltihak 
etmiıti. 

hükmeden kadındır. 
öğrenmiye muhtaç bir i§tir. B1111da Prens Konoye bir müddet evvel kor 
yeni dans deni olall bir ıteııc lm jibi 
gördilğUnüs, me,hur artiat llerl Oba. diplomatik ye Japon prensleriyle yap-

mıı olduiu husuıt bir hasbihal sırasın. 
ron'dur. öğrendiği de pek yeni bir da bu hususa da temas etmekte bir 
dans değil, klasik rakıslardan biri. Fa. mahzur cörmemiı ve kansını işaret e-
kat. uautmamuı onun böyle da. 4frek' 
tına; a ·•••Dlllalllll•t.aMai "- a..r. Deri sOrdopm. flklrleri 
etmeal lbunc:hr- tamamen kendime lit zannedeninis de-

Bu merasimin hemen ertesi rUnU Ni
ıu mabedinin ıüzel illhelerinden biri
nin kaçtıfı farkolundu. Bu muazzam 
bir kepazelikti. Japonyada bundan da
ha büyük bir rezalet tasavvur oluna • 
mudı. 

Fakat çok geçmeden fir..ı ~ 
prena Filminoro,~oye lle...bir.Ukte bir 
parkta buldular. 

çin villyet dahilinde bet kredi kooperatL ============== lil mi? Hayır, ben ancak karımın ka.. 
bul ettiği ve yapı:ııam için bana emir 
verdiii iperi yapanm.. Ne yapayım, be
nim de diktatörüm odur . ., demiftir. 

fi açılmıt ve ziraat bankumdan ayrıca 

çlft~ye (3 milyon) lira dağıtılmıetır. 

Yslnuı Antepte yet.ifen ve biricik mab-

ebnek gayeaile bu aene bir deli tütUn ta· 
nm ve aatıt kooperatüi, bir de tUtUn lh
racat birliği kurulmqtur. 

İyi chıs Klevland pamuğu yetfttlren 
nn ıalabı, her ıene mahsul reel M'L"ır olan deli tUttınleri Mısırdaki 1 mıntakaya pamuk ekme müsaadealle bir
~ fenni tetkiklerde bulunul • yabancı ıirketlerln inhlaarmdan kurtar - likte iki ffnede (200) bin kilo pamuk to
~ bir fıstlt latalyonu açıhmltJr. mat ve eüiaine daha çok kazanç temin bumu parasız verilmiftir. 

Japonlar çok eski bir millettir. Japon 
devlet rejsi Hirohito, 2600 senelik mu
uam bir maziye malik olan hanedanın 
117 inci hükümdarıdır. 

Bu maceradan M>nra prens Konoye 
bir asker gibi sert bir kalbe malik olma
dığını görerek mecburen meslekten ay. 
nldr. Bundan sonra Konoye, prens 
Saiujinin hususi kltiplifini yapmafa 
baıladı. 

Japonya namına Veraay muahedesi 
iımalaınıı olan prens Saiuji Avru_paya 
seyahate çıtılı ııralarda kitibini de 
birlikte ıötünnekteydi. 

HABER'IN RESiMLi ZABıTA ROMAN!· 40 Prens Konoye bu seyahatleri ma
ımda fevkallde maltlmat uhibi oldup 
cibi memleketine de yeni fikirler cetir
di. Bu sıralarda Hautiu Suija ile evlen. 
di. Prens Konoye Avrupada ~eçinniı 
olduğu hayat icabı ıarp idetleriıl'i kabul 
etmiıti. 

l 920 ıeneainde Japonyaya döndilfU 
saman bir oflunun dünyaya celmit ol
dufunu öirendi. 
Prenı Konoye'nin kansı yalnız ko

casına hükmeden bir müstebit deiildir. 
O ayni zamanda bir Avrupah kadın b.. 
dar ince bir zevkle ciyinen, çok 11k bir 
kadındır. 

Prenaes Konoye ancak reamt ziyaret 
ve ziyafetler dolayıaiyle kimono ciyer. 
Saçlan hafifçe dalgahdır. Baıvekil ko
caaının birinci müpviridir. K.ccumın 
itlerine kanımaktan ona fikirlerini 'ka
bul ettirmekten çok büyük bir- zevk 
duyar .• 

Prenseı Konoye ayni zamanda f evka.. 
Jlde Japon yemekleri de yapar. Bot 
vakitlerini geçirmek için maskeli balo
lar tertip etmek, en büyük zevkidir. 

Hatta bu balolarda prens Koooye bile 
ecnebi diplomatlar gibi ciyiniz. 

Prenses Kon~ye yalnız maskeli balo
lar tertip etmekle kalmaz. Ayni zaman. 
da bu balolarda çalacak orkestranın da 
kocasının 'kardeıi Hidemaro Konoye 
tarafından idare edilmesini de ister. 

Japon Baıvekilinin kardeıi fevkalade 
emel saksafon çalmakta ve yengesinin 
tertip ettiği balolarda orkestrayı idare 
de bir mahzur görmemektedir. 

Prenses Konoye ayni zamanda aan'at 
ıahibi bir kadındır. Otuz yqmda iken 
elektrik mühendisli.ii imtihanım Yet• 

mefe muvaffak olmuıtur. Japo11Jl)da 
telıiz telefonun büyilk bir revaç bulma
amı Prenıea JConoye temin etmektedir. 
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Yerde üzerine bir örtü çekilmiş 
bir ölü vardı 

Ve kadın tekrar hıçkırarak kocaamm 
kollarına atıldı. Gazi eararm~. tnyleri 
dikilmiş, korkunç bir yüz mağlamıgtı. Çe
neleri çatılınıl3 gibi biriblrlne geçmişti. 
Evtadıru öldüren hUnkfi..r bile olsa te • 

reddUd duymadan onu da paramparça e
decek, dl§leriyle etlerini yolarak öldUre· 
cektl. Bir canı bin kere geberterek ala
caktı. Gıu:i, AbdUrrahmaru Sarya kadar 
seviyordu, hayatından, hUnk&rdan ve 
her oeyden çok seviyordu. 

arkadaşiyle birlikte saparken gördüm 
devleUfun. 

Abdurrahman tekrar atmdan aUıyarak 
lhtlyarm ellerine sanldı, sayıklar gibi: 

- Gördlln mil ha, gördün mO ha! 
Diye sorup ihtiyardan izahat istedi. 
lki delikanlı Gazi oğlu çağuıdaymışlar, 

kol kola şarkı IKSyliyerek o yoldan ıcçib 
cami sokağn)a sapmışlar. 

İhtiyar gençleri zevkle &rkalarmdan 
aeyret.ntlş, ama ,sokağı saptıktan sonra 

imam şaşırmıe. Ga.zi'nin delirdiğini 
sanmış, ama, can korkusuyla kafta
nını toplayıp geri geri çekilmişti. Hiç 
şakası olmıyan Gaziden korkmn.mak, 
hayatına susamakt.ı. 

Gazi yeniçerilere de dönüp: 
- Y ann savaş hazırlığı var. Bura

da mahalle işleriyle uğraşacağınıza 

vann harb hazırlığı görün. HUnkann 
iradesi var. 

(Devamı var) 
Karısmı bir kenara fırlatnr&k dışarı koş
tu, perişan bir haldeydi. Bagmdan fırlı. 

yan kfillılımı bile almaya vakit bulama
mıştı. Bir ata atladı ve kale haricine ö
lilm tehlikesfnf göze alarak dört nala sUr
dU. 

eeslerinl dinleyip tnkibc lUzum görmemie, ı--------------
İhUyar: iştahsız prenses 

- Belld. Dedi Gençliktir. Bir av po
olndodirler. Biz de bir zamanlar bu yolun 

Bursa yollannda.kl halk, GıW'nin bu pe
~n halJe at 11.zcrinde bir fırtına gibi bo· 
zuk sokaklardan geçtlğtni görünce hay • 
retle duraladılar. Ne vardı, ne olmuştu! 
Ferman bile böyle geçmez, k~ düıı • 
man bile bayle takip edilmezdi. 

Gul AbdUrrabman bazım 90Juyan bey
gtrinin gemJertnJ birdenbire SJkıotmyor 
ve hayvanın ağımı kan içinde bıralı:ryor
du. Haykınyordu: 

- Aağalar, Abdllrrhmanı ·r~ren oldu 

1 
r.ıu ! 

Hiç bir yerden eadra eifa verecek ce
va.b alanuyan Gut daha §iddetle beygiri· 
ıU sill'Up bir kuraun gıôf Derliyordu. 

Kale haricine gelmlf ve kenarda topla· 
nan bir halk kümul içine at tıilnn~tn. 

Halk feryatlar kopararak dağıldılar. 

Yerde tl%erfne bir artn çekllmlo blr ~IU 
vardı. 

Gazi Abdllrrahman, attan inmedi, ken
dinJ ISIUnUn ilzert.ne atarak, titrlye.n par,. 
maklarf.Yle ~rtllyU kaldırdı ve haytrrdı: 

- Oh, oğhun dcğllmla! 

yolcuıuyduk. 

Abdllrrabm.an Gazl biraz m~terih ol
muştu, nma., bu ne demekti, AbdUrrah • 
manm evine haber vermeksizin bilmedi
ği sokaklarda g~ vakit ne işi vardı? 

lhtiyarla öpüşUller, onu e,·ine da
vet edip atına atlıyıuı Abdilrrahman, 
Cami sokağına doğru baş kırdı. 

Tesadilfler ne garibdir. Eğer Gazi 
böyle bııir araştırmaya çıkm.amıe ol
eaydı, elmdl Abdilrrahma.n hUnklr 
huzurunda soluğu bulacak ve artık 
bu defa yakasını kurtaram.ıya.rak ba
ba.mm ve annesi gilzel Saryayı hfiz. 
ne, eleme sokacaktı. 

Abdürrahman Gazi sokağa saptığı 
zaman, imam ve halktan bir kaçı ile 
birkaç keçe külahlı yeniçerinin bir 
ev önünde kulaktan yırtruı haykmş
malarını duyup gördü. 

At sUrUp aralannn girdi. 

- Ben diye haykırdı. Ga.zi AbdUr
rahma.nırn. Ne var burada? 

Bir yetıiçeri: 
- Devletltl Gazi, dedi. Burada zanf ve 

za.nlye olduğunu imam efendi haber 
verdi. ba.slnna geldik. Şu gördüğün 

halle d& recm için beklerler, ama, biz 
komayıp çavuı huzuruna götUreyaza. 
caktık. 

Tanmuyanlar bunu çrlgm ııandılar, tanı

yanlar 1§1 anlayıp Gad'nln yan'ma sokul
dular. Gazi halkı, halk Ga.zl.j1 ııeverdf. O
nun kederfnJn neden olduğunu öğrenmek 
iattyen ihtiyarlardan blri eordn; Kapıyı açmazlar zorlanı devlet

-Ne var devletlQ Abdllrralıman, ne ICım. 
bu te1Af ve ha.Un! Abdilrrahman ilrkmUştU. Ya evlldı 

- Sorma ağa, eorma baba! B!zlm ev- içerdeyse. ÇUnkU onun bu sokağa sap
llt uıun zamandanberl ortada yok. Bu cl· tığını o ihtiyar haber vermişti. 
nayete kurban giden o sanıp ev halkı çıl. KUçUktU ama, Kara AbdUrrahman
ıma d~ndllk. Hamdolsun değil, ama, me. dı. Onun zamanından evvel bfilıiğa er
rak bitmemiştir, nerededir oğlum. Kim.. dlği muhakkaktı. O her şe~i yapabi
eclklerln haberi yok. lirdi. Daha iki Uç yaşındayken bile e-

İhtfyar, padl§ah o~mnn zamanmda a- llne geçirdiğini almak için annesi Ab
tmcı s:vueluğu yapmış, emektar bir aa • dürrahman Gazi'yi beklerdi. Bu haşa· 
terdi Gazi Abdilrtahmanm. yanında Dd n çocuğun, arkadaşlarına uyup hara-
yıJ ekmeğini Yemi3tL ma gitmesi pek muhtemeldi. 

Abdllrrahmamn yüreğine su serpen blr Gazi ıPmdi ne yapabilirdi ? !mamı 
haberi, atma atlayıp hennz u:ı:akJapıat bir kenara çekerek yavaşça sö;1ecli: 
vulyetlndeyken Gadye haykırdı: - Buradan boynunu kır, kopannm 

- Ben kUÇUğQ Cami sokağı yanma iki IUn kafanı! 

Bulgar Kralınm ktzt l,üçtik Prenses 
Marya Luiza 'nın bir mUddettenbcri 
iştahı kesilmi~ hiçbir şey ~1yemez ol. 
muş. Bunun Uzerine babası, saraya 
çocuğun kUçlik arkada§larından seki. 
zini çnğmnış. Çocukların en sevdiği 
yemeklerden mürekkep bir sofra ha. 
zırlatmış. 

Fil.kat, bUlün misafirler sofraya o. 
turuyor, ev sahibi Prenses ortada yok. 
Lakin, kUçük misafirler iştahla yemek 
lerini yiyorlar. Üç gUn böyle geçiyor. 
Prenses Marya hala onlardan uzakta 
durmaktadır. Fakat, dördüncU gün, 
onlan göre göre, onun da iştahı gele. 
rek sofraya oturuyor. O günden son. 
ra eski iştahını bulmuş ve güle söylL 
ye yemek yemiye başlamıştır. 

/ 

( 

- Hayvanı bu halde bırakamayız, bir 
tcncktci çalırsak da lehimktsek! 

- Fransız karikatürü -

.... 11.DWW• ~BIWRE 311111•Gl':'W'•lll .. 1~ 
Bir artistin gözönünde tutaca.lı en mllhim nokta resmin an pl~· 

ru1e fonu arasında tam bir ahenk yarabnaktJr. 
Seçtiğim nokta en uygun olanı mı aca.ba?-

••• 

-14-

- 28 - Nakleden: rF • 
Nihayet hükClmet bu i§le alfıkadar ol- 1 

du. ..ömmu haber veren makine,. kabi
nede görUııUldU. "Mcna!U umumiye na • 
mına,. makinenin htikümet.çe satınalmıp 

almıımıya.cağt mevzubaha edildJ. Kanun • 
lar kanştınldr. Bu işin halli nazırlardan 
lkis!ne havale edilerek o zamana kadar 
yapılma.sı IUzumlu görlllen ie kararln§tı
nldı: 

Keşfin hakiki olup olmadığını, kl§lfin 
hüviyetini la.bkik.-

Emniyeti umumiye derhal Jan DU
ran nezdinde teşebbüse geçti. Hazır
layıp acele verdiği rapor doktorun le· 
hindeydi. Jan makinesini mütehassıs.. 
lann önUnde tecrübe etmcğe hazır ol
duğunu, onların her türlil kontrol şe
raitini kabul ettiğini, istenilen tecrü· 
belerl yapacağını bildirmişti. Raporda 
".tecrUbcdcn çekinmek şöyle dursun, 
c1o'•~r Dilran bunu bilhassa arzu et-
t i~ini ve hUkfımctin emrine amade ol
duğunu öyiodi.,. deniliyordu. 

Dahiliye nazın bu rapor Uzerine tıb 
r .. 1.ıııt"si <lek:ını"lı nezdine çağırdı. 

Keşfi teUdk içhı beynelmilel bir ko
misyon teşkiline karar verildi. Dün
yanın en meşhur ilim adamlan bu 
tecrübeler için Parlse toplandılar. 

••• 
Nihayet resmi tecrübe günü geldi. 

Beynelmilel komisyon reisi prof csör 
Klerjan Vodrl Jan Dürana hitab etti: 

- Doktor öltimU evvelden bildire-
ceğiniz kanaatindesiniz öyle mi? 

- Kanaat değil, bundan eminim 
'\'e emnf yetle iddia ediyorum. Esasen 
ölümü evvclde.."1 bildiren de ben deği
lim, şu makine ..• 

Alimler merakla makineye sokul· 
dular ve inkisan hayale uğradılar .. 
Jan DUran sırrını ele vermemek kay
gusiyle makinenin A.letıerinl kapatmış 
tı. Mekanizmayı görmek mümkün de
ğildi. 

- Evet. 
Rcading'in muayenesinde çt 

fotoğraf camını gösterdi. Afuı1le1 
ret ve şüphe ile baktılar. 

Komisyon reisi: 
- M. DUran, dedi, ben ve ı1l 

da.şiarım size bir seri tecrtıbe ~ 
mak niyetindeyiz. • 

- Ben hazınm. 

- Teşekkür ederim. Huzu~ 
ve bizim kontrolumw: altında ıılf 
kişiyi muayene edeceksiniz. J\ ıııt 
riyle konuşmıyacaksınız. Hi~ 
sormayıp yalnız makine ile .rııuJl 
edeceksiniz. 

DUran ccvab '\'e.rdi: 

- Kabul ediyorum. Ayrıc& ! 
raf camlannın da tarafınızd31l 
rilmesini ve camlar devcloppe 
ken komisyon azasından ildıdıl~ 
ranlık odada bulunmasını isteritıl' ?ıru 

LUzum görürseniz camları Pr;:ı lı.tıcr 
lörüm değil, sizin münasib glS ~k 
niz biri dcveloppe etsin. 

- TeşekkUr ederiz. Tecrlltıt 
başlıyahm öyleyse... _Aı-1 

Komisyon daha evvelden tccv 
re mevzu olacak be3 alb kişi~ 
hepsi uzun uzadıya muayene 
röntgenleri alınmış, sıhhi vnıi) 
tesbit edilmişti. Bunlar ."Jirer~ 
makinede muayene edildiler. ~ 
bunlardan bazılanna konulan tt 
Ieri teyid, diğer bazılarını is~ ~ 
etti ve hepsinin ölUm senelerırıi 
di. ...!I 

tki tecrübe daha kalmıştı . ~o;{· ,f 
yon (Lzisındn.n biyoloji alimı .~ç ~t 
profesör Melba.r bir k3.ğıda iJtl ~ 
lime yazarak za.rfladı. Sonra Jl'lb ~ 0 
nin önllne oturdu ve Jana hl~ lll 

- Doktor, bir de beni mus)~ 
diniz. 
Fotoğraf camı developpo 

Jan DUran devam etti: merakla etrafına Uşil§Uller: 
- İsk"'<:liğiniz toorUbeyi yapmağn rün altı aylık ömrü kalmı~tı. bil' 

hnzırım. Bakınız herhangi bir hileye Profesör acı ve mütevekkil 
1 1mkü.n yok, makinenin her tarafı kn- besslimle bu teşhisi teyid etti· 

palıdır. beden evvel hazırladığı za.rfl aÇ 
- P('ki .una, ke~finizi ne esas Üze· KAğıtta şunlar yazılıydı: 1 

rine istinat cttiriyorswıuz? "lleı lomiş bir kanser rahatsıı 
l{fışüe bu ne\1dcn sualler yağıyor • var. Bir seneden evvel öleceğif11in " 

du. O hepsine ayni cevabı vermektey- U.boratuvarda. mUUıiş bir 6 / >'\ 
di: • kfı.tu oldu. Komisyon Azam artl~ trt 

- Mazur görünüz. O benim sırrını! si gibi Jan Durana istihfafltı. -'ı- ~t 
- M. Reacling bize mnkinenlzin yorlardı. Hepsi bu şa.5llacak Jte~~f ~ b 

kendisine on beş sene daha ömrU ol- şeriyetin mukadderatı :UzerinC ) 
duğunu bildiriğinl söyledi. Doğru mu- bileceği tesirleri düşünüyordu· I 
dur? (Devamı_~ 

• ... lfl•EJ~IDElmlCE!l!&lmmlEIEWI~ 
yesile yeni bir re3İm yapılmış.... . 

Fakat bu taslak o kadar reel. o kadar hakikate uygun tt1•, 
ren, bunun benimkinden büsbütün ayn bir stilde olduğuntJ ~ 
resmi yapan ben değilim. §U otlan, şu ağaçlan, şu yosunlu sJ 
gösteren keskin hatlar benim değil ... Benim çizgilerim dah:J. 
rüatlıdır. Ben, bir e.skis yaparken daima ana hatları çizeriıtl• 

Birçok kereler sehpamın yerini deliştirdikten, kendim ileri geri 
gidip geldikten sonra. nihayet yüksekçe bir noktada yerleştim. Fakat 
bu noktanın en milkeınmcl yer oldu~ kanaat getirmemiştim Yal· 
nl%, artık vakit kaybetmek istemiyordum Derhal çalısmağa başla· 
dmı. 

• • • 
Aman Altahım! Aklım yerinden oynıyacakl Sabahtan öğleye ka· 

dar çalışmış, manzaranın taslağını hemen hemen bitirmiştim. lşte: 
§U tarafta yıkık bahçe dıvan, şurada, harap binanın ayakta duran 
k~ ve merdiveni, çam ağatlan vardı. 

Halbuki, ben yemekte iken birisi gelip bütün bu yaptıklarımı 
bozmuştu. Şehpa da, sabahleyin bıraktığım yerde durmuyordu. Da· 
ha J6lla alınmıştı. 

yumuşak toprakta bıraktığı iz_ Onlar da yatmış, ezilmiş ... Binaen· 
aıeyh hatıramın beni yanıltmış olmasına inıkfuı yok .. Şimdiye kadar 
bu noktada &ah~ış oldul:'llm muhakkak! Taslağı da işte şu zaviye
den çizmiştim •. Bundan katiyen eminim! Muhakkak ki rüya gönnü· 
yorum. Rüya görmedi~ime, yahut hatıramın beni aldatmadığında 

şu da delildi ki, çok küçüldüğü için işime yaramadığından attığım 
oir füzen parçası da sabahki yerinde duruyordu. Şu halde, ben bu· 
lunrnadığım sırada, birisinin gelip seyyar atelyemin yerini değiştir· 
diğine şüphe yok .•• fakat kim? ... 

raf mı gölge ile doldururum .• 
Burada şunu da itiraf etmeliyim ki: Bana bu oyunu o> 

kim olursa olsun, herhalde benden daha üstün birisi old~ 
yok ... Bunu söylemekle kendi sanatimi küçültmüş o!ınıyoruıtl-,., 
hakikaten görüyorum ki, bu m~Ql artist füzeni hakikaten 05 
eJle kullarumş .. Çizgileri çok kuvvetli .. Herhalde yüksek bit' rıl 
kfır oldui:tU belli .. Hatt.1. bu yer intihabında bile benden üst0M 
göstermişti. Beni~ gözümden kaçan birçok noktalan o gôrtrt J.I 
seıa. esmer ~arın yanında yeşilliği pek kuvvetli olarak P"~ 
pan şu meşe ağacı, ne güzel! ... Hele, şimdi daha iyi meyd~~ 
olan şu harabe },ğınları ... ne mllkemmel bir ilk pl~ tc,.ı;kıl~ 

Saat tam on bir bucukta, yemek için aynlmı~tım. Fa!:at gitmeden 
ewel, öğleden sonra yapacaklarnrun krokisini de çizmiştim. 

Yaptıklarımdan memnun, büyük bir iştiba ile yemek yedim ... Bı· 
raktığmı yerden işe biran evvel devam etmek için sabırsızlanıyordum. 
Hemen ata bindim. On beş dakika sonra orman:layclun. 

Geldim, ve. .. ağzun hayretten bir kan~ atık kaldı l 
lşte sehpam, kutum, fırçalarım, hepsi yerli yerinde ... Hcrgün na· 

sıl bırakıyorsam o vaziyette ... ve hiçbir eksiği yok ..• 
Evet, hepsi tamam ... fakat ayni noktada değil... Benim bıraktı· 

ğım yerden elli metre ötede! .. Sabahleyin şu fundalrklann yanmdar 
dr. J~te. !ıehpanın Oç ayağının izleri .• tşte pcrt~tif sandalyem.in de 

E;:::mın yalnız yeri değiştirilmekle kalmış olsa, iyi... Nihayet 
bir mu::ibin ressamı üzmek için bu işi yapmış olduğuna ihtimal ve
rirdim ... Fa!mt, acıt a.'<lmıın almadığı ve hatta. başkasına anlatma· 
ğa bil~ cesa.."'(.t ~demirc::eğim ka1ar garip olan bir nokta daha var ki, 
lıunu birisine söylc:em, ya benimle alay eder yahut da: ... 

- Yazık! zavall!o aklını kaçırmış, diye bana acır. 
Ma..-uı kalacağ>m istihzalan şimdiden duyar gibi olu}'Orum .. Bu· 

nunla beraber, aklım tamamile başnnda, ve sözüm tamamile hakika· 
te uygundur •• 

işte: Yeri değişmiş olan tuvalimin Clzerinde, bu sabahki yerim· 
den görerek krokisini yaptığım manzara yerine, şimdiki bakış zavi· 
yesine göre çizilmiş yeni bir taslak var! .. 

Sakm mübalağa ediyorum sanılmasın: Benim cizgilerim tama· 
men silinmi) ve yerine. meçhOl bir el tarafından, bu yeni bakış zavi· 

Şimdi benim için yapılacak iki şey var: Ya bu meçh(ı], { 
11 

elin yaptığı tastağ'ı silmek, yahut da, başkasının malı oıznBI' 
ber bunu aynen kabul etmek. 

.Ne yapayım? .. sileyim mi, kabul mü edeyim?._ ~ 
- Adam sen de! Ne derlerse desinler. Bu garip d~~~ 

nim fazla canımı sıkmadı. MeçhOl bir sanatkarın bana,··~·~ 
tası., hakkında yerinde bir ders vennesi • madenıki hakk1111 

diyorum • artık haysiyetime dokunmamalı... ~ 1 
Vaziyeti oldu&ru -gibi kabul ettim. Bu yeni "görüş,,ü, §e'i 

vesim kmlmaksmn, benimse1im. bil" 
Dilfilds. öyle sanıvonım ki, met"hat, esrarlı §eyler bana 

he\•es ve ga}Tet veriyor .. 
(Devamı car). ' 
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Yazan: !kimim -42- Hatıraları anlatan ve vesikaları ı:eren: A.K. Dıvardaki çivi 
· A. Çehov Çeviren: Ferah Ferruh 
Pay9osundan sonra, katip, - Hay kör §eytan gene bir aksilik 

var .. 

B u (X) işaretinin bilhassa beni 
• ınUsevvid gibi kalabalıkça 

du_ kafilesi Neva caddesinden 

dairede çahıan memurlar<lan 
• isim gecesi münasebetiyle 
~I kafilesini peşine takmış, 

c götürüycrdu. 

~1kov hem gidiyor, hem de yük-
e .. 

loyleniyordu: , 

~dcıicr, şimdi bizim eve gider, 
t karnımızı doyururuz .. Eeeeh, 
t ~rntrnızr doyururuz ki!.. Ka-
tuzcı boğaça pişirmesini bilir .. 

ununu kendim satın aldım.. ı 

t\'dc mükemmel, ağzınıza layık 
b ız da var ... Biraz geç kaldık .. 
tklcyip duruyordur. 

!O\> §eytanrn bucağına cturu
ritadaş kafilesi bir hayli yol 

t tıı. sonra nihayet Struçkovun 
~1childiler. Kapıyı açıp korido
{r· :Oerhal burunlara mis gibi 

0Itusiyle 'kızarmış kaz 'kokusu 

l~ltuçkov sevincinden keyifli ke
ttck sordu: 

~! 
<uyu duyuyorsunuz değil mi?. 
Ilı, efendiler 1 Kürklerinizi, 
~zı sandığın üzerine koyunuz 1 
i tya nerede?. Hey Katyat.. 

l .;~aşlannın hepsini toparla-
cd ~ttı. Kız Akulina, gel de bay. 
·1, nınasına yardım et 1. 

. lcrden birisi, eliyle duvarı 
P'~ıl tk. 
ttf'j \ • 
t ~ ne ola gerek? diye sordu .. 

rıl ':ft it !'in işaret ettiği istikamette, 

• lt0caman, bir çivi vardı. Çi
ttinde, parlak viziyerli, hususi 

~~tikaiı bir kasket duruyordu .• 
bt biribirilreine baktılar ve sap 

-~ diler. Kendi aralarında: 
~~llUn kasketidir, diye söylen.di

t\.. O burada? ı 
'St 
~ 0

l' da bu sözleri tekid etti: 
~t• 
~., ~ burada .• Katyanın yanın. 
\; &ıdelim, baylar .. Şurada gazi

\tcyahut birahanelerden birin-

~ 0turalım. Onun gidişini bek.. 

~ kafilesi paltolanna sarındı ... 
~ bte ıokağa çıkt.ılar., Tembel a-

1t'lhaneye yollandılar. 

tr ~cınuru, medeni bir cesaret, 
tlt: 

~t\ttkk ı· d ğ·ı . . b e ı e ı ; ııenın eve gırer 
~1.ıtnurnuza kaz kokusu geldi ... 

· J. ~tın büyüğü evinde oturup 
' tlttit;.•· .Hangi şeytan onu bura

~ d 1
• Acaba çabuk defolup gi. 

ersiniz? t • 
'Oulc "d H" b' "k" f gı er. ıç ır zaman ı ı 

~atla oturduğunu bilmiyorum .. 
karnnn da öyle aç ki .. Biz e

ltıt, hcrşeyden önce bir iki vct't tır, biraz ançüvez yeriz l Son. 
~: gene ayni işi tekrarlarız •.. 
~l ehten sonra hemen poğaça

~ız, Aksi takdirde bizde iş
~;oı aiı;naz .. Eh, kardeşler, benim 
~h~c hır poğaça yapar ki.. Ağzı. 

,, · Sonra, eminim ki nefis lah
~ t da Yapmışlardır. 

ı.· dalye satın aldın mı?. 
~~tlc~tu .. Dört cins te sucuk al
li llde karımın da karnı acık. 

rı crgcle, nereden çıkageldi?!.. 
tdça..,uşlar bir buçuk saat kadar 

~ lo~ ~turdular. Birer bardak çay 
~ ga çıktılar .. Gene Struçkova 

~det. k.oridora girdiler. Evin içi 
~dn faııa poğaça ve kızarmış kaz 
~tu. l\iutfağın kapısı yarı açıktı. 
bir' koca bir porsiycn kızarmış 
~trıatabak hiyar turşusunun, şöy
\ r tda, durduğunu far1cettiler .. 

ıtınd b' an ır şeyler çıkarıyor-

- Ne olmuş? Ne var?. 
Memurların karnı açlıktan guruldu

yordu .. Öyle ya, açlık insanın babasının 
oğlu değil ki, merhamet etsin! Namus
suz çivinin üzerinde bu defa da, tüylü, 
bir başka şapka vardı, 

takip etmesi asabımı bozuyordu 

Struçkov: 

- Bu Prckatilovun şapkası.dır, dedi. 
Gidelim, baylar 1 Şöyle bir yere uğrar, 
biraz bekJeriı .. Bu herif fazla oturmaz 1 

İşte tam bu sırada, kulaklarına, mi
safir odasından göyle bir erkek sesi 
çalındı: 

- Böyle pis, böyle mendebur bir he
rif in bu kadar güzel bir karısı olsun?? 

Bir kadın sesi, buna, şöyle bir cevap 
verdi: 

- Meşhur .darbımeseldir, efendimiz: 

Armudun iyisini dağdaki ayı yermiş!.. 

Struçkov ,inler gibi bir sesle: 
- Çıkıp gidelim, baylar, çıkıp gi

delim, dedi. 
Gene birahaneye gittiler. Kendileri

ne bira rsmarla.dılar. 
Memurlar, pek meyus gorunen 

Struçkovu teselliye koyuldular: 
- Prokatilov, başlıbaşına bir kuvvet 

tir 1 Bir saat kadar karının yanında ka
lır ama, sen on sene bunun faydalarını 
görürsün 1 Azizim, o başlı başına bir 
servet, bir saadettir. Müteessir olmağa 
ne lüzum var?. Hayır kardeş, hayır, sen 
müteessir olma! •• 

- Müteessir .olmamak icap edeceğini 
ben sizden iyi biliyorum. Mesele o de
ğil.. Karnrm aç; benim buna carum 
sıkılıyor .• 

Bir buçuk saat sonra gene Struçkova 
gittiler. Tüylü şapka, hali çivide idi ... 
Gene çıkıp gitmek icap etti. 

Duvardaki çivi, ancak akşamın seki· 
.zine doğru boşalmıştr. '.Ancak bu valdt
ten sonra poğa;aların tadına bakabildi. 
ler. 

Poğaçalar kurumuş, çorba 6oğumuş, 
kaz yanmıştı .• Struçkcvun mevkıi, her 
şeyi berbat etmişti.. 

Maamafih, yemekleri büyük bir işti
hayla yediler. 

- Ruıcadan -

Eğer vaziyeti dostlarıma söyleseydim i
nanınıyacaklardı. Doğrusu kendim bile 
bu işin nasıl olduğuna bir türlü akıl erdi· 
remiyordum. (x) herhalde bir veya bir
kaç şahıstı. Bunlar bizi adım adım takip 
edemezlerdi bittabi. Böyle olduğu halde 
harekatımızı naSJl en ince tef errüatına ka· 
dar biliyorlardı? Başka birisile de fikirle
rimizi karşılaştıracak serbestiye sahip de· 
ğildim. Ketum olmam lüzumu ihtar edil· 
rnişti. Nihayet siz olsanız bütün cesareti· 
nize rağmen bu vaziyette ürkmez misiniz? 
HeriOer pekfüa her yerde hazır nazırdı· 
Iar. Ne yapıyorsak biliyorlar, ne konu· 
şuyorsak anlıyorlar, ne düsünüyorsak tak
dir ediyorlar, tedbirler alıyorlardı. O hal· 
de tehditlerine lakayt kalmağa imkan yok· 
tu. Belki böyle bir tecrübe bu işin boş 
olduğunu meydana çıkarabilirdi, ama, iş 
tecrübeye müsait olmıyacak kadar onların 
kuvveti lehine tezahürler gösteriyordu. 
Tetkik ettim. Belki bu (x) içimizdedir. 
Muhakkak IImçaklıdır, fakat, §İmdi QU· 
rada mıdır? 

Ama, bir şey anlıyamadım. Tama -
men aksi bir iddiaya geçtiğim halde 
azada bir değişiklik olmadı. Yüzlerde 
memnuniyet işaretleri vardı, o kadar 
cete efradının ölümden kurtanlması 

1 

hakkındaki kararımız onlan bize med. 
yun bırakacak ve busuretle hayatımız 
emniyette kalacak gibi bir kanaatleri 
,·ardı bu budalaların. 

Halbuki bu §akiler babalannı öldür_ 
mekten çekinmiyecek kadar haindiler. 
Ölüm kararlarının komitece ittihaz e. 
dildiğinden ve f evkalilde halfı.tta Ba. 
ron Menenin ölüm karan verebilece -
ğinden bahsederek önce ittihaz edece. 
ğimiz tecziye kararının meclise gide. 
ceğini ve bunun da. Bamus, Gülbcnk 
gibi şakilerin kulağından ~aklanamıya. 
cağını ve neticede gerek gayemiz, ge. 
ı·ekse teşkilatımız aleyhine çok kuv. 
vetli bir düşman kazanacağımızı, hal. 
buki keyfiyeti komiteye bildirerek i. 
cap eden kararın ittihazını oradan 
beklemenin daha mm·afık olacağını, 
bir de Haçator ailesi hakkında. tatbik 
edilen bu cezanın Talos şubesinin 

madde tasrihi suretile karan cümle • 
sinden bulunmadığına. nazaran belki 
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gin adam paralan saymakla 
meşgulken kapıya doğruldu ... 
Tam kapıya çıkacağı turada 
durdu. Ba~ını geri çevirdi: 

- Cumhurreisi Foskarinin 
d~stu olduğunuzu söylemişti

niz, değil mi?. 
- Elbette .. Yalnız o değil .. 

V enediğin diğer meşhur sen
yörleriyle de ... 

- Mesela piskopos Bambo .. 
' - Şüphe mi var .. Himayeye 
ihtiyacın olursa gel beni Ve
nedikte gör .. Size yardımım do
'kunabilirse pek sevineceğim .. 
Beni gelip bulacak mısınız? •.• 

- Belki .• 
Rolan çıkıp gitti .. 
Bir çeyrek saattenberi Ro

lanla İskala Brino, Tereviz yo
lu üzerindeydiler .. Neptün ile 
Plotonun hakikaten iyi hayvan 
lar olduğunu tasdik ettiler. 

öğleden iki saat sonra Tere
vize girdiler .. 1skala Brino ile 
hayvanlar karınlarını tıka basa 
duyururlarken Rolan bir bar
dak şarap içti. 

Biraz tevakkuf ve istirahat
ten sonra gene yol. . 

Rolan zaman zaman karşılaş
tığı köylüleri sorguya çekiyor
<lu. 

Gurupla beraber bir köye 
vardılar. 

Rolan sordu: 

- Burasını tanıyor musun?., 
- Evet monsenyör vaktiy-

le buraya gelmiştim .. 
- Ya 1 Adı nedir?. 
-Tereviz ... 
Rolan boğuk boğuk tekrarla. 

dı: 

- Tereviz ....• 
Hayvanını durdurdu .. Tepe• 

nin eteğine sığınmış köye, ateı 
saçan gözlerini dikti.. Atından 
indi.. 

1skala Brinoya kendisini 
beklemesini işaret ederek köye 
doğru ilerledi. • 

1lk evin kapısı önünde gör. 
düfü kadına bir şey tıormak is
tiyordu .. Onu bulmak istiyor. 
du. Fakat ne yaZlk 'lti işte sor
mıya bile cesareti yoktu. 

Birdenbire bir sürü çocuğun 
şen kahkahalariyle karşılaştı .• 
Kendisinin göremediği birisi. 
nin etrafında toplanmışlardı ..• 
Merak etti. Bu iki büklüm .• 
bastonuna dayanarak güçlükle 
yürüyen beyaz sakallı bir ihti
yardı. 

Rolan bu adamı daha ilk gö. 
rüşte tanımıştı .. 

Kalbi çarpıyordu.. Çocuklw 
onunla alay ediyorlar, etrafın• 

da dönüyorlardı. Onları azarla.. 
mak istedi .. Boğazı tıkanmı~tr., 
Bir aralık çocuklar etrafından 

aynldılar.. Çocuklardan biri 

ayrı bir meselenin icabı olabileceğini 1 sindenberi muhtelif vesilelerle kar§l _ 
ve binaenaleyh bu noktanın tahkiki ma çıkan bu işaretin bilhassa benimle 
için hadise faillerinin isticvap ve mü. uğraşması da bir acayip ~eydi. 
dafaalannın temini muktazi olacağını 
söyledim. 

Bilhassa son nokta üzerinde ittifak 
hasıl olarak, hadise faillerinin istic . 
vap ve müdafalannın temini kararile 
meclis faaliyetini bitirdi. Ben de bu 
beliyeyi başımdan savdum. 

Fakat hadise bukadarcıkla bitmiş 

ve yani tam bir istirahatle bu işte 

çıkmış değildim. bu (X) işaretinin 

bilhassa beni takip etmesi asabımı 
bozuyordu. Bu suretle ben bir kendi. 
ıniz, bir bu (X) işareti ve bir de hUku. 
met olmak üzere üç ateş arasınday • 
dım. 

Nihayet böyle içtimalarda bir noktai 
nazarı müdafaa ederken herkesin gö. 
zil önünde gelen bir tezkere üzerine 
tamamile aksi bir noktainazarı müda. 
faya geçmek manidar telakki oluna • 
bilirdi. Nitekim Tomayandan Vahra. 
ma bir mektup gelmiş ve haber alınan 
bu hadisede beni ayrı bir noktainazar 
serdine sel.'keden mektup mündere • 
catının öğrenilip bildirilmesi isten • 
mjşti. 

Vahramın sualine: 
- Daha dedim. Tc~kilutımız tam 

o!gunluğunu bulmuş df>ğildir. Bu iti. 
barla emniyetim azdır. Birçok hadise. 
ler beni temin edecek mahiyettedir. 
Filhakika bir başkasının tesiri altın. 

dayım, fakat bunu size söyliycmem. 
Hınçak davasile alakası da yok de. 

ğildir. Ama, ben bu işin Hınçak gaye. 
si aleyhine olduğunu da zannetmiyo. 
rum. 

Vahram kemali dikkatle dinledi. 
- !yi, ama, dedi. Belki senin bu fa. 

siri izaleye kuvvetin kifayet etmez. BL 
zim muavenetimiz faydalı olabilir. 

- Haklısın Mösyö Vahram. Fakat 
bu hadisede onlara kar51 zayıf kalmak 
yaşamak için de §arttır. 1 

Sustu. Yani hayatımın tehdit edil. 
diğini anlatım§ oldum. Bittabi o da 
Tornaya.na öylece yazmıştır, 

!çimdeki bu kurdu çıkaramazsam, 
öleceğim. Ta Bedrosun ölümü hadise. 

Bu toplantının neticesini komiteye 
bildirdik. (Zencidere) istikametinden 
başlıyan ve Talasa kadar devam aden 
teftişimizin neti<:esini umumi bir ra _ 
porla bildirmenin zamanı da gelmi§ti. 
Artık ben evvelce takarrür eden yolu 
takip ederek lstanbula gidecektim. 
Vahram da Kayseriden scnra benden 
ayrılacaktı. 

Vahram ayrılmadan bir gün önce 
Rcştuından bir telgraf aldı. Bunda 
Avrupaya hareket etmek isteyip iste. 
mediği soruluyordu. Bir tesadüfle 
telgrafı ben görmüştüm. Demek ki 
Vahranun veya herhangi birinin Av. 
rupaya bir iş için gönderilmesine m. 
zum hasıl olmuştu. Belki de Eliz bi 
rini istemi§ti. ,. 

Avrupa meselesi beni en çok alaka. 
landırnn bir işti. Bu seyahatin ileride 
başıma açacağı belalan biran aklıma 
getirebilseydim, A'Tupa denince ora_ 
dan savuşurdum. lstanbula gider git. 
mez bu Avrupa meselcsile uğraşmağı 
düşündüm ve şimdilik Vahramı vnz. 
geçirmek icap edeceğini de hesap ede. 
rek, bu işten hiç malfımatım yokmuş 
gibi da\Tandım ve: 

- Davamız pek yakında tahakkuk 
edecek-tir kanaatindeyim. Bu sırada 
te~latın başında bulunmak hem tari. 
hl bir §Öhret ve şeref kazanmış olmak 
ve hem de bir mevki ele geçirmek için 
zaruridir. 

Halbuki beni 1stanbula gönderiyw. 
sunuz. Ben hiçbir ''esile ile teşkilatı 
mızın merkezi faaliyet sahasından ay. 
rılmak istemezdim. Ama, ne yapalım 
:•;azifc! dedim. 

Bu desiseli bir konu§uştu. Fakat, 
müessir olmuştu. Vahramın, kafasın. 
da toplanan bir şüpheli tefekkUrU.nü 
açmış olacak ki, gözleri parladı. 

- Haklısın, dedi. Umumi ihtilal sa. 
atimize bir şey kalmadı! 

{Devamı var), 
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naya: 
- Artık, dedi. Buradan gidi

yoruz. Seni bir kaç güne kadar 
İskala Brino almıya gelecektir. 
Tabi onunla gelirsin?. 

- Nereye monsenyör?. 
- Yanıma gelmek için .• 
- Hazırım .. 
- Ala .. İşte benim bulunma-

dığım zamanlarda yeyip içme. 
ni temin için bir kaç para .. 

- Monsenyör .. 
- Seni artık benim tıesliye-

ceğimi söylememiş miydim? .• 
Haydi ağlama. Maziyi düşün
me. Bugünden itibaren, nerede 
olursa olsun seni düşünecek 

bir kardeşin var. Bunu hatır. 

.dan çıkarma .. 
Rotanla tskala Brino, Riyal

todaki koltukçudan satın al
dıkları seyahat elbiselerini gi. 
yerek genç kadına veda ettiler. 

Rolan rıhtımda bekliyen bir 
sandala atladı. 

Sandalın geniş tentesi altı
na uzandı .. İskala Brino san
dalın burnuna yerleşmek üzere 
iken gözlerini kapadı, 

Hazin bir gondolcu şarkısı 

başlamıştı. Gond-;,l bu hazin 
şarkının sesleri arasında hare
ket etti. 
Venediği Şarktan ~arba geçe

cek bir seyahate başlıyorlar 

ar. Şehirden çıktrJar. iBüyük 

yelkeni açtılar. Şimdi gondol, 
kanalın köpüklü ve küçük dal
gaları üzerinde fi.deta uçuyor
du. 

Sahile yaklaştıkları zaman, 
karada zifiri bir karanlık vardı. 

-21-
TEREVIZ YOLU 

Gondol karaya yana_Şır ya· 
naşmaz atlayan Rolan, en kısa 
ve en kestirme bir yoldan bir 
hayli müddet yürüdü. Karanlık 
müthişti. Nihayet Venediğe en 
ya'ltın şehirlerden biri olan 
Mestere vardı. Bir lokantada 
yattı. Ertesi gün, güneşle bera
ber kalktı.. Lokantacıdan işe 

yarayabilecek iki hayvan istedi. 
Lokantacı: 

- Misafirhanemde birkaç 
gün.denberi bir senyör oturu. 
y:or. Kendisi bundan sonra 
V enedikte oturacakmış.. Sa
tılık güzel hayvanları var .... 
Lutfen beni takip etmek llıt
funda bulunr musunuz? dedi. 

Rolan, lo'ltantacının peşine 

takıldı .. 
Lokantacı, kendisini mis.a

ürhancnin en güzel -bir odası
na doğru götürüyordu. İçeriye 
gireceği sırada Rolana döne
rek: 

- Sakın, dedi, ttnj&rim. W 
ve tavrı garibinize gitmesin ... 
Zengin ve teklif ıiz bir adam-



Amerikanın 
fazla 

muhtelif yerlerinde yüzden 
zenci üniversitesi var 

Zenciler arasmdaki tanmmış musikişinaslar, ressamlar, 
heykeltraşlar, alimler ve sporcular ... 

Bundan yetmiş beş sene e\\el, 1863 de esas kütleden tecrit edilmiıtir. 
Amerika reisicumhuru Abraham Lincoln Birçok ekallıyetler gibi Amerikan sıya· 
Anwrfka iyahileri için hayati eht?mmiyeti hisi de müsavat ızlıktan kurtulmak ıçin 
olan bir kararname imzalamı.tı. Bu )eni iki çare~ e başrnrabillr: Ya esaslı kütle) e 
kanunla Amerika iyahileri esaretten kur karı~ır, kcndıni beyaz adamın haratına ,e 
tulurorlardı. 1619 senesinde Yinginia eya- ananelerine uydurmak suretile aradaki 
letinin Jamestovn kasaba ına uğnyan bir a}ıncı dıvan yıkar, yahut da bilyük bır 
Felemenk iemi inden Amerikan toprakla· cesaretle beyaz bir medcni)•etin içınde 
rına 20 zenci çıkarılmıştı. Iste Amerika· kendine has si)•ah bir medeniyet kurar. 
daki esir ticareti ilk olarak b<)>le basla- Bu ikı çare de Amerikan siyahisi için gay 
mı~. kısa bir zamanda kendisine geni~ bir rikabili tatbiktir. Onun rengi esas kütle
saha bl.'' :ıu~tu. O kadar W rcbicurnhur ye kanşıp o kütle tarafından temessül 
Lincoln esareti kaldırhğı vakit Amerika· edilmesine rn:ınidir. AmerJkanm iı;tirnat 
da tamam 4,000.000 e;)ır \'ardı. Buıün hayatı ise ikinci şıkka yer veremez. 
ise Amerikan siyahileri on dört milyon- Bazı AntrepoloJi mütehassıslarına gö
luk kalabalık bir kütle te~kil etmiş bulu- re Amerikan siyahisine içtimai müsavat 
nuyorlar. \erilse bile o. ırkan beyazlar tarafından 

İşte bu on dort milyon Amerikanın en kabili temessül değildir. 
bQyük ve en gayrikabili temessül ekalli· Amerikanın içtimai hayatında siyahiler 
yetini te,kil ediyor. Oyle bir ekalliyet ki mühim ve müşkül bir mesele teşkil eder 
bütJn insanların hür ve müsavi halkedil- !er. Bütiın beyaz Amerikalılar bunu müd
ct•'· .trini haykıran Amerikan umde \'e iti· rik olmakla beraber içlerinde pek azları 
k'!clı~ı tenkid eden, yalancı çıkaran simsi- siyah renkli vatandaşlarını hakkile anla-

yah bir kl~s gibi, Amerikanın lçtimaf rnışlar, onun ruhunu öfrenrnl~lerdlr. Her· 
bün}·esf•in üzerine dikili duruyor. Arne- hangi bir Amenkah için zenci, ruhunu 
rikan zer.cisi hür \'e serbest olabilir, llkin pamuk tarlalarında, veya fabrikalarında 
hi'ui· zaman iktisadi, siyası ve içtimai ba- za\•allı ırkının şen, §3krak şarkılarını 
kımdan beyaz vatapda~larile müsavi tutul söyliyerek çalışan, basit olduğu kadar 

maz. O, dilnyanın diğer mahallerindeki gülunç \'e iptidat bir mahlQktur. Bu renk
ekalliy.etlerindcn çok daha kati bir ~kilde li ekalliyetin Amerikan kültürüne ne dere 

ceye kadar hadim olduğunu müdrik olan 
beyazlar pek azdır. 

Amerikan siyahileri hep Afrika mahsu
lüdür \'e muhtelif kabilelerden toplanmış
lardır. Orada, bu kanşık kanlar beyaz
lar \'e kırmızı derililerle de karışmışlar ve 
ortaya yepyeni bir ırk çıkmıştır. Hele ce· 

nupta yqıyan siyahiler iklimi de benims 
misler, Virginianm kuwetli iüneşi onla· 
nn simsiyah vücutlarında Afrika güne,i· 
nin sehhar tesirini göstermi~. onları ~ek 
bedenen, gerek ruhen beSlemiştir. 

Nevyor1iPa &lr ~1ya1ıiler şosyt1tn var· 
dır. 'TQhelc ltazançlıların le~kil ettili bu 
!osyetmin ilıi mühim simasını burada 

ıörü y_or~unuz. 

Amerikan zencisi umumi)·et itibarile 
cahil fakat zekidir. lcatktr değilse bile iyi 
bir mukallittir. Büyük bir tleınin içinde 
yarattığı küçill<, mahdut Aleminde, mih
neti kendine zevk ederek yapr. Cenupta 
beyaz ile sirah arasındaki müsavatsızlık 
müthiştir. Orada h!li bir Amerikan zen· 
cisi beyazlann yemek redifi lokantalarda 
yemek yiyemez. Şimalde aradaki bu fark 
daha azdır. Orada zenci beyaım hırsı ve 
tamaını, heyecanlarını tevarüs etmiştir. 
Hattt bir sahada, siyaset Aleminde oimal 
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dır. Garip lCfetıeff tar'Chr. 
Bunları •öyllyeıı Soley Dar· 

jan 1obntuı uhibi, kapıya 

vurdu ve Rolarun arkasından 
içeriye prdi. 

- Efendimiz, dedi.. tıte si
ze ht~nnızdan 'bir kaç 
tanesini Mtın almak iıtiyen bi
risi •• 

Hayvan uhibi cevap verdi: 
- Beni bunun için mi ra.. 

lıatıu ettin. .Kitiplerimden 
birini ıöremedin mi?. 

- Böyle yaparsam daha 
l)lfl olacaiını dlifündi.im. 

Gitmlye hazırlanın lokanta
cıya: 

- Pekati öyleyse defol, de· 
dikten ıonra Rotana : 

- Kızmamı af buyurunuz .. 
~nim ıibi büyük b!r aC:amı, 

böyle bir ıey için rahattız et
meleri, hele "Baküı,, ve "Ve· 
nilı,, le baıbata bulundufum 
11radı .. Fakat ıiz ne ~ hoş 

lrir adamsınız.. Adeta hemen 
birdenbire içim ısındı size .. 
Sanırsam siz de benim ıihi 

ıününil zevk ve eilcncc içinde 
geçirenlcrdenıiniz .. E:ına 

refakat etmez misiniz, bir iki 
heraberce atalım. 

- Teıekkür ederim. Be:- i 
mazur c8rl1nilz.. Çok acele 
bir fpm vır .. Atlarınu:dan iki· 
ılni satın atmak istemem de 

bu yilzdenCSir. Satır JDJJtnız? .• 
Sataçalnanız ne iıterıiniz? ..• 

- Satmak ve fiyat.. J3unu 
tayin edebilmek için önce bun 
ları cörmelisiniz.. Ben cör
meden, bilmeden hiç bir ıey 

yapamam .. Size de böyle hare
keti tavsiye ederim.. Şeytanr 

kuyruğundan yakalasanız bile 
onun hakikaten ıeytan olup <:l
madığını tahkik etmelisiniz .•• 

Adam bunları aöylcdikten 
sonra daha sabah olmasına rağ
men türlü türlü tabalc ve ye
meklerle dolu masaya yakla§tı. 
Masa baıında yarı çıplak bir 
halde oturan iki kadının Ö· 

nündeki tabaklara iki peynirli 
börek koyarak devam ett: : 

- Size cle;ii, hayvank:rım

dan en iyi ikisini Neptün ile 
Plotonu satabilirim. Ber. ar. 
tık Venediktc ycrle;cceiim. 
Bu ıehir benim cok h"'--tnmıı 

gider .. Orada hr L~ •. nj.•ın sert 
ve velvel:li ayak ınlcri iı.:-

dilmez. - · 

I"-:.iınlarcian \:irinin d.2..1: 
durduğu kadehi bir yudumda 
bo;altarak ıiyah ve ıür bıyık. 
larını dudakları!!Pl ucuyla e
merek kurttu .. Geni! ve mem
nun bir nefes ald:ktan ıonra 

da devam etti: " 
- ~UtUn mevcudiyıt~mle 

bu meşhur ve tıriht ıehri ~~-

Ze11ci iiniversiteleritıde okuyatı gmr zt11ci/eri11 lıayatlamıdatı iki safha 

zenci i beyaz vatanda~ları kadar mahir
dir. 

dır \'e Amerikanın birçok yerlerinde tıpkı 
esaret devirlerinde olduğu kadar zavallı 
bir hayat yaşar. Buna ra~men Amerikan 
zencileri ara mda da son senelerde mühim 
hir kalkınma ba, göstermiştir. Beyazlarla 
aralarındaki farkın ancak tahsil &e\'İyesini 
arttırmakla azaltılabil~ini düşünen zen 
ciler Amerikanın muhtelif yerlerinde yüz
den Cazla Universite tesis etmi~ledir. Bu 
ünhersiteler sade mimari bakımından de
ğil, ders programı bakımından da diler 
Amerikan ünhcrsitelerinden farksızdır. 

Dünyanın diğer ekalliyetlerinden bir ço· 
ğunu mevut bir toprağa hicret etmiş in· 
sanlar teşkil eder. Halbuki Amerikan zen· 
cisi ve onun yarattığı ekalliyet bö~ le bir 
hicret mahsulu de~ildir. O. Amerikaya ar
zusu hilafına götürülmüştür. Bir zaman
lar esir ticareti gayri insani olduğu kadar 
kArlı ,.e iri organize edilmis bir ticaretti. 
Ve Amerika dünyanın en büyük esir piya· 
sasıydı. Afrikanın bedbaht çocuktan esir 
gemilerinin anbarlanna tıpkı yük doldu· 
rulur gibi üstüste doldurulur ve sıra ında Amerikan zencisi şimdiye kadar Ameri· 
aylarca süren bir yolculuktan sonra Af· kaya hiç bir veçhile bir yük teşkil etme
rika topraklarına çıkarılırdı. miş, kendi kendini geçindiren, faydalı bir 

Esir gemileri 0 kadar pis kokardı ki unsur olmu~tur. Onların arasında da sade 

onların yarım mil yakınından geçen dığcr Amcrikacl;ı değil dünyada tanınmış musi· 
yelkenliler kokudan onun esir gemisi ol- klşinaslar, re samlar, heykeltraşlar, mi
duğunu anlamakta güçlük çekmezlerdi. mnrlar, alimler ve sporcular vardır. Mer.e 
Seyahatin sonuna doğru bu müstekreh ko- la Ameı ikan zenci ressamlarından Henry 
ku bilhassa artardı. 1 Ier geminin hamule· O a\ a Tannerin Paristeki Luvr müıesin· 
sinin beşte biri yolculuk esnac;ında çeki d,. üç ) a~h boya re mi a"ıhdır. Nevyork 
len mezahime dayanamaz ve ölürdü. E· dun) a f uannda zenci kadın heykeltraşla
sirler Amerikaya gedikleri \'akit bedeni rından Ogu ta Sa,ge'nin çok güzel bir 
kabili)·etlerine göre muhteliC fiyatlara sa c ri te~hir edilecektir. Burada da filml~ 

1 
tıhrlar \'e efendilerine tıpkı bir ha)' an rini gördüğümüz Paul Rob~on dünyanın 
gibi hizmet etmekle mükellef tutulurlardı. , en büyük bnritoı~larınclan biridir. Zencile· 

bte bugünkü Amerikan zencic;i e ir g"· rin ara m '1 bir ürü dünya şampiyonu da 
miletinln bedbaht hamulelerinin ahfa:h \ardır. 

KAHRAMAN HA YDUD 107 

rcflendJrmtye gidiyorum.. Be
ni aadı'k ve te'ldif,iz dostlarım
dan Bambo davet etti. Dost
larım yalnız Bambodan ibaret 
değildir. Venedikte Cumhur
rciıi Foskariyi de pek iyi tam· 
rım .. Doslarımdandır. 

Rolan titredi ... 
Zengin adam kendisini bir 

koltuğa bırakarak: 

- Fakat beni affediniz, 
mösyö, dedi.. Bu kadar zaman
dır k.onuşuyoruz, lakırdıya da· 
)arak muaş-reti unuttuk. Si
ze kendimi tanıtayım: Ben 
p;yer Araten ... 

Rolan adını söylemedi.. Dur 
du ... 

Zengin tekrarladı: 
- Ben Piycr Araten, ya 

ıiz ... 
- Lüzumu yok mösyö .. Ben 

hayvanlarınızı satın almıya 

gelmiı geçici bir seyyahım .... 
Siz hayvanlarınızı satacak 
mısınız, satmıyacak mısınız? .. 

- Peki dedik ya.. Size en 
iyi iki hayvanımı sattım.. On. 
b: Piyer Araten gibi dünya
n .1 en meşhur bir adamını .. 
"F::rar,, dan "Manto,, ya 
,.Manto,, dan "Veron'' a Ve
rondın Padoya, Padodan Mes. 
t ere tapmışlardır. Fakat işte 
ltk defa olarak belki Pi yer Ara. 
tenin eline su dökmiye bile la-

yık olmıyan namsız, şöhretsiz 

bir adamın emri altına ıirmek 

mecburiyetinde kalıyorlar. Bel
ki bir ccnebisiniz, değil mi?. 

- Evet, mösyö .. 
- Benim şöhretim İtalyan 

hudutlarını bile aşmıştır. Si· 
zin bundan haberiniz olmadığı
na göre pek uzaklardan gelmi; 
olduğunuzu anlilmak kabildir. 

- Evet pek uzaklardan ... 
- Eğer böyleyse, gafletiniz. 

den dolayı aff edilebilirsiniz. 
hter misiniz, size ~ilrlcrimden 
bazıların ıokuyilyım. 

Holan başıyla hayır işareti 
yaptı .. 

- İşinizin çok acelel oldu. 
ğunu söylemiştiniz, sizi bu hu· 
susta da mazur ıörürüm ... Ve· 
nediğe bir daha gelecek olur
sanız beni görünüz.. Belki o 
zaman bir kaç dakikalık boş 

bir zamanınızı bulur ve size şi
irlerimi okurum. Een Tercviz 
üzerideki Piyar derbcndini zi
yaret etmek niyetindeyim . Ha 
müstacel bir işiniz olduğunu 

söylemiştiniz .. Size atlarım.: elli 
düka altınına verebilirim. Ger • 
çi bu benim zararımadır. Fakat 
siz de iyi bir adama benziyor
sunuz .. Bunun için bu zarara 
katlanabilirim. 

Rolan kesesinden elli altın 
çıkararak masaya bıraktı .. Zen-

Sinema dünyasın 
yeni bir çocuk ~~t 
Amerika ve ınJ 1 
redeki kUçllk ıuz 

onu pek beteolY0
' 

Sinema dünyasında yeni bir 
tiat yeUgmlgtir. Terrl Kilbatll ilk 
ki acne evvel lO yagında bir~ 
Holivuda gltm~l. BuıüD -
bir artist olarak lnglltereyt JJ' 
Yılba§ı taltilinden sonra te~ 
ya ıid cektir. --~ 

Teni Kil bam Londrad& ~· -
tobila kondUktörUnilA olludat•. _.,._..._ 
doğrudan doiruya HoUvudd& ;iıd' 
Oraya kendil!llııi baba.9JDJJJ bit 41 tUnnUıı 1.·e atudyolardan bf.rbl 

ne derhal rol veriimffUr.rııardD111 1'111 
Terri Amerikada "Ba dl' 

cuk,. ve "Karol,, tamlııde 1)1 ,,.ıt' 
mişti. Bunlardan aoıı !Unıl bU~ 
dra sinemalarında göıterilJll .-....... 
kUçUk artJst bu filmJnJ orada 
tir. _.. 

Tem Kilbarn bflhalaa .Alll _. 
gllteredeki kız ı;ocuklan ~ 
nllmektedir. KUçllk yıldıl ııaı,;;ı.-
dar mektup alıyormUI ve b 
rill de kıılardaıı geUyormot- J1I 

Terriyl lngUWer bir clah• 'f• 
g6ndermeınek amıtundadırW°" 
teredekl ıtudyolardan blrl, 
merikada kazandıfmm Ud 
etmielfr. P'akat kUı;Uk artiıtJJl 
tercih ettiğini söylUyorlar. 

Terri Kllbarn Ameı ik•~ ·~ 
ramızla 350 lira kadar bit' 

maktadır. bu da, tabii oıı defo~ 
çocuk için fena bir k&ıall9 ,r~ 
fakir bir aileden yetiıt.iii ~ 
baaı onun bu parayı bar ı*"_ 

aawrmamaıına dikkat e!!:ı 
artist bu kuanclJllD, ya ;tli 
koyuyor, dlfer yansını da ~ 
na babaar aruında ~})ali ~ 

Çocuk artistlerin jstik ~ 
ıUrdUğU için Teninin tıayle .llt # 
ranmuı, 1Uple1il kl, çok do~ 
ket. Çünkü, çocllk artiitlel' ~ 
yap kadar rol alabUfyorlatı 
bUyilk artist olarak kull 'ıı' 
ÇUnkU o yqta kendilertııd•~ s 
vaf!ak olanları bulmak kabil er' tJ'ı 

Terrl Kilbam, bunu dllıUJI ti 
cının yarısmı biriktiriyor. sıı ,. 
Jdz, on ııene ı11onra yirmi bi.11 
bir aerveU olacak ... 

Amerllıaıı ı·e<U•I k•%11~ 
artık yıldız yetifmC> e ba31~t 
zılderiU ıe!inln kw olan ,il) 1" ıi 
Nevyork radyoaunda prkl 1-if 4, 
Prensesin sesi o kadar ın•:ret 11 

bir 7.amanda bUyUk bir tÖ 
mi§. 
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Müşteil maddelerin mu
hafazası na dair talimat 

_.. Ba,tmaf ı 6 ıncıdo 
l 1 - lmalitha.:ıenin çalışma tarzı icabı olarak bura.da daha fazla mikLrda 
l!ııbunun birinci sınıfından mayi bulunması !cabettiği takdirde imalA.t.hane 

tıahıbt Belediyeye esbabı mucibeli bir istida ile müracaat ederek bu ii için hu
~ bir izin almağa mecburdur. Bu takdirde bu ır.ayiat su şekilde muhafaza edi. 

..._ 1 - Dalına kullanılmayan ve ic;inde kolay yanar madde bulumıyB.!l kagir 
'""PO ve ambarlarda 150 litreye kadar, 

2 - Sırf milft.ail mayi depo etmek için yapıl.mıf ve il.zerinde iKilerin ça· 
~·sına veya ikamete mah!us mahal bulunma.yan k!gir ve kapısı demir ma
~rde MO litreye kadar. 

3 - Da.ha fazlası için benzin Mtış yerleri talimatnamesine uygun toprak 
'1tı depolarında 2000 litreye kadar, 

C) Ta..,k veya büyük kaplardan mayiler ancak tulumba vasita.sile alınabile. 
tek ve bunları doldurmak kapalı boru tesisatı ve tank arabaları vasıtaile ola· 
llktzr. 

d) İkf litreden fazla olan mayiler kınlmaz ve yanmaz kaplar içinde 100 lit
teclen fazlaları ise demir saçtan varille veya tanklar içinde saklanacaktır. 
Sa e) Kibriti karbon mayii hiç bir za.ma.:ı 100 litreyi geçmemek şartile yulrnr· 

l'azılı rnikdarlann aneak beDte biri kadan bulundurulabilir. 

. f) 20 litreden faıla mayi muhafaza edHmesi halinde "Belediyeden hususi i. 
lizı almak 1 A.zım gelir. 

g) Depo müsadesi için verilecek istida.ya. depo yapılac.ak yerin plfı.nı ile ü 
letbide bulunan inşaatı::ı tafsilatını gösterir Uç nüsha resim ilave edilecektir. 

h) Tank arabalan sahipleri ilk servise başlamadan evvel Belediyeye nümu 
::Sine göre yapılmış bir beya.nna.me ile müracaat ederek arabayı merkez fen 
~etine muayene ettirb bir vesika alauklardır. Tank arabasmm ~oförü bu '° ~.kanm aslını veya tasdikli bir suretini da.ima yanında. taşıyacaktır . . Tan~ 
~ fo~ muavinin!n ve arabada bulu:ıacak her çalısın i§ ba.<}ında tütün ıçmesı 
~l'it ve çakmağı her hangi bir husus için kullanması yasaktır. 

Madde 11 - Mayilerin tren veya gP.milerle nakli hususi hükümlere tabidir. 

. Madde 12 - Boğaziçinde deniz vesaiti ile nakliyat dahi lima::ı dahilinde de· 
\iı Vasrtasile yapılan nakliyat hükUmlerine uygun olacaktır. 
lu.. Madde 13 - B grubu ile A grubunun ikinci sınıfında bulunan mayilerc a!t 
.. IUttbnıer: 

&,._. a) Bu gruba dahil milşteil mayileri merdiven altında \•e koridor gibi gerit 
•'l'leri:ııde muhafaza etmek yasaktır. 

.r,._ b) Aşaftda yazılı ve miktarlarda bu gruba dahil müşteil mayilerin muha. 
~ma mUsaade edilir. 

1 - İkamet edilen mahallerde kah ve ve gazino gibi yerlerde 35 litre kadar, 

2 - İmalathanelerle perakende satan bakkal dilkkinlarm1a 100 lftre ve 
~lnıaz kaplar içinde olmak ve döşemesi sokak ııevtyesinden 80 santim derin 
'lrtıak §8.rtile 1000 litreye kadar mUsaade edilir. 

3 - lma13thanelerle perake:ıde satış yerlerinin dalına kullanılmayan depo 
~barl&rmda. lOO litreye kadar (Eğer mayiler saç variller içinde muhafaza 

'1lup bu kapların üzerine ölçü ve doldt.rma cihazlan tesbit edilmişse ve bu 
~ her vakit içine girilmiyen ve döşemE'-Bi soka.k seviyesfncen 80 santim 

ki.gir bir mahalde ise depo edilecek mayiin miktarı 3000 litreye kadar 
~abilir.) 

Madde 14 -Perakende benzin satış yerlerine mahsus hükümler: 

"-. a) Oturulacak bina dahilinde ve ahşap dükkanlarda satış yeri tesis edile· 

b) DUkkAn ve depolarda bir tenekeden 2000 litreye kadar benzin ko:ıacak 
~ c fıkrasında yazılı şartlan haiz olacaktır. 
.~~ ~i metre kuturlu daire dahilinde Uç dükkandan fazla mayiatı mUşteile 
~ bulunamaz. Bu şarta uygun ol an yerler için etrafında yol veya hali 
~bulunması mecburiyeti yoktur. İki depo arasındaki mesafe pla:ı üzerinde 
-,uıınek üzere 25 metreden aşağı olam az. Mevcutlar müstesnadır. 

...._ d) Benzinler ancak tahtezzemin yapılacak ve her tarafı birer metre toprak 
".Ya. kum ile örtillecek tanklara ~onabi lecektir. 

e) Tanklar asgarl 5 milimetre kalın lığında saçtan yapılacaktır. 

f) Ta.ngm ledelicap tamiri ve temizl~mesi ve saire için üstüne yapılacak 
~Pağm U?,erine toprak veya kum konmayıp bu kapak cesametinde bir baca 
~ılacak ve bacanın üzerinde ağır sıklete tahammill edecek ve hariçte çıkacak 
ı:. Yangının tanga nüfuz etmesine mhıi olacak şekilde bir kapakla kapanacak· 

g) Ta:ıgm toprak altında paslanm amaaına mini olmak için hariçten kat. 
~"'~Ya buna mUmasil bir madde ile boyanacaktır. Hidisatı elektrikiyeye karşı 
_-.ıuaza için tangm madem aksamı toprakla nakli elektrik bir tarzda bağla· 
'ktır. 

h) Tanklar t.oprak altına gömülmede:ı evvel Belediye merkez heyeti fenni
~ tarafından muayene edilerek 2 atmosfer tazyıklı su tecrübesine tlibi tutu· 
"Cllt ve muayene raporu verilecektir. 

l) Havalandırma borusu kapalı bir yerde nihayet bulmayacak ve alevin 
htt tepmesine mhi bir cihazla müceh bez olacaktır. 
tı j) Tanktan çıkan bütün borularm zembden itibaren 10-25 santim mikda· 
ıa.nct tesirden müteessir olma.yacak veçhile takviye edilecektir. 

tn.. .... ~) Belediyeye verilecek izin alma istidasına lef edilecek bilumum malUmat 
-..qaenin (c) fıkrasındaki hükümlere uygun olacaktIJ'. 

lladcJe 15 - A grubunun UçUncU sımfma merusup mayilere ait hUki.imler. 
A grubunun m Uçlbcü sınıfına dahil mil§tell mayilerin muhafaza depo ve 

~eri 13 ncü maddenin 2 ve Uçüncil fıkrası hükmüne tabidir. Bu mayilerin 
~ 8UUf ve gruplara dahil mayilerle birlikte muhafazası 16 ncı madde hük· 

Une tabidir. 

Madde 16-Muht.elif grup ve tehlike sınıflarına me:lSup müşteil mayilerin 
~Yerde depo ve muhafaza edilmesi halinde A grubunun birinci sınıfına men 
""P nıayilerin Ubi oldukları şartlara tabi olurlar. 

Madde 17 -Toptancılara mahsus mUteV8181t tevzi istasyonları. 
1 - Ticaret Odum& petrol müştak katı toptancı tuecan olarak kayıtlı ol~ 

•tteı ve müeueselere apfıdakl prtlar dahilinde olmak ve bir tanesi Anadolu 
~~iferi Rumeli kıyısında bulunmak üzere iki tevzi istasyonu açmak için izin 
·"rılebilir. 

H ... 2 - Bu tüccarlar bu depola.rmı her eene muayene ettirerek ruhsatnamele
~ değiştirmeğe mecburdurla.r. Aşağıdak.l yazılı fen.ı.f evsafı haiz olan m~vcut 
-ı>ola.rm ruhsatnameleri tecdit edilir. 

3 - Belediye depolan daimi ııurette murakabe etmeğe salahiyettardır. 
• - arda to rak altı taııklar dahilinde olmak Uz.ere 40 metre mi. 

DABER - Abam postası 

'nhisarlar U. Müdürlüğünd.en 
-

1 - ldaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikascda.ki derin kuyuya mevzu 
Sterling tulumbası için ısart.name. resim ve numunesine uygun olmak Uzere 
satın alınacak (45) adet paslanmaz çelik mil 4S adet paslanmaz manşon ve 
<135) adet bronz fosfor yataktan ibaret cem'a., 22.'i parça yedek aksam pa. 
zarlık usuliyle eksiltm~·e konmuştur. 

n - Heyeti umumiyeainin muhammen bedeli (2317 ,50) lira ''e muvakkat 
teminatt (173.82) liradır. 

m - Eksiltme 2-1-939 tarihine rutlıyan pazartesi günü saat 16 da 
Kabata~ta levazım ve mübayaat şubesindek! Alım komisyonunda yapılacak. 

tır. 

JV - Şartnameler parasız olarak Inhisarlar Umum müdilrlüğü Müski. 
rat Fabrikalar şubesinde.J alınabileceği gibi nUmuneler ayni §Ubede \'C resim. 
!eri de Levazım ve MUbayaat şubesinde g6rUJebiltr. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \'e saatte % 7.5 güvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen konıisyona gelmeleri ilan olu.mr. 

(9335) 

kabı benzin. gaz, motorin ve evsafı qağıda yazılı mahallerde de 2000 litre ben· 
zin 10.000 litre gaz, ve 10,000 litre motorin bulunabilir. Bu Uç nevi mayiden bi· 
rinde:l az bulundurmak mukabilinde diğerinden fazla bulundurmak hatta teh. 
llkelcri daha :ız olsa dahi fazla miktarda bulundurmak yasaktır. Muayyen mik· 
tarlardan fazla miktarda mal bulunduran tüccarm izini geri alınır. 

5 - İstasyonun hususi evsafı: 
A) Dökme benz.b satış yerlerine ait Wimatnamede yazılı evsafı haiz top· 

rak altı tankla.nnda muhafaza edilecektir. 
P> Teneke veya varil iç!nde bulunan benzinler toprak altında yapılmış ve 

giriş yeri demir kapaklı ve içi bolca hav:ı.landı-:-ılmış husust kagir veya beton 
mahzenlerde saldanabiJir. Bu depo:ıun havalnııdırma borusu binanın çatısından 
daha yükseğe çıkmalı ve menfezi de alevi geri tepmesine mahsus cihaz ile mü

cehhez olmalıdır. 
C) Böyle ten.eke ile benzin sakla..-ıantoprak altı deposu:rnn üstündeki mahaL 

de ancak mazot muhafaza edilebilir. Bu takdirde bu yerin döşemesini zemin
den 80 santim derinde olması ve bu depoda bulunan mazotun ta.mamile dökülme
si halinde de bütün mazotu istiap edecek ve dışarı ta.şrttırm.ayacak eb'adda ol· 
ması ve heyeti umumiyesinin de kagir olması llzıındır. 

11 

Atatürk 
Albümünün 

3 uncu tabı çıkh. Müvezzi-

lerden isteyiniz 

lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı llAnları 

Hepıine tahmin edilen fiatı 23123 Ji.. 
ra olan on dört çeşit laboratuvar alat ve 
:ııalzemesi kapalı zarfla satr:1 alrnacak
trr. Eksiltme 2 Sonkanun 939 pazarte
si günü saat 11 de Ankarada · M. M. V. 

satınalma Ko. da yapılacaktır. ilk temi· 
nat 17 34 lira 23 kuruı olup tartnameai 
her gün öğleden sonra Ankarada M. M. 
V. Satrnalma Ko. da görülür. Ve istL 
yenler tarafından kopyesi alınabilir. Ek 
siltmeye girecekler kanuni ten.inat ve 
2490 sayrlı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazdı belgelerle birlikte tekliE 
mektuplarım eksiltme saatinden behe
mehal bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Satınalma Ko. na vermeleri 

(637) (8350) 

O) Gaz ve motorin ve mazot; döşemesi ze.mi.:linden 80 santim derinde olan -------------
ve çukur yeri buraya konan mayii tamamile alabilecek kadar eb1adda olan k~gir 
ve mahalde birlikte muhafaza edilebilir. Bu deponun da havalandırma tertibatL 
nı haiz olması lazımdır. 

E) Benzin saklanan mahal ile gaz. motorin ve mazotun 8&.klanmasına mah
sus mahaller bir biri.:ıden yanmaz duvarlarla ayrılmış olacaktır. Bu mahallerin 
kapılan demirden bulunacak hiç pencere olmıyacak ve havalandırma boruları· 
nın ucu alevin geri tepmesine mani cihazla mücehhez olacaktır. Bu depolardaki 
elektrik tesisatı infilaka karşı emin bir tarzda yapılacak yani teller kurşunlu 
ve duvar içinde huausi duyları olacak ve (ŞALTER) ide daire:ıin haricinde bu
lunaca!ttır. 

G) Bu depolar inşa edilecekleri arsa hudutlarından en aşağı beşer metre 
mesn.f ede olacak ve arsa dahilinde müesseseye ait diğer binalar ile bu depolar 
arasında ayni veçhile bef.er metre mesafe bulunacaktır. 

6 - Bu istasyonlarda benzinin veya gazın te:ıekelere doldurulması yasaktır. 
Benzinin veya gazın varillere konulmasına müsaade edilebilir. Bu takdirde im. 
la mahalli d!ğer bil\ımum binalardan ve arazi hududundan on metre uzak olma· 
lı~~ . 

7 - Her müessese bu istasyonlarda on tane o::ıar Jitrelik ve köpük ne§l'e· 
den kimyevi yangın söndiırme cıhazı ile kafi miktarda kum vesaire bulundur -
mağa mecburdur. Merkezi bir tulumba ile depolara bol mJkdarda köpük verme 
tesisatı yapıldığı takdirde köpilklil yangın söndürme cihazlarından sarfınazar 
edilebilir. 

8 - Bu ahkama uvo-un olan mevcut depolara ruhsat.ume verilir. Yeni bir 
- ::> 

depo açmak istiyenler depolarını açma.dan evvel vaziyet planını Ye binaların pl!. 
nını Belediyeye göstererek ruhsat alacaklar ve ancak ondan sonra inşaata 

başlıyaca.klardır. 

9 - Verilmi§ müsaadelerin mer'iyet müddeti: 
Madde 18 - tstasyo:llar bu hükümler dairesinde inşa olunduktan sonra Be· 

Iediye Reisliğinin müsaadesi olmadıkça hiç bir tadil ve UAve yapılamaz ruhsat 
aldrktan sonra altı ay zarfında inşaata başlanmazsa. ruhsat hükiimslizdıir. 

b) Müsaadesi alınmış bir istasyonun sahibi değişecek olursa ye:ı! muta.sar· 
rıf 8 gün zarfında Belediyeyi haberdar etmek mecburiyetindedir. 

Madde 19 - Bu talimatname hükümlerine uygun bulunmıyan bilcümle is· 
tas yon satış ve muhafaza yerleri bu tal inıatnanıenin mer'iyet mevkiine girdiği 
tarihten itibaren bir sene zarfında icabeden tertibatı yapmağa ve fenni ~raiti 

yerine getirmeğe mecburdurlar. Bu mecburiyeti yerine getirmeyen müesseseler 
Belediyece kapatılacaktır. 

Madde 20 - Mayi halindeki mUşteil maddelerin tağşişi: 
Mayi hali:ıdeki mtişteil maddelerin kıymetini düşilrecek veçhile aldatmak 

maksadile her ne suretle olursa olsun ta.hişi ve bunlara su katılması ve mu· 
ayyen olan kapalı kaplarında eksilt olarak satılması yasakıtr. 

Madde 21 - Bu talimatname hükmüne riayet etmiyenler umuru belediye· 
ye müteallik ahkamı ceza.iye kanununa göre tecziye olunur tekerrUrll halbde 
Belediye Encümeni kararile bunların ruhsatlan geri alınır. t9336) 

• • • 
Keşif bedeli 1272 lira 85 kuruş olan Erenköy istasyon yolunun tamiri açık ek· 

siltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
lstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu işe benzer 
iş yaptığına dair Nafia müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet ve 938 yılma ait ticaret 
odası vesikalarile 95 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
27-12·938 sah günü saat 14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar: 

. (1.) (9025) 

* • • 

J 

~ •• • 

te~VQ, 
&ı.rilten~ 
!JA.&l,,~ 
~~ 
~Jiu;iil 
M ~ 
~~ 

era.r 
obJi/jll,I 

~- . 
Kartala bağlı Ballıca köyü okuluna alınacak olan vt' hepsine 559 lira 50 kuruş 1 'OL ANT( r n A 111/ 

bedel tahmin edilen kereste, çam, çivi ve kiremit, kireç pazarlıkla alınacaktır. Şartna· H . 1 }I: ISl-\l'4k 
mesi ve keşif evrakı Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun· · UN• NY. 
da yazılı vesika ve 41 lira 96 kuruşluk lik teminat makbuz \"eya mektubile beraber 1 
29·12·938 perşembe günü saat 14 buçukta Daimt encümende bulunmalıdırlar . • • 

• (9094), 
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bronşit, baş, diş, romtizma, nevralji, Grip, nezle, 

kırıklık ve tekmil ağrıların devası 

ıstırabı SükUna, 
Hastahğı Sıhhate 

GRiPiN 
Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en 

ıon sistem usullerle imal olunur. Çabuk tesir 
eder, kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. En inat-
çı ha§ ağrılarını, en ainıi dit ve sinir ağrılarını, 
romatizma sancılarını derhal geçirebilirsiniz. 

Nezle ve gripi, daha ilk iıaretler belirdiği 
anda bir ka§e "Gri pin,, alarak def etmezseniz 
ba§ka hastalıklara yol açmı§ olursunuz. 

Ağrlları 

Çeviren 
Neş'eye 

Eksir 

GRiPiN 
Yıllardanberi tecrübe olunmuş ve ağrılar• 

la, Grip, nezle tedavisinde kat'i bir deva oldu· 
ğuna umumi kanaat getirilmit bir ilaçtır. Şinı· 
diye kadar bütün beynelmilel sergilerde fevka• 
iade diplomalarla altın madalyalar ve binlerce, 
takdirname kazanmııtır. 

' 

Zamanında alınmı§ bir tek "Gripin" aıhha· 
tinizi ağrılara v~ hastalıklara kartı garanti 
eder. 

Her yerde ısrarla G R i P i N isteyiniz ve G R I• p •ı N Yerine bafka b.ir marka verirler" 
ıiddetle reddediniz. 

• 1 
1 
1 

r u 
Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

CAFER MüSHil 
•• ı 

Pastil Antiseptik 

Soiuk algınlığı, nezle ve teneffüs yolla· 
rile geçen haıtahklardan korur, grip ve 

boğaz rahatsızlıklarında, ıea kmklığında 

pek faydalıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
Reyoğlu - lstanhut 

ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. BilUınuın e'' 
zanelerde bulunur • 

Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliğJ 
fabrikaları anonim şirketinden: 

PAMUK lPLlCI 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 " 

ipekli müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mu· 
kabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince 
ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müıtehliklerinin de ihtiyaçlarını 
gene ayni ıartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

................ Yeni çıktı -····-·-00
• 

Kadın 
Aşkı 

M. Prcvs - H. Rifat 

GUoUn en UnlU 1 
romanı . 

PAT ı 

·-- 60 Kuruş 1 1 
[ç ve dıı buur memelerinde, buur memelerinin her türlil iltihaptanııd" 

cerahatlenmlı, flstUJJerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. e" __... ................................. _ ........... . 


