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Sayısı her yerde 3 kuruş 

Amerika ile Alman yanın arası 

Dünya karşısında 
Balkanlar 

Yazan: ASIM US 

müthiş surette açıldı 
Dahiliye ve Hariciye Encümeni sözlerinden 

ihtilAf Amerikanın aleyhine gibi 
Atlantik donanmasını 

hazır . bulundurmakta 

Milli eser hususunda kimsenin yar
dımına ihtiyacımız yoktur 

Atatürkiln türbcsi:ıi yaptırmak için 
bir komisyon var, birkaç proje üzerin
de tetkikat yapıyormur. Komisyona. 
İstanbul Türk Mimarlar Birliği müra· 
caat ederek beynelmilel bir müsabaka 
açılmasını istemiş. bu vesile ile Türk 
mimarları da müsabakaya girmek im. 
kanını elde edebHeceklenniş. 

Yuzan: Fikret Adil 

v A L • 
1 

Şehir işleri ha~kmda dun beyanatta bulundu 

• • • 

evvela halledilecek 
Bundan bir müddet evvel Erzurum· 

da bir abide yapılması için be~elmi· 
lel bir müsabaka açıldı. Müsabakayı 
bir Türk heykeltraşı kazandı. Ona., bi· 
ri:u:i nıUWatı verclile~ i'aJa4 kıunan 

Şehir i§leri hakkında diift beyanatta 
bulunan Vali 'Ve Belediye Rei.!i 

Lütfi Ktrdar 

Bitler 
Dün Noel nutkunu 

söyledi 
Münib, 24 (A.A.) - B. Hitler her 

sene olduiu cibi bu sene de Noel yor
tusunu, Loevembrau kahveainin tarihi 
salonunda nasyonal sosyalist parti. 
ainin ilk balan arasında teait et
miı ve bu Noel ziyafetinde 1300 Hit. 
lerci eski parti arkadap hazır bulun-
muıtur. 

Kahvede bir nutuk aöyllyen B. Hit
ler, Alman milletini bu ıene büyük e
hemmiyette muvaffüiyetlere se•'keden 
politik kararları mevzuu bdııetmİf, 
bilihara nasyonal IOl}'alist hareketinin 
yüksekliğini tebarüz ettirmiı, bu hare. 
ketin Alman milletine derin iman ver. 
dilini aöylemiı ve önümmreki sene Al 
man tarihi için ümitlerle doludur diye
rek hitabesine nihayet vermittir. 

Vali ve JteWtye R4ılai a L6Ui Kii'" 
dar. dtln stanbul gazetecllerile bir has· 
bUhal yapmıştır. 

LQtfl Kırdar, yeni vazifesine başlL 
dığı gUn umumi olarak gazetecilere 
verdiği beyanattan sonra başlıca işler 
hakkında beyanatta bulunmadığını ve 
tetkiklerine devam etmekte olduğunu 
söylemiştir . 

Bu ara~a birkaç ~ evvel bir sabah 
gazetesi:ıde Valiye atfen beyan.at çık · 
nuş. bu yazıda Va.linin komervatuvar 
binaaınm Beya.zıtta değil, Taksimde 
yaptırmak kararmda olduğu bildiri! • 
mişti. 

Dün B. Lutfi Kırdar, bu yazının gL 
zeteye beyanat olmadığını, umumi iş· 
ler arası:ıda bir ahbabı ile konuşulmU§ 
btr mevzu olduğunu söyledikten son -
ra, J>.ost plAnı hakkında demiştir ki: 

(Devamı 3 ncüde) 

lıtanbulun !ktısadi 
Vaziyetini lılah İçin 

Vilayette bir istışare 
heyeti kuruldu 

Vali ve Belediye Reiai B. Ldtfi Kır
dar, şehrin iktısadt vaziyetini ıslah 
noktasından bir istişare heyeti teşkil 
etmiıtir. 

Belediye kanununda belediye reisli. 
linin lüzum gördüğü takdirde muhte. 
lif iller h.akkmda ihtisaa erbabcdan 

(D~ı lilloı dlJ) 

Silivrikapıaa 

Bir gencin ölümü ile 
biten bir aşk macerası 

(Ya.: sı f ncide) 

Gaziantep bugün bayram yapıyor 
Bugiln Gaziante --~.-:'r~"e" 

bin dütmandan 
kurtulduiu ıünün 
1 7 inci yıldönü. 

müdµr. Kahraman 
Gaziantepliler her 
türlü vasıtadan 

mahrum ve dört
yanlan dütmanla 
çevrili yurtlarını 

kurtarmak için ha
rikalar yaratmıı

lardı. Yirminci as. 
nn bütün ailihla. 
rına göğüslerini gererek vatanlarını 
kurtarmak için gösterdikleri cesaret 
Türkün milli tarihinde bir Gaziantep' 
menkıbesi yaratmııtır. 
Buıün Gazianteplilerin duyacülan 

ıonsu.ı: ıevi~. bütün TürktnğUnd 
Resimde savaıa ittirak eden Antep 
kahramanlar du bazıları •örülme 
dir. 

mürekkep bir iıtipre heyeti tedkfi e-l•~"1~tt1M1.,_0t4~-M"4_.."4~tt<~fftt"4~~*•*"41 
deceğine dair bir madde mevcuttur. 

B. LQtfi"Kll'darm bu madde hükmün Tarihin çok meraklı bir faslını 
göre faaliyette bulunmak ti7.ere teşkil 

ettiği me§Vere heyeti yann toplan- gazetemizde tefrikaya baclıyoruz ·. 
tılarma bqlıyacaktır. Y 

B. Lfltfi Kırdarıiı bqki.nlığmda top Ab 1 • d 
!.:=~:r:~:~in ::~~: 1:mın::ı:bi~;.- clü mecıt evrine ait 

Heyette eski tehremi:ıi Operatör 

:~=e~~.:~ii=~==r:d~:ı~~ Saray entrı· kaları 
Kemali, eski mebuslardan B. Reıit 
Saffet, eaki valilerden B. lfüsnU bulu
nacaktır. 

Belediye İktısat Müdürü B. .Aaım 
SüreY')'a da komısyonda aza olarak va
zife görecektir. 

Bugone kadar çok gizli kalmış vesikalara istinaden 

Yazan: Asım Us 
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- sarka ve memleketimiz! dair ecn~ı ~ya~ln!._me!!~ 
'Atatürk'ün Türbesi Bir Türk San'atk&nn Eser'i Olmalıdır 

~ Jeanw-Th~ve~ot~u; seiah;tnamesi Plastik sanatlerde Türkiye en ileri milletler aras:ndadu 
v·E 

Milli eser hususunda kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktur 
Yazan : Fikret Adil 

Vak'ai vak vakiye 
Yazan : Mehmet thıhtlyar 

A \TUpalı seya.b.lar ta.ra.fmdan bırkaç 
astr evvel yaı.ılmış olan seyabatna.me· 
lcrde memleketimizin o zamanki ta.rihi 
\"e coğrafi ah\·ali ha.kkmda pek çok 
na.zarı dik.kati celbeden malUrrıat bu. 
lunduğu gibi bu eserlere ilave oluna:-ı 
resimlerden de İstanbul ve Ar.ndolu • 
nun Uç, dört yüz .sene evvc..k.i manz:ı· 
rala.nnt öğrenmiş oluyoruz. Bilhas.<;3 
daha sonra.ki zamanlara. ait olmakla 
beraber o tarihlerde Fransanı:ı İstan 
bul sefirliğinde bulunan Compte de 
Choiseul Gouffier'nin büyük seyahat· 
namesi ve buna. ilave olunan resim ve 
tablolar için sarfolunan gayret ve e • 
meltleri takdir ile yadetmck yerinde 
bir kad.irşi:ıaslık olur • 

Bugün bahsetmek istediğimiz seya
hatname Fransız seyıı.hı Jean Theve· 
not'un 1655 senesinde başlıyarak on i· 
ld se:ıc za.rf ında dolaştığı memleketle. 
re aittir. Bu zat 1633 de Pariste doğ
muş ve kendisindeki dünyayı dola.,,e:mak 
ıırzula.rın.a tab'an yirmi iki yaşında 

memleketinden çıkmıştır. İngiltere, 
Hotanda, Almanya ve İtalyayı gezdik· 
ten s;mra Malta, İstanbul ve Anadolu
yu görmüş. orada::ı Mısır. Silveyş, Şap 
denizi, Tunus yoliyle Kartaca. harabe. 
lroini de t.etkikten sonra memleketine 
dönmüştür. Tekrar 1664 de Ma.rsilya
dan hareket ederek İskenderiye, Say· 
da, Şam, Halep. Musul ve Dicle tari
~ile Bağdada gitmiş, oradan tra.na g~. 
çerE:k tekrar Basra.ya dönmilf -re Bu
rada.n Hindistana giderek birçok §ehi?""' 
!eri, bu meya::idll. meşhur El<'ra Pagoda 
Jelini ziya.ret ederek tekrhr trana gir
miştir. 1667 de Henüz 34 yaşında. iken 
Tebrize 30 fersah meM.f ede kU<;Uk 
Mis.na ka.sabasmda bayata gözlerini 
kapamıştır. Maksadı ora.dan Kafkas 
yoliyle tekrar Anadoluya. geçerek gör. 
mediği yerleri gezmek, bu suretle Fran 
saya. dönmekti. Diğer bazı eserlerin • 
de:ı başka bütlin seyahatlerini havi 
de Mr de Theven.ot Voyages • = Mr. 

de Thcvenot'nun seyyabatlcri J unvan· 
lı eser! küçük krtada. beş cildden mü • 
rekkep olarak 1689 da Paristc tabo
lunmuştur. Birçok gravürler ile mil • 
7.<'yyen olan bu eserin başında seyah:ı· 
tın o zamanki şarklı kıyafeti'! • sarıklı 
ve kürklü • bir de resmi bulunmakta· ı 
drr. O ıama:ıtar Fransız sefaretinin 
tercümanı tarafından milellüe ya.zılan 
l:ltin harflerite tilrkçc \"e fransızca. 
manzum bir tariz de birinci cildin ba· 
~ma konmuştur. 

Thevenot Türkiyenin ve Türklerin 
o zama:ıki a.h\"aline. sa.ray ve halk ha. 
yatma. dair pek çok tafsilat vermiş, e· 
serini bunlara. ait birçok resimlerle de 
~ü.slemişt!r. Kendisi 1stanbulda bulun· 
duğu Bırada yeniçerilerin bir isyanına 
rastlamış, bunu uzun uzadıya. yamıış
tır. Tarihlerimizde Vak'ai Vakvakıye 

(1) veyahut Çınar vaku.ı namile me.ş.. 

işaretler : 

• 

hur ol&n hidiae olup bu:ıa dair \•e.rd.1-
ğl ta!silAt. o zamanı alan Naima ta.rl· 
hile (2) uygun gelmektedir. Bu vaka· 
nrn tarihi cemaziyelevvel 1066 - mart 
1655 iptidalarıdır. 

Yeniçerilerin zorbahklarma. kurban 
aidenJer arasında Naima tarihinde bu· o 
lunmıyan bazı isimleri Theve..ıot'den 

öğreniyoruz ki bunlar meyanında kız. 
larağa.smm hazi:ı-eda.n Ebru Kalfayı 

zi krodebiliriz.. 

Naima bu \·akada öldürülen.lerin o
tuz kadar olduğunu yazmakta ise de 
bu seyahatn.a.meöe 60 kişi olarak kay. 
dolu:ımuştur. Birçoklarmm cesetleri 
Sultanahmet meydanındaki l::üyük çr -
narağacma asıldığından dolaj, bu l • 
simle şöhret bulmuştur. Boğdurulan · 
lar meyanında Ermeni Antm·an Çele. 
bi:ıin bira.deri olan gümtiik emini müh· 
tedi Hasan ağa dahj va.rdır ki bu iki 
kardeş hakkında diğer bir seya.ha.tna
mede gördüğümü~ tafsilatt aynca ya · 
za.ca.ğız. 

Thevenot'nun amcası Melchisedec 
Thevenot da meşhur seyyahlardan ve 
folio büyüklüğünde resimli iki cildden 
milrekkep aeyyahatnamesl nadir ki • 
ta.plardan olup birkaç se::le e\-vel Av
rupalı bir kitapçı katoloğundayd.I, se
kiz yüz lira kıymet konulduğunu gör· 
mü~üm. 

MEHMEI' BAHT!Y AR 

(1) Va1ı.."t:ak, e.,atirde m,,a1t mcyvo. 
verir bir ağaç imi§. 

(2) Naima f.arilti, altıncı cilt Bayfa 
1H, Matbaıal Am.ire tcıb't l1Jtanbv1. 

ATATCRK 
Anıt - Kabri 

Ankara, 2t (A.A.) - İcra Vekille· 
l'l Heyctl, EbedJ Şet Atatürk'ftıı anıt 

kabri hakkında komlı!11·onca hazırla.

nan ro.porları tetkik ve tnüzakcrele1"1 

lt)n C. H. r. GJ'tıpnno. tevditne karar 
\'el'mlştir. 

KOMiSYON A..ZASINDAN BtRt 
VEFAT ETTt. 

Ankara, 24 (Telefonla) - Ebeclt 

Şet AtatUrk'Un anıt kabrinin yerini 

ve şeklini tesblt etmek Uzere te~kU 

edllmtş olan komlsronda.kt lzadao, 

Güzel Sanatlar Akademisi Profesörü 

·Taut dUn gece 21 de. mlsdfr bolun. 

duğu rerde kalp sektesinden Tefat 

fıtmt,ttr. 

ProfesörUn cenazesi tıstanbula 

n ak lolunacaktır. 

• • 

(Bu, tarafı t incide) \ 

abidenin kafi derecede milli heyecanı 
ifade etmediği ileri sürülerek. iki mis. 
li ttcretle, &bldeyi bir Almana yaptır
ma.ğa. karar verdiler. 

Kendine hürmeti olan her insan gi· 
bi milletimi severim. Fakat softa 

' 
milliyetçi değili~ böyle olanlardan 
ikide bir eline bayrak alarak, gırtla -
ğmda.n vata.:ı.? .. Millet! .. Feryatları ko
p&ran demogoglardari nefret eder, is.. 
tikrah duyarmı. Fakat yukanya kay • 
dettiğim iki hadise da.marlanmdaki 
bUtün kanı, tıpkı. mütareke esnasında 
bnlrin işgalin! protesto için yapılmış 
olan mitingdeki gibi harekete getinniş 
bulunuyor. 

Sa.ııa.tkarlarımıza.: 

- Küçük beyler, biz ~·erli sanat is· 
tiyonız. Eserlerinizde mahalli renk 
yok. 

Diye. beynelmilel ölçülere \-urnl<lu
ğu takdirde hiç de bizi utandırmıya -
cak eserleri istihkar eden makamlar 
\"C ~a.h!!iyetler nasıl oluyor da bir Türk 
sana tk8.rnun eserinde mi11.i heyecan 
bulmayrp bunu bir Almanda anyor • 
tar ve :ıruul oluyor da. Türkiln Atası 
i&mini alacak kadar milletine inanmış, 
onunla iftihar duymuş bir şahsiyetin 
tilrbesini yabancılara yaptırmağa kal
kışryorlar. Ve sanki, Taksim abidesi • 
nin verdiği acıklı netic.e meyda.nda· 
hem de .::;e meydanda .. değil mi? 

Şükrü Kaya ile, Dahiliye Vekili ola· 

kilerden daha. iyi diye, hariçten muhar 1 
rir, romancı._ ve batta siy~t adamları 1 
ithal etnıemız icap ederdi. 

Hayır. Sanat hususunda. bazı ida
recilerimizde mevcut "compl e d'ucir· 
feri'orit.C .. nin artık ortadan kalkması 
laumdır. Sayılnrı pek mahdut olan sa· 
natkarlannuz, hariçteki rekabetlere. 
dahildeki istihkarlara. rağmen. Türk 
kabiliyetini birkaç defalar hudutlar ö
tesine götürmüşler ve şerefle temsil 
etmişlerdir. Hi~ mübalağa etmeden, 
ve her zam.an isbata bazir olarak söy. 
liycbilirim ki, plastik snaatlarda Tür
kiye, komşularmuz Balkanlcı.rdan. ba· 
zı Orta Avrupa ve şimal devletlerinden 
ve bütün şarki Avrupadan Ye Ameri · 
dan yükscl:tir. 

Bunu iftiharla tekrarlarken, AtatUr 
kün türbesinin bir Mikel Ancelo da ol
sa • ho!:J nerede? • bir yabancıya değil, 
muasır Türk sana.tini bu kadar lakay· 
di Ye tezyife rağmen bu derece yükselt
miş kendi çocuklarından birine yaptı
rılmasmı istiyorum. 

ÇünkU sanat, bir milleti bir mroenL 
yeti bütün manasile tem.sil eden tek 
ve yegane çeydir· Ölmüş m~yetlerl 
ve miIJetleri sanat ~.serlerindcn tanıma· 
ğa ça.lrşm1yor muyuz? 

Fikret Adil 
. 

G zer bir barış eser1 
........ zıca - - --- ,,,... 

rak, Matbuat Cemiyetine yapmış oldu· Arjantin hü1tümcti, sulh fikri üzerin. 
ğu bir ziyarette bu mesele üzerinde gö· de yeni ve güzel b:r eser baırrlamı§tır. 
rlişmilştUm. Bana. şu sözleri söylemiş. Arjantinin merkezi olan La Plata şeh· 
ti: rinde her memleketten getirilmi§ siçek 

- Hakkınız var. Her k~e ba§ına, lerden mtiteıekkil büyük ve güzel bir 
belediye me:nuru gibi birer heykel bahçede bugüne kadar 49 memleket 
diktik. Hatta, g~enlerde AtatUrkle yer almış bulunmaktadır. 

Sulh bahçesi 

bu mevzu il.zerinde görii.şüyorduk. ve Bah~cde hangi memleketlerin hangi 
dedik ki "bu abideleri bizzat yıkrp yer- çiçeklerle ittirak edece'lderi tcsbit olun 
lerine iyilerini yapmalıyız. ta ki , gele- muıtur. Bu arada Türkiye için Lllc 
cek nesiller zevkslz.Iiğimi.ı.e hU.kmet • ayrılm1ştzr .. Çünkü §arkın en güzel 
mesinler,. yalnız biz, henüz sanati.:ı bu memleketlerinden biri olan ülkemiz. 
vadi.sinde beyn~lmilel seviyeye yUkseL bütün dünyada doğunun ateı ve ıpk 
miş değiliz. Bu sebepten yabancılara timsali Jaleyi hatıra getirmektedir. 
yaptınyoruz. ''Sulh bahçesi,, fikrjıi ilk ortaya ko. 

Ştlkril Kayanm Parti Genel Sekre- yan, !4 l>lata park ve bahçeler müdilrü 
teri Ye Dahiliye Vekili olarak söylediği \ mühendi• Oitavcn'dir. Bugün La Plata 
bu sözlerin heyeti umumiyesini kabul daki sulh balıçcs:nden başka, bütün 
etmekle berabat\ l\On kısmr;a haklı bir memleketlerde de bu ıekilde parklar 
itirazım var. ""fabanc.ıhu·.. diye ileri yapılmasmı da teklif etmektedir. Bu 
sürülen kıymetler, diln. bugUn \'C ya • fikre iştirak edenler çoktur ve bugün. 
rm. Türk 88.natklrlarmm ellerine su ingiltere, Isviçre, Almanya, Brezilya, 
dökcmfyecek ayarda. kimselerdir. Bu Venezuela, Kolombiya gibi memleket
adamlann tııanat kıymetleri böyle ol· ter de birer sulh bahçesi açmak üzere
nıakla beraber r;anatkarlarnnıza. faik dir. 
oldukla.rt cihet de yok değil. O da sa~ La Plata'da'lci sulh b&hçesi açılalı 
dece ticari kıyrnettit. ancak bir sene ka.dar clmu~tur. Bu 

müddet zarfında, rnlh bahçesini hariç. Farzımabal. Tilrkiyooe abide yapmış 
olan kimsclerb kıymetleri bizim sa . ten gelen bir~ok heyetler de gczmi§ler-

na.tkirlarunızdan yüksek bile olsa, a· dir. .. 
bidelerimizi onlara yaptırmak yine . B~gu~.e ~.ak~ar. b~hçeyeb 491 memle~c. 
d .. ..t..,';.ôtdir Eğ d • ,__ -ı: tın çıçcgı cı Jmı~t1r ve urı arın çogu 
ognı ~.. . er ognı OU>ö, nel)j.I . .. . . 

ıslah ma.ksadile damızlık e.rkek getir- o memleketler tarafından gonderılmış-
meği tavsiye eden merhum Abdullah tir. Diğerlerini de La Plata sulh bah· 
Cevdete bS:k vermemiz 18.zmıgelirdl. çesi kendisi seçerek dikmiştir. 

Ve yine bu hareketi doğru bir hare. . ~uhtelif n:emleketler~ . Bahçede şu 
ket noktası olarak kabul etsek, bizde çıçe.tler temsıl etmektedır. . 

Avusturya: Alpyıldızı: Ar jantın: 
"Kcybo": Avustralya; Aromçiçeği; Al 
manya: Peygamberçiçeği: Brezilya: 
"tpe''; Bolivya: Hantuka: Bulgaris. 
tan: Kokulu gül; Belçika: Alizoçiçeği: 

Ik 1 t 1 p ınsan Şili: Kopihne: Kiiba: Anberkamı}I; 

Kanada: Kmnı.zıa~; Kolombiya: Ma 
yuıçiçeği; Çin: Erikağacı; Çekoslovak
ya: Ihlamur; Danimarka: Yoncaçiçeği, 
Dominika: Hasba; Ekuador: Kırmızı. 
kınakına; Amerikan Birleşik Devletle
ri: Ormangülil: Mısır: fulimesri: İs • 
panya: Karanfil; Finlandiya: I ~dçiçe. 
ğl; Fransa: Papatya: Ouatamala: Be
yaz: crkide; Yunanistan: Defte: Maca· 
ristan Llle: İran: Kırmızı gül; Hindi.s. 
tan: Bir nevi Niliifer: İtalya: San pa· 
patya: Ingiltere: Kmnm ve beyaz gill, 
Japonya: Kas:mçiçeği; Meksika: Dal· 
ya; Nikaraga: Anber kamı~; Norveç: 

Kencline giil·enen adamla mağrur adam ara
:--ın<la snnı.rorum ki cb'nd farkından hl'.-,k.a bir •:--· 
nlık )"Oktur. Uzun boylu bir adam tçin hozırlanmı~ 
-:-ık bir olhlsc~·i bfr cüceye gi~«llrirsenhı Mdece ko. 
ndk bir leTha elde edcı·l'lni.z.. Kendisine güvenen a.
d:ım bedcnlne uygun şık hlr elbise giymit lnsamlan 
farklı değildir. Mağnır ada.mm hü\iyett üstünde 
1 ıpkı ko11al'ı, pa~a~ı uzun elbio;c ı;bt hir lğrettuk 

mü t.emadi;rcn gilze çarpın·. 
Çünkü onnn J;tiizükmck istOOiği hü~iyetl;rle n

sıl lı.thnnun ne el iskeletinin kuroluşu arn.ı•ında 

hir ni~l>etsizllk ,·ıu'<lu·. l\cıufüılne gli\'f'ncn n<lıım 
kendi kun·etlerlni ne eL;: .. ik .ne fazla hc<iap etme· 
ycndlr. 

Halbııld m:ığı·ııı· adnın kAincıtn iki n.fle"c arka
ınn<lan hnk:u·, kcnclişinl ctııtma telcıokop Altında hi1' 

"Yazan: Sadri Ertem 
diiııya fn.~er. 

Kendbdnln dışında kalan cihanı ancak mik
t·oskopla se1rc<UJebUecek küçücüJ.;: mahltiklar ad-
(ledel'. 

lfondine giil'eneıt adam nasıl bir intiba.kın 

&Jılmetl l8e, m3Jtror adam <la lğrettliğln, yapmacı· 
b"'n bir t.lmsaUdtr. 

f nsan kendine gü-çenen adamda bir emniyet 
'o sükiln hJs.,i buldu~ gibi ona karşı derüni bir 
hürmet de <lnyar. 

Mağrur S(]am hü' iretini eişirilıniş bir balon 
haline koyup başı 11c1mda t~tyan TO bunu he7kel 
ı.;anan gtUiln<; mahUıktur. 

nu;an lnıı;ana., giilmek a.rmısuna düştüğü z:ı. 

man hlddct ederler. Du <la onlann tek fardnh tn• 
ı·aflandrr. 

"Kalluna vulgaris .. ; Paraguay; Para • 
guay yasemini; Pern; '' Kantu,.: Lehi& 
un: Ebruli menekşe; Holanda: Aynı
l'afa: Portekiz: Levantaçiçegi; Pana. 
ma: "Espiritu Santo,, çiçcgi, Roman· 
ya: Beyaz gül; Sansalvador: Kahve, 
İsveç: !nclçiçcği; İsviçre: Alpmcki; 
Tilrkiye: Lale; Uruguay ''Hcybo,.· Yu 
goslavya: Islamur 

Silivrikapıda 
OIUmle neticelenen bir' 

aşk mace rast 
Dün Silivr~apıda bir gencin ölümü 

He neticelenen yeni bir aşk faciası ol
muştur. 

Vaka bir hayli garip mahiyet taşı
maktadır. Bu yüzden, ölümü §Üpheli 
bulan müddeiumumilik de tahkikata 
başlamıştır. 

Yaka §Udur: Silivrikapıda oturan 
fmn sahibi zengin Yugoslav, bir za_ 
mandanberi yetişmiş, güzel kızını ev. 
lendirmek için uğraşmakta, fakat mü
nas:p bir damat bulamamaktadır. Bu a· 
rada birçok talipler çıkmış ise de, bun
lar kah kızın parası için zannedilerek. 
kah ahlaki noktai nazardan reddedilmi§ 
tiı. 

Nihayet günün birinde kızın iki er. 
kek 'kardeşi vas1tasiylc kıza birfsi talip 
olmuş ve şehrimizde çalışan Yugoslav 
!ardan olan bu gen~tc krz nişanlanmış. 
ttr. 

Aracian bir müddet geçtikten sonra 
fırınlarının idaresini bu gence bırakan 
kızın babası, bazı rivayetler ve gördü· 
ğü ltizum üzerine nişan bağını çözmü • 
kız tekrar serbest kalnuştır. 

Fakat bu tecrübe zengin Yug~lavı 
yıldırmıJ .değildir. Kızına y:nidcn bir 
koca bulmak üzere teşebbüslerde bulun 
ma'ktadrr. Bu arada şehrimizde kendi· 
sine bir damat bulamryacağma kani o· 
tunca memleketi olan Yugoslavyadaki 
akrabalarına ve tanıdıklarına müracaat 
euerek lclzma bir koca tavsiye etmele. 
rini istemiştir. 

Aradan çok geçmemi~. Yugoslavya. 
dan gelen muhtelif haberler arasın.da 
zengin Yugoslav kızına münasip gör
dilğü Pavlovic; adında bir genci seçmis· 
tir. 

Bu gencin Yugoslavyada kimsesi ol
madığı gibi serveti de yoktur. Fa'kat 
fakirlik kızın babası için mahzur tclak. 
ki edilmemektedir. Onun fikri kızına 
namuslu birisini almaktır. Kendi •ervc. 
ti onlann ya~malanna kafidir. lt bu 
'iuretlc haleldildikten s.onra müstakbel 
damat Yugoslavyadan kalkmış ve geh
rirnize gelerek Silivrikaprda zengin va
tandaJırun evine yerlcJmİJ ve fınnla
nnda çalış.rnağa ba1laauşttr. 

Fakat astl hadise bundan sonra mey
dana çıkmı_ştır. Çün~tti kız bu genci be. 
ğenmemiş ve onunla evlenmek isteme
miştir. 

Bu vaziyette kızın babası mü~'kül 

mevkide kalmr~ ve kızına beğendirmek 
i~in Yugoslavyalı bir köyHi olan genci 
giydirip süslemef ve en pahalı kumaı· 
!ardan elbiseler ve paltolar yaptırarak 
müstakbel damadını kızına sevdirme. 
ğe çalışmrştır. 

Fakat bütün bu çahşmalar bo~urıa 
gitmİJ, ve delikanlı 'kızın kendisini is. 
temediğini hissetmiştir. 

Bu vaziyette çok mütcssir olan genç 
son günlerde zaytflamıt ve hayli hırçm 
bir hat almıştır. Nihayet diln bir kaza 
bu hadisenin sonu olmuştur. 

Dün ak~m üzeri eve dönen genç o-
dasına çekilmit ve bir ara nişanlısı o· 
lan kızı yanına çağırmıştır. Kız odadan 
içeri girince gördüğü manzaradan he· 
yecana düımüştür. 

Çünkü gencin elinde bir tabanca bu. 
tunmaktad.tr. Nişanlmrun kendisine 
karşı fena bir fikir beslediğini aanan 
~enç lm: bu vaziyet karşısında erkeğe 
elindeki tabancayı bırakmasrnı eöyle. 
miı ve elini uzatarak bu tehlikeli Aleti 
almağa davranmıştır. 

ı.·akat genç, kızın bu hareketine kar
§ı tabancayı vermemek için ısrar etti· 
ğinden iki ni~nlırun arasında bir çe
kişme olmuş ve bu sırada da tabanca 
birden bire ateı almıştır. 

Çı1can kurşun çok garip bir tesadüf 
neticesinde genç erkeğ'n tamkalbinc 
isabet ettiğinden derhal ölümüne sebep 
olmuştur. 

Gencin cesedi tabibiadlı tarafından 

nıuayenc edilmiş, ölüm şüpheli görüle. 
rek morga kaldırılmıştır. Müddeiumu. 
milikçe tahkikata chemmivetlc devam 
cd Jmektedir 



isteriz 1 istemeyiz 1 
'Lutli Kırdar'a Allah sela

met r.Jerain ... l ıte gazeteler a-

GörUp dUşUndUkçe: 

Temiz süt, 
rcuınJa çekişmeler bQ§ladı. - Dün, bir gazeteclc böyle bir ba~langıç göriince, bir harika ile kar-

" 
k b. k da•a şılnı;;mış gibi sarsıltlnn. 

'Sayın O tor ır ar a '! tstanbulda temiz süt ,.c hilesiz yağ, dünyanın gerçekten sekizhıcl 
ıl!ona•rr.Jatur.Jar yapmak lık- ı . ı· 
R ., ,.c dokuzuncu lıarikaı;ı ~ayı n ycru ıı·. 
rinden bahsetmiş. Sen misin ıiaç yıldır. kı tıep a) ni ~cy1crın söyıcmu;;lııı <tuyar, okuruz. l9•·1>1t 
bu kelimeyi ağzına alan!• ,·akit bu davayı kendi işimiz yaparak ortaya atıldı~ımız da olur. Fakat 
Derhal bir taraftan itiraz hepsinin sonu boş çıkar. Ilütün gayret puslalıu·ının ibreleri sıfırın üs-
yük•e&li: tümle karar kılar. 
-latemeyiz! Jatanbu. lun yo.l- Kilosu yüz altmışa satılan tereyağ \"ar. "120" ye, hattA da.ha aşa-

k h jCıya , ·erilen tereyağ nr. Kendi ineklerinden yağ çıkaran bir adam ta-
ları çamur deryaaı 1 !n ıç nll'lm, k1 gerçek tereyağın kilosunu ancak 2:so, "280" lrnruş:ı mnlcdc· 
'Jionseırr.Jatuvarın adı agza alı· blllyor. o halde şu satılan tereyağları, ııc biçim yağlardır? İçlerinde 
nır mı?! b" yükte Ağır, pahada hatif acaba neler , ·ar? .• 

Ert•i günü başka ır ses: Bir giin heledJye kimya lAboratU\·arlarının bir ta.hlll raponınu 
_Hayır .. Jıteriz! Konser- giirmüştüm. J.hı rapor, bana uzunca bir zanıan yalnız ızgara ,.c meynL 

vatur.JCIJ'I şimdi yapmaua.k, yedirdi. • 

" f 

hilesiz 
.., 

yag 
Yazan: Hakkı Süha Gezglrı 
yağı, bağır.sak kazıntıları, margarin ,.c dahA bilmem nelerin adları 

gctlyordu, 

Süt işi de gene böyle. liirli, mlkropJıu kırkçcşmc, hattA kuyu su
lan onlara karışıyor. lstanbulun süt kay.nakla.n, günde ne kadar süt 

veriyor·: Bunu ~ledlye memurları elbette billrler. Hayı anların ,-e~ 
dlği miktnrln, insanların içtikleri, tatlı olarak )'edikleri miktar ara
sında kiiçük bir mukayese. biz za\"allıla.nn neler çektlğlmjzl ortara 
çıkarır. 

}:'ağ l c süt, şapka ile elbiseye benzemez. Şapka lle kuma. tıı aldan
mak yalnız ki.semizin hududu içJndo .kalan bir zarardır. Fakat yağla 
süt midemize giri)or, kanımıza karışıyor, sağlıi;,"lmızıı !ialdırıyor. 

Giyccckte yalnız bir hırsızlık, bir dolandırıcılık şeklinde gürüRen, 
hile, )i1eeekte bir cinayet aiırlıima bttrllntır. Eksiklik belediye ni

zamnamc kri nde midir, kanunlarımızda m1<lır? blhnl)onnn. l •'Rknt 
şunu biliyorum, ki böyle bir mesele bütün devlet teşkllAtını yerinden 
07natarak çığ gibi suçluların başna aksa yeridir. ne valiit buna baılarız~ Bır· llü!;iünü, ki yağ raıK>runda iç yağlarınd41-n başka, kalın maklııt> 

~kpM~M~~ek~~~ ~----------~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h . . . b" . planı yapıldı. ~\L.Z .. V .. V.LA.L\.LA.L.f...VLY.\!...., 
ır ı,ın rr ımar . . . 

Pi" en elaemrvıyetlı bır T •• k • t • h •• ı ı • k' 
~:,:.;:,.';;0!°rı::::~::;; ur ıye: arı , guze ı 
~!:~,~~,.~modan hasıraltı ve iş memleketi 

B dan sonra artık şura- • • f .,, f . .. 
ilan~n buradan y~kselec~~ lkıncı otogra sergısı 
başka •esleri tahmın ede~ılı· DUn Dablllye Veklll tarafından açıldı 
riz: I Ankara, 24, (A.A.) - :Matbuat Umum Müdürlüğü tarafmdan Ankara 

- Sağa bak. serglednde tertip edllen "Türkiye: Tarih, güzellik ,.o tş memleketi" adlı 
- Hayır, •ola! ~· . •1 ikinci fotoğraf sergisi bugün saat 13,30 da Dahiliye \Tekili ,.e Parti Genel 
_ Canım, öyle de.gı~~ ılerı. Sekreteri Dr. Jleflk Saydam tarafın dan açılmıştır. 
_ O Ja Jeiil, gerı d~!1! Açılış merasiminde \"ekliler, mebuslar, \"ekAletler ileri gelenleri ile 
G ·· ·· or•unuz ya, dort ta· bazı elçlllkler erkAnı da hazır bulunmuşlardır. 
or~. den elleri r.Je etek- İki sene evvel açılmış olan fotoğraf sergislnln de,·amı olan bu yeni ser-

ral!an rr dört i&tika· glnJn arkeoloji, Hatay, tipler, yurt güzelllif, insan ,.e inkılAp kısım.ların-
lerı yalıalanmlf, il k • da te;ıklr edilmekte olan resiuıler bilhassa dikkati c;:ekmekte7di. 
mete birden zar.Ja ıyı. ~e .~- · 
yarlar• Biribirine ~ul gıbı go-

.. ..yleri aynı zamanda 
J"Unen~ . 
•· ,. orlar. Herkeaı memnu1' 
LI ıy . . L .... ı· K el -.tlebilm•k ıçın ut ı ır a~, 
bazılarına göre yalnız valı, 
bazılarına •öre _yal_n~ bele· 
'cl"ye yahut Partı reıaı olma~ 
lı: B~zılarına göre bunl~rın 
'üçünden bCJ§ka r.Jaaıllar~ use· 
7inde toplama_lı. A!nı za· 

" 

"lm•lı r.Je aglamalı. man a gu .. bi • b"" 
'B. ·· tomobile nıp u-

ır gun o r 1 1i t 
lün ıehri teltiı etme 1; a a 
bir taraftan 'da tramvay yol-

va ı i 
Şehir işleri hakkmda dun 

beyanatta bulundu 
(Boı tarafı 1 lncidt!) 

Dünya karşısında 
Balkanlar 

(Baş tarafı 1 ltıciclt!) 

- Prost pldnı ~işeoek değildir. bir antant Azasuıa - fakat Bıılknn 
ı,cin da he.nüa Ve çe tasdik edil· hududu dahillııdo olan arazlsiııc -
ımemi.1 bulumli.Gktcıcıır. Be'Uci bi=Gt tccaTü ~ecek oluna antantın lliı7;rı 
Prost da plônında tetkiklerden aonra de,·ıetlcre tahmil ettlği yarduıı '• 
bazı kügük değifiklikZer yapabilir.,, 

B. Lütfi Kırdar, imar pliDl!lm tatbL 
kt içiJı mühim paraya ihtiyaç bulundu
bUnu da tebarüz ettirmiş, sözlerine 
unları illve eylemittir: 

Atatürk köprü8ii. ikmal edilmek ü • 
;:; ,av. Fakat Eminönündcn Unkapa.-

·• Karaköy cihetinden de 'köprüye 
1 iar o1a-n kısımların bugünkü. halile 
Joalmcm, köprüyü istifade edilemiyocck 

miidafaa ,·azilesl o harici mütcnnı. 

.karşı da şamil olur. 
Dizim blldlğlmJzo göre, şiuı(H. 

kadar antanta glrmenılş ·olan Bulgu 
rlst&n hariç oldutu halde Balkan an
tantının genel kurmayları memlcket
lerinln askeri 't'aziyetlerinl bütün i
capları lle zaman zaman yapılan iç. 
timalarda bu noktadan konuşmuşlıır
clır. Aksi takdirde Balkan antantı. 

fekilde bırakır. Bwalann i!timl<iki için nm bir manası olamazdı. 
yirmi milyon lir4'fcı ihtiyaç oordır. Demek istiyoruz ki Balkan antaıı
Jltthtelif ~l'lar için de yaptırdığım bir tına dahil olan i'ürkiycnin Anadolu 
7ıeaaplcı 51 milyon lira !bam Okluğunu lmdutları bu antantın hükınünclcıı 
ağrenmi.1tim. Pek fabit bütün Oıtnlar lmriçtir. Fakat buna mukabil l"ıJ
yaptırı1acaktır.,, :..oı.la\·ya \'e ııoman)·anm Tuna çi2';;i,.. 
Ş. ~1 Kıi'dar,. Belediyenin bu PL sl1ıd4tll flmale dilfea hadutlan da bu * sahip olmamasmdan nevmit ol· lnil<ümden hariçtir. Daha sonra l u

atnaktadır: nnııistanm adalan geno ayni suı-ctle 
- Nikbimm, dedi. Bu i§Zer için hü- :rntn nt hariclıı~r. Bundan dola) ı

Wmetten yar4ım Jıt6yeceğiz. Ots aens U.u- .ld Balkan antantından ayn ola
flliddet'Z6 '8~ da .-pa'biıiriz. Bir ral: TilrkJye ile Yunanistan aralarua
.;zgunca yol da belediyenin İ§ yaparak da bir askeri ittifak , ücuda getirmlt-
kıılzanç temin etmesidir.,. !erdir. 

B. Lfttfi Kırdar, bu meselJler hak· Şimdi Balkan antantı ile haril:tc 

cuları ar-·ina karıfmal .. ı, ~a-
- l n ikinci fotoğraf sergislnden pazeı blr W§~ 

'hut yaya 'kaldırım ar uzen • ------------------------
'Je halli ile ~~raber dola::;: 
lı. Yerine gore bır Bu . • 
mon gibi her muhitin re'!Bını 
almalı. y mne göre •abit r.Je 

Jmıda pmpt gelclijl va1at icap eden bırakılan bu hudut ve arazi dahi da. 
beyanatı vereceğini, söz söylemek sı • bil olarak nalkanlar haridne karşı 

• rUD1111, fiiliyat sahasına girildiği gUn müttehit bir blok vücuda getirmek 
ler olabileceğini ilave ettikten sonra: Türkler için arzu edJUr bir gaye olsa 

- lstanbulda, paM8ıZ yopılabileoe'k dahi antanta dahli diğer devletler a-
1'~ yapılması l<izımgelen birçok iller rasında uzun ,.e ciddi bir tetkik mew· 
'Var, dedi. Bunlann ~'1nda gıda 'mad· zuudur ki Bay Hüseyin Cahlt Yalçm 
tlelerinin 'Ve mcyvanın ucuzlatılması )·aulnrında kısmen bu nokta1a i,aret 
gdir. Dün meyva halini gezdim. Ora· etmiştir. 

'hiç cleiiımez bir liaraktn ·~· 
'hibi olduiunu göıtermelı. 

,i-

Yüksek iktisat ve 
ticaret mezunlitrı 
Senelik 

'M er.J•İme göre aporcu,. yah'!_t 
aazcı r.J• aözcü •• MaJaıme go· 
re diplomat, yahut İl adamı ı 

kongrelerini dün yapb!ar 

"Olmalı. Yüksek İktısat ve Ticaret mektebi 

Demek ki LUtli Kırilar -y_a mezunları cemiyeti dUn öğleden son- Büyük 

Parti Kurultayı 
k ff ıç ra saat Uçte Beyoğlundakl cemiyet 

olduğu yerde 'duraca • k merkezinde senelik kongrelerini yap-
bir hMekette bulunmayaca • mışlardır. 
'Sade i•tikballer, teıyile~ ya-

k z • I l el toren· Kongreye Osman Fikret riyaset et-
'paca • ıya et er e, L Y mlş ve evveli. idare heyeti tarafından İzmir, 24 (A.A.) - Pazartesi gU-
lerde nutulı •Öyleyecetc. a: nU Ankarada toplanacak olan bUyUk 

Azalar Ankarayı gidiyorlar 

1 L • b" J yapmarc bir senelik f aallyet bakında hazır- kurultayda vlllyetlmlzl temsil etmek 'hut ner ıeyr ıruen L ıanan rapor okunmuştur. Bundan 
•• lı b · lamayacarc. Uzere seçilmiş olan murahhaslar bu 
ı•ter en ır ~e~ o l ortaaı sonra yeni idare heyeti seçimi yapılmış sabah Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Acaba bu ıki yo un ve riyasete Tahsin Hamdi Yazıcıof- tsparta, 2f (A.A.) - BUyUk Parti 

')'.ok mudur?, Ju; A.zalıklara Celll, Samiye, Ulvl, kurultayına letlrak etmek Uzere flkon-

. HASAN KUMÇAYI Pertev: yedek 1.zaıık1ara da tsmau, gresuaratından seçilen delegeler bu-

Beyşehir mmtakismdi 

Buyuk bir kömUr 
havzası bulundu 

Konya, 24 (A.A.) - VlllyeUn Ber
eehir mrntakasında maden kömUrU 
aramalan mUsbet netice verml• ve 
ylrmı,er kiloluk kayalar halinde kö
mür eıkmaia başlamıetır. J'eolotlar 
bu kömür havzasının çok senlş oldu
ili huıuıunda mUttefiktlrler. Halk, 
bU)'Uk bir sevinç içindedir, 

:Vedat ve Nedime seçilmişlerdir. gUn Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Kongrede cemiyet mensupları ta
rafından verilen muhtelif takrlrler 
okun mu,, bu arada tktısadt bir mec
mua çıkarılması, bir kUtUpbane tesi
si, bir muhaube birliği kurulması 

hakkındaki teklifler hararetle kar-
şılanmı,tır. 

Toplantı sonunda, lzadan Abdi, 
Tevfliin, bU;yUklere tazim telgrafla
rı çekllmesl teklifi alkı,larla kabul 
edllmtı ve RelaJcumhur lsmet lnönU 
U'e Başvekil CeH.l Bayara ve lktııat 
Veklll Şakir Keaeblre tazim telıraf
ları cekllmlşUr. 

Ziraat kongresln~ i•tlrak edecek 
olan mutahhaslar da ayni trenle An
karaya gltmı,ıerdlr. 

PARTİNİN MÜNHAL 
ldEBUSLUKLARA NAMZETLERİ 

Ankara, 24 (Hususi) - Cumhuri
yet Halk Partisinin bUyUk kurulta
yıJ)da Parti genel sekreteri seçimi 
yapılacak, bundan sonra da münhal 
mebusluklar& gösterilecek namzet
ler Utın edilecektir. 
Açık bulunan ve Parti tarafından 

nam:ı:ct göıteı\lecek mebuslukların 

sayısı on dörttür. Buralara, Parti
nin naazetleri illn edildikten sonra 

1 mebu~ aeçlml yapılacaktır. 

Cl4 kilosu on 'bir kuTU{la 'Verilen elma, Bizim kanaatimize göre Balkanlı 
ba1ckıallarda kırk kuTU§a satılıyor. Bu. <le' lctlerln bir ağızdan konuşan 70 
"* gibi diğer gıda maddeleri 11e mey. milJ 011 nilfu ıu büyük bir blok hali· 
t.'Glartla da ınisbetsiz fiyat farkları gö· ne ı;l'lebllme 1 lçhı en kısa 701 Bnl
riılüyor. Bum' !Tcaf'i olarak bir netice- garlstaıun da antanta girmesidir. 
ye bağlamak 'IZaere mütehasNZardan Çünkii 0 zaman Balkanlar dahilinde 
miire.,, bir ikfuflt Mydt :ıqka et· hiç bir ptlrtlz kalmamış olur ve me
tik.,. selenin halli ancak harici tehllke)'e 

Vali B. LMfi !Kırdar, İstanbulun kar,ı almacak müşterek \azlyetin 
birçok semtlerinin çok bakımsız ve pis tesbltfnc kalır. Aksi takdirde yapda
old\lfunu, pazar yerlerinin çamur içb eak 1111 bugünkü Balkan antantının 
C!e buluniduğunu, bunlarm da. l8lahı i.. hiik..;nlerinl orta A\•nıpada "u.kua
çin tedbirler almmı§ olduğunu söyle- geltn son değişlkllkleri de gözönüne 
mil, tehrin su derdi ile süprüntü me- getirerek ) eni baştan tetkik etmek
selesi hakkmda demiştir ki: 

- Bence belediye audan para alma- _tt__:r·------------

111G?ıdır. Şehir suyunu lüzumu derece. s b • b 
d6 çoğalt~~ ve azami derecede ucuz- 8 ) ft 
?atmak için tcap eden tedbirler alına • 
caktır. Şehrin temizliği nokÜla'lndan G •• k 
buna fid,detle lü..~m vardır. Jlese'l4 bir O 6'.P O 
çok aokıaklann 11ıkanmaM lôzımdır. ~ 
Şimdilik bunu. bir kı8ım yerZerds tatbik 
ede1;iliyoruz. Süprüntülerin G81i fırın-
larda yakılma8ı hiç .,Uph6 yok ki mil. 
him bir Züzıımdur Fakat bu fınnlann 
teriii de paraya r:ıutevakkıftır. Bu hu
suata da tetkikat yaptırmaktayım.,, 

Çekoslovak .Cumuhurreisinin 
Prağ, 24 (A.A.) - Reiaicümhur 

Nacha Noel münaıebetiyle, bütün Çe· 
' . koslovak radyoları tarafından neıredı-

Ien bir nutuk söylemit ve ezcümle bu 
•eneki Noelin, yeni devleti teıkil eden 
milletler arasında yeni bir brdeıJifin 
batlaqıcmı ifade etmekte oldufundan 
emin bulundufunu biWirmiftir. 

Hatırını soranlara 
T eşekkur ediyor 

Ankara, 24 (A.A.) - Sabiha Gök
çen, bUtUn TUrklUğU en bUyUk acı ile 
saran Atamızın ebediyete intikalin
den duyduğu sonsuz ıstıraptan ötUrU 
1stanbulda ve bilhara tedavi altına 
alındığı Ankara numune hastahane
sinde gerek bizzat gelmek ve gerek 
telgraf, telefon ve mektupla hatır 

aormak 16tfunda bulunanlara, •onsuz 
fUkranlarının ıunulmasmr Anadolu 
'.A.Janıından rica etmiştir. 



GUkboğa sağa doğru 
adım attı 

birkaç biii~orc&u. Fakat işi ta~ manuf 
bir baısktn halinde bitirmek late 
ti. Bunu o dakikaya kadar Arta hı 
\lyanıklığı ve tedbirleri yüzuu·lc ıı 
pamamıotı. 

• • 
ırı Askerlerin ,arasından en çev.k ve yapıh 

Gökboğa askerlere döndü: 
- Haydi! 
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, 

Gökboğa yana çekildi, dunra gl
recek01i~ gibi ıindi. 

Gelenler Uç dört kiıiden aıatı de
ğildi. l(apının arkuıuda durdular. 
Birisi: 

-Aç! 

Dedi. Gökboia Firuzun se•lnl he

men tanıdr, Demek ki onu hemen fU

racıkta ''e aramaıa lüzum cörmek-
f;izin yakalayacaktı. Buna seTin1yor· 

olan iki kişi ayırdı 
du. Fakat acaba Artaban da onların 
aralarında var mıydı? 

lçerlde bir aUrgU çekildi. Ayni za
manda bir adamın telAşla merdiven
leri inmesinden çıkan gUrUltti duyul
du: 

- Firuz, dur! 
Bu da Artabandı. Fakat niçin ar

kada~ının kapıyı açrp da bahçede hrr
srzı aramasrna ve yakalamasına ma
ni oluyordu? 

attı. Askerlerin arasından en çevik 
,·e iri yapılı olan lkt kfşfyl ayırdı: 

- OUrUltU etmeden arkamdan ge
lin! 

Sekiz on kJşi koca k11tUttt ımn . 

tutarak dört beş adım geri ~klldl 
sonr:t. bUtUn hızla.rlyle kapıya do 
rUrdUler. 

Gecenin sessizliği içinde mııt 

bir çatırdı oldu. KUçUk, ta.kAt ~.ı 
ve saıtam kapı parçalanarak bir il 
nıı yere dUştU, bir kısmı da reze 
Uzurlnde nllandı. 

lkl meşale birden yanmış Te or.! 
tutanlar lceri dalmıflardı. 

Aiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiİiiii~ ı 
6Dzel At k 141ilmlerlyle 

Gökboğa eliyle kapıyı yokladı ve 
gltttkc;e kuvvetini arttırarak itti. Ka
pı hiç kımıldamayordu. Anlaşılan bir 
iki sUrgUsU daha vardr. 

Dedi. Ağaçların kuytu gölgelerin. .. 
de yaş topraklara yahut taze çimen
lere basarak dolaşmaya çıktı, Geç
tiği yerlerde sağına soluna. ve onune 
dikkatle bakıyor, bir şey arayordu. 
Nihayet arka tarafta eve bitı,lk ola
rak yapılan bUyUcek bir kulUbe .. 
nin kapısında durdu. Yerde odun kı· 
rıkları ve kısa bir kUtUk parçası var
dı. Buranın odunluk olduğuna şUphe 
yoktu. 

Merdiven tam karşıya ra1Ua1or 
Tavan basıktı, kalın kiri~ler b11r" 
korkunçluk veriyordu. Safda ve :: 
da kalın ve yontulmamış ağaç r;; 
delerinden yapılmı~ direkler Tar 
Ta14 karşıdan blr takım karışık 
rı.uı;malar ve çekiç sesleri aeU1or 
Kubad; 

Biiyilk: ve ihtiraslı ınaceraları sevenler 

Saray Sinemasında 
CLARK GABLE - MIRNA LOY 

ve SPENCER TRACY gibi 3 
yarattıkları Fransızca 

bUyilk Jtldızın 
sözlu 

Yaralı Kartal 
Miikt-mmel filmini gönnelldlrlcr. FOKS JUJ:INAL'da: Ballba:ur 

d.ünya havadisleri, 1089 milcevherlerl 
Bugün saat ı ve 9.SO da temllltlı matlaeler _____________________________ .._. ...... ----~. 

Bugün MELEK sinemasında 
ZEVK • EGLENCE ve UCUZLUK HAFTASI 

2 Bü,ük Film Birtlea 

1 - ŞHiRLEY TEMPLE 
tarafından Fransızca sözlü olarak yaratılan harikull4e ıüıel ve mtle11ir 

KIR ÇiÇEGi 
2 - .~ Mauılarm Mucidi ve BMuı 

WALT DISNEV 
tarafından tamamiyle ren'kli olarak yasılan 

MiKiNiN 1938 ŞEN HAFTASI 
DiKKAT: Bu hafta çocuklar için her ıeanıta tensilit vardır. ~uı~ 

saat ı ve 2,30 da tenzilatlı fiatlarla HALK ve TALEBE matinelen 

- Yılbaşı mQnasebetıvı• 
SAKARYA • 

sıneması 
BUGON bütün küçük ve büyüklere MlCKEY'in en gUzel hediyesini 

takdim edecektir. 

Valt Disney'in e1111Jalsiz ıaheseri GÖRÜLMEMİŞ MtCKEY'in 
19S9 ŞEN HAPTASI 

İçeride Artaban şöyle diyordu: 
- Bu saatte, bahçe kapısı da olsa, 

kapı açmak bana hayırlı görUnmll
yor! 

- Bu herifi yakalayıp öldUrmeyl 
pek ııterdim. Hem, mutlaka yakala
rız! 

- Ben blr fayda görmeyorum. 
- Bahçe duvarını nasıl aştrğını da. 

öirenirlz. Ona cöre tedbir alırız! 
- Onu yarrn da. yapablllrlz. Vaz

geç bu işten ... 
- Peki. .. Sen blllrsln ! 
Kapının eşlffndeJd ışık sızıntısı 

birden parçalandı. Demin çekilen 
ıtırıtı cene sUrUldtl. Gökboğa bir nn 
ba,ındau aşağı buzlu sular dökülmüş 
gibi ürperdi ve canr sıkıldı. 

Ayak ıealcrl kapıdan uzaklaşıyor
du. Artaban: 

- Ne olur, ne olmaz! Şimdi hırsız
la ufraşacak zaman değil! 

Diyordu. 
Gökboğa kendisini toparladı. Bıı 

tazleı· ona şöyle blr ihtar gibi gel-
ınlştl: • \ 

- Durulacak zaman değlJ, hemen 
l•• batlamalı! 

Ayak aealerl taınamlyle uzaklaş
tıktan ıonra kapıya omuz verdi. Ga· 
yet u eınlyordu. Kubad da yanaş
tı ·ve dayandı, fakat farketmedi. Dört 
bet kiti yUklense açılacağına şUphe 
yoktu. Fakat kllçllk olduğu için bu
na fmkln yoktu. 
Gökboğa sağa doğru birkaç adnn 

- Ah, şu kUtUk biraz uzun olaydı! 
Dedi. Mandalt kaldırdı; kapıyı ya

vaşça açtı. tçerlsi .dışarıya göre da .. 
ha kara.ı:ıtık oldufu 'l~tn orada neler ' 
bulunduğunu hemen görmek mum -
kUn o1rnayordu. Gökbofa bekleyemez 
dl. El yordaınlyle UDUnfl ve yanlarını 
yoklayarak yUrtıdtt. Gerçekten eli
ne odunlar geliyordu. 

Dtr aralık sol ayatı sert bir şeye 
carptı. Yoklayınca onun bir insan be-
11 kalınlıfında bir kUUlk olduğunu 
anladı. Elini kUtUlt boyunca lleri ge
ri ıUrdU, bir fnsan boyundan uzun bu
lunca sevindi. Hemen arkadaşlarına 
fısıldadı: 

- Şunu götüreceğiz! 

Onlar da cgildller. KtıtUk kolay
lıkla kalktı. Geldikleri yoldan gori 
döndUler ve evin kapısına geldiler. 
O zaman Gökboğa karanlıkta ancak 
ve bllyilk bir dikkatle farkedllen işa
retlerle diğer arkadaşlarını da vazife 
başına çağırdı. Meşalecilere kapı kı

rılır kırılmaz yalın kılıç tcerl dalma
larını emretti. 

Evin içinden ~yak sesleri ve telAş
lı konuşmalar geldi. 

- Merdiven orada! 
Diyerek llerl atıldı. 
Gökbofa da onun glbl yaptı. 

raya vardıWarı zaman çekle 1e11leri 
son defa ve başlarının ucunda du~ d 
lar. Merdivenin UstUndeki ka:patı · 
dlrmlşler, ~vllemişlerdl. Gök1Kı 

geriye seslendi: 
- Koçbaşı nerede? Çabuk geUr~ 

Deminki kUtliğll getirdiler. Bu 
fer aşağıdan yuk.anya doğru s\lrer 
hızla c;arptrlar. Merdiven kapafl p 
calandı. Gökboğa yalın kılıç) uk:t 

fırladı. ı<:apağm Ustllne koymak i!: 
bir takım ağır şeyler taşıyan dört 
dam ellerlndeldleri bırakarak yand 
ki kapıda kayboldular. 

Bura11 bir koridordu ve baıka k 
pısı yokta. GBkboğa ile Kubad P ı 

zamanda kapıya om uz verdUeı r 
kat açılmadı. O zaman G6kho ı ' 
murdandı: 

- Anlaşıldı, btıtttn kap ": n ı ı rnı 

llzımgelecek! 

KUtUğll taşıyanlar da bunu 1 ~ 

min etmişlerdi. Burası daha 1;.ol 
Kubad: 
- Bizi gördlller! ~abuk -olalım! 
Dedi. Gökboğa başını kaldırıp da 

pencerelere baktıiı zaınan lkt başın 
birlbirlnin ardındaa deınlr kafesle-

ı a.~lldJ ve GUkl'>oğa eflJ~ten atladığı ı 
man kendisini bUyUcek ve 11U11tU b 
salonda buldu. Karşıdaki kapmın e' 
tinde bir adam görUndU. Bu Flruzd 
Yayını germif, okunu koymuı ve do 

rin arasından yarı yarıya çıkıp çe. dotru Gökboğaya ıılıan alm1ttı: 
kildlğinl gördU. -Al ıana! 

O da çabuk olmak llzımgeldlğinl (Dnumnr 

IP'EK Müthiş • Muazzam ve son derecede heye
canlı bir film görmek isteyenler Sinırnasında 

Amerikan halk düşmanlarının korkun9 ınaceralarilı ibretfe 11yrediltctl' hl;athmnı gösteren 
(Fransızca sözlü) 

SON GANGSTER 
v
3

e Amhe~ba·simpinÇaenvmuliflthairı kaElhlekahnaiytoufranı 1 Şaheserler f&he .. rini &lrmılklirler 
Filme ilave olarak FOKS dünya haberleri ve Walt Dlsney'in renkli Kiki Mavs filmi 

Bugün saat 12,45 ve 2,30 da ucuz matineler vardır. 

••--•--• ÇocuJdar içiıı fiat 10 kuruı. ------ı A----------------• 
Karamazof Kardeşler 

Yızan: Dostoyev•ki 

J'iyoder, bqını kaııyarak: 
· - Yok canım 1 dedL Ama belki de 

baldan vardır. Eğer mesele böyle ise, 
"lenin manutırın kıyamete kadar dur
ıun. Biz, uyanık inanlara gelince, biz 
de aıcacık odalarınmda kalalım ve kon. 
yaklarmuzı içelim. Yoksa, bu Allahın 
bir takdiri ıni? Ha, ıen ne dersin tvan, 
bu ite? ... Söyle bana, dünyada bir Al
lah var mr? Yok mu? Xuum.~kayr 
bırak da dofru söyle! ... Neye gülüyor
wn bem? ... 

- Smerdiyakovun bir iki deli yara. 
tdrtı ineanın dağlan yerlerinden kımıl· 
databilecekleri baldandald inanııına 
mim koyuıunuz aklıma ıeldl de ... Ne 
güzel Ye ne isabetli bir IÖl'Üftil .e 1 .. 

- Ben bayle bir teY söyledim mly. 
dl? 

- Eveti 
- fu halde, ben de hallı bir Ruıum. 

Felsefe ile ufrafll'An& utmen sen de 

öylesin ... İlter miıin, ki ıcni bU inanıt 
ve karakter içinde ya'kaJayıyım. Merak 
etme çok ıiirmu. Sanı bir hafta içinde 
bu dediiimi iıbat ederim. Hele de ba· 
na bakayım, Allah var mı, yolunu? 

- Hayır, yoktur l 
- Aliyop, Allah var mı, yok mu? 
- Evet, vardır 1 
- ivın ahret var nu ? 
- Hayır, yok? 
- Hiç mi yok? 
- Hiç yokt 
- Bir parçacık olıun yos m~ 
- Bir parçacık da ydk ! 
- Şu halde ahret, Allah falan fİJln 

hep 11frr hı! 
- Hep 11fır! 
-·Aryoıa. ahret vır mı? 
-vırr 

- Hent Allah, lııem üre~ var 1ta? 
- Evet, ahret, uclif li 

var olur! 

- Bana kalırsa, bu meselede lvan 
haklıdır ... Bu inarutların, binlerce yıl
danberi zavallı insanhi• neye mal oldu 
iutıu dUtGnmek bile akıllara ıarar ... 
Bisimle kim böyle eğleniyor acaba? ... 
tvarı ıon defa olarak soruyorum: Al
lah vır mı, yok mu? 

- Son defa olarak söylüyorum, 
yoook! ... 

- Dilnya ile kim alay ediyor öyle 
ise? 

- Galiba ıeytan ! 

- Şeytan var mı? 
- Hayır! 

- Alt öyle iıe ... Allahı icadcden yo. 
bur elime ccçirirscm ne yapacaB-ımı 

pelc bilmem ... Çünkü onu a~ak bile 
en hafif cezadır. 

- Bu icat olma.aydı, medeniyet de 
olmıyacılctı ! 

-Sahi mi? 

- Elbette ıahi... Sonra konyak da 
bulamıyaealctınrı:. Kendinizin çele.meniz 
lbım geleetkti. 

- Dur hele bir 'küçük kaddıçik da
ha içeyim. Galiba fikirlerim Aliycşayı 
incitti. Gücendin mi bana yavrum? 

- Hayır gileenme<Um... Bilirim ld, 
blblniı: kafanızdan l)'lclir. 

- Kalbim kafamdn iyi mi? ... Nasıl 

nasıl? ... Bunu sen mi ıöylüyonun? ı
van Aliyotayı seviyor muıun? 

- Evet, seviyoı1um !. 
Fiyodor, artık saniyeden saniyeye a· 

ğırlafıycT, dlti dolaşıyor v~ sızmaya 
doğru sürükleniyordu. 

- Sev onu ... Sev l Dedi. Aliyof&, ıc. 
nin Starcçe karıı pek kaba davrandım. 
Fakat çıldırmrı ıibiydim. Ne yaptıiımı 
bilmiyordum ... Stareç, zeki, uyanık '1e 
bilgili bir adam... Sen ne dersin ivan? 

- Olabilir! 

- Muhakkak ki öyle ... Tam bir Moı 
kof cizviti ... Rolü icabı aziılik kisvesi~ 
ne bürijjjyor ... 

- Ama Allaha inanıyor 1 

- Ne münasebet!... Biliyor musun 
ki o da %ckasiyle hareket eder. 

- Sahi mi? .. 

- Sahi ya... Ama, bu hal onun da 
değerini eksiltmez. Onda "Mefiıto,, yu 
an~ıran bir şey sezilir. "Zamanımızın 

kahra-nanları,, (1) kitaplarındaki kah· 
ra':llana .da benzer. Galiba adı "Atbeni
ne., di. (2) O da milthi! bir ~hret!idir. 
Öyle ki bugün bile şayet kının ve la. 
zrm olsaydı, günah ç kartmak iç'n ona 
gitmelerine razı olamud Onda 6y
le hikayeler nr ki dinlerken giHmek 
ten katılırsın Uç ı e evvel b!r g ·"' 
biıi çay ve li r ziyafe · çat'İff'-"'"' 
I 

Zenıin 'kadınlar ona likör gönderirler" 
di. Bir kadını nuıl haıtahktmı kurtar
dıpnı anlattı. GUlo güle bayıldık, 

Onun ne mıtl oldujun.ıı ı~ bilmeni. 
niı: .. Tüccar "Demldov,, un alı.mı bin 
rublesini de deve yapmrıtt. 

- Nasıl dne? .• 
- Onun fazil~ ve namusum bu p&• 

ra emanet edilmifti, Hac:isdea korka· 
rak ona parayı veren tUCQI', IODradan 
metelik bile alamadı. Müthiı adam ve.· 
aelim ... Hadi bir kadeh konyak cllha 
sun bakalım. b bir kadeh, batb if. 
miyeceliın. h-an kaldır tilqi artık ... 
Neden bu yalanlan lavmrken hezeyan 
lanma mani olmadın? 

- Kendi keııdfrtiı:e ıusacaitnızı hi• 
liyordum. 

- Yalan ... Fenalık olsun diye aea'ni 
çıkarınam. için içlrı benden •rtt edi 
yorıun. Buraya da bu nefretini hu 
göıterın6 için ııtdin. 

- Konyak, bapnıza vurma}a baı
ladı. Ben artık ıidiyorum. 

(Devamı nr) 

( 1) Lennontov'ua llllf)alll' ......... 
(2)Rowunmlcaluuma"P ........ 

tir. Arı....,.., .,,.; miWlifiD "Y..-U 
•to, iıimU ..... mn ~· 

H.S. G; 



KURUN-
AHONB CARlt"UJ 

..... ,,.,. • ..... tt. 

'~-· dıfUUI• 
AJ!ık H 1M Kq. 
1 aJlık 280 UI . • 
1 Qbk CH U0 • 
YıUıls too 1GOO • 

Tarlf ... ndeD O.llıen Blrlllt için •Jd~ 
~ lsurut dlfOJOI, l'•te barliltoe ıtr. 
.. ,,.. ,.....,.. a:rde :reımtı beter lıurut 
cammedlllr. 

~ hnne uıdıaı bildiren cneklap •ı 
ceı.nr acrettaı, llbun• paruını• PGlt• 
.. ,. baDU il• :rollarna Oerellnl hlarr 
ııceadl esertae alır. 

f"IJrtllltnl• twı poıto artrbılnd• 
KUHUN'• abone uaıılır. 

Adres deflştlnn• ocretl U kuruttuı 

iLAN OCRETLERI 
Ticaret IJlnlanıun untlm • satın 

t0ndan itibaren ilin .. ,raıannda CCJ, iç 
u:rfalarda 50 kuMi d6rd0nc0 sayfa. 
d 1 ikinci ye OçOncOde 2. birincide 

4: b:thk yanı kesmece & lindır. 
BOylllr, eok de•Hrnh, klişeli, renkli 

illa verenlere a:rn ayrı tndınneler Y•· 
R mi llAnlarıa santim • aahrı 30 

pıJU'. es 
taruıtur. .. 

rıearf ma/1111111• olmıl/Oll lttlfl• 
lldnlar 

Bir del• 30, Ud derası &O, Oç defası 
85. d6rt defUJ 75 ... OD defası IOCJ ku. 
nqtur. Oc aylak ilin Yerenlerin bar ete. 
fan beda ... dır. 1>6rt satın ıeçen llAn
ların raıla satırları be• kuruftaa heup 

edilir. 
Hlımet 1capona ıtllrtnlıre kılra& 

lYla tarUnl 11aıd• !$ indirilir. 
KURUN bem dolnadan dolruJe llcen. 

dl idare ıertade, hem Ankarı caddesin
de Vakit Yurdu altındı KEMAUilll>llll 
IREN illa bOl'Olll •llYI• llAn kabul eder. 

(BIJroıuın itle/onu: !OW) 

RADYO 
rORKIYE RADYO DIFCZ\' ON POSTALARI 

TiJrklut radyosu - Ankara rml11osu 

DALGA UZUNl.UCU: 
1839 m. 183 l\c-<../120 Kw. 
T. A. Q. 19,i4 n. 15195 Kcs./20 Kv.·. 
T. A. P. 2J 70 m. 6CU Kca./20 Kw: 

TVRJt!YE SAATILE 

2,,_12•938 _ 31-12-938 - llaftalık ""'!.ram 
l'O a 

25-12-1038 PAZAR 

12 30 Milıik (Küçük orkestrı): 1 - Not. 
torn~. (Becce). 2-A•k dansı - (J. Gunın 3 - Serenat - (RabmanwlnoGv)b • . •)-l3w:_ı: 
die aJte Spi~lubr Uckt ( · 1 ış • .-

.__ .__ 1 1 meteor_ Ankara. 13.10 MD. 
•nı __,r er • ) 5 Helm 
sik (Kllctlk orkestranın de ... mı : -
kehr auı der Fremde -~ver~tr:~ld~ 
6 - Gilzel Elen • (Os ar Heinz link). ıs, 
Pfannkucbenı ıeburtstaı (ati> U - U,30 
45 Konuşma (ev kadını 58 • 

Tarlt mflziiL 8 K nn&JWl (ço. 
17 30 Mllaik (cazband). 1 ° ..., 

calt ~•U). ıa.15 Millik (cazbanlodjıln :ı::; 
a 30 Sa , aJ ns, meteoro • 

E). ı . a.. a k üzili' ı -
naa haberler(. 18,45 Tur m • 

2 
_ 

çak cnlı dallan • Yürük türkiisÜo H 
UŞ. 3- ıım Jıs pınar ba,ındı yalnız uyum güllil ba-

tı. olla. 4 YDrük t1zı. 5 - Kız 
7 

_ 
aım llUIO. 8 - Aç tıpı oyun bav~ı. .n. 

a Suril suril aur-
Ben bir teklik 1Ylad1m. - todl) 20 

eli kıllar. 19,15 lllilzik <Bir ~-e 1 - Tan-

trk mllıllf: (Kllsik pl'Olf81D • sı 
ari Cemil • eddi araban peşrevib 2; ı~ 

ilah ala birinci beste. 3 - Tan ua ·alır 
'bk • ikinci beste. ' - Sadullah :!.~si a 
temaf, 6 - Tanburl lıbak "" 581 

8 ·-Kemal Niyazi - kemençe takslmL le) 
· hü rkı (Kerem eJ • :Aıız erendi • um "' (Dellidl 

' - Mahmut C.Weddin pap • A ·c 12 
)>öyle nel). 10 - Şevki • il - Hacı rı ;... 
• RamL 21 Saat Te aon haberler,~ mil· 
nnın 10D dnll netlceJerL tı~o <U faah). 
dil (ince saı raab - Perabn c23 Son 
22 llllılk (Varyete - pi). 22 45 -
haberler ft yannkl prosranı· 

28.12-938 PAZAR~l 

13,30 Kaıtk - (Pl). 13 Saal0 -:::ı:a:;; Jerl n meteor Ankara 13 1 il lll. (Pi). 
solbt • pi). 13.SO - H Tftrk m z • (dok 
11,,SO JIQıilt (dans saati) 19 Konutmti de
tonm auU). 19,15 llli111k (dans sa• e ,.,. 

) 1, 30 eo--t ajans MeteoroJoJl v 
vam • • _... • • Turk mllıill 
raat borsası bab8rlerl. 19,45 S ba faıh). 
(ince 181 fuh • Beıte nlıAr - e e 

ilk tedrisa 1 leri 
ilkokul öiretmenlerinin huauai idare bütçeainden 1DDumİ bütçelere seçmeai için 

Yakında toplanacak Kültür Şurasında ilk tedrisat 
vaziyeti de görüşülecek 

Grip salgını 
Vilayet Hıfzuaıha Komisyonu 

Toplanıyor 
~ebrlmlzde on bet ıtındenbert de

vam eden gayri muntaıam havalar 
dolayıslyle grip sttnden gUne artmak 
tadır. 

Muhtelit mueueaelerden ve otul-
1&.rdan alınan ma16mata göre memur, 
öğretmenler ve talebelerden çotu -
nun vaıit alne devam edemedikleri 
anlaşılmıttır. 

Sıhhat işleri dlrektörltıltı mtı...e
Re ve okulların devam vaziyetini tet
kik \"C balkın 11hhl vasiyetini Jcoru
mak Uıere grlbl doturan belllbaşh 

.ıml!leri tesbit etme-tedlr. 
Okullarda butaıık fulalaştıtı tak 

dlrde kı•A bir mGddet l~n lhti7atl 
tedbir olmak u1ere tatll' edtlecekler
dır. 

Vlllyet hıtııuıha komisyonu haf. 
ta içinde toplanarak bir karar nre
cel:LUr. 

-o--

Nevyork sergisi 
Küçük Sanatkirlar 1ıtirak 
l~ Müracaat Ettiler 

önttmUzdekl nisan a71 içerisinde 
.. \mt ı ikada açılacak olan beyne imi· 
J • Nevyork sergisine ı,ebrlmlzden 

bir kısım tUecarlar ve kUçUk aaııat
kArlar da l•Urake karar vermltler, 
bu hususta allkadar makamlara baş 
vurmılardlr. •• ••raoaat. cok IA1Hltll sort1ı•a-
111nden allka 11• karşılanmıt ve tet .. 
kike bqlanmııtır. 

Ncvyork 1erstllnde memleketlml
ıln ötedenberl tamamen yeril ve 
mlllt olan aanat.klrlanmımı tıleri
nl tethlr etmek, faydalı görtıldtlllln
den b11 huuaa alt hazırlıklara derhal 
batlanacalı umuluyor. 

Ut tedritat ötretmenlerinin mUte. •-------------
raklm kıdem zamlannm 8clenmeal i
çin vlllyet bütçesine t&bslut kondu
tunu ve ödeumete batlancıııuu 1as
mıttık. Onumuzdekl 11Uarda 61Nt
menlerln kıdem u.mlan lçla buı mi· 
blm kararlar alınması icap etmekte
dir. 

tık tedrisat öğretmenlerinin şimdi
ye kadar verilen kıdem samlan oto
maUk bir 1tkllde idi- Her )'Jl artan 
öğretmen miktarı kartııında Till19t 
huıust idare bütçesi ba. samlan Tere· 
hllrnek için klfl tahılıat bulam .. 
makta veba nreUe yektn mıtnakale
l6re yol açmaktadır. 

Gelecek 111larda artan kıdem sam. 
mı alacak öjnıtmenler tein her ~ 
btltçe)'e 7eDI t.abaiut toam-.r )'allat 
da kıdem sammı tekllD• batk& ilr 
formllle ballanarak acıenmeat icap 
etmektedir. 

Fakat bu vasiyetin ne kadar kabili 
tatbik ol4utu da katlyeUe maltm 
dell141r. lluvafafkıyeUe pllf&,.k 
kıdem ml4detlnl dolduran ölretme
nln luclem u.mmını ablıuı en taltlt 
haktar. BUUlD ilk tedrlaat ltlerl,lllD 
halledllmnl huauıunda 7a1',.da top. 
lıuıacak kUlttlr •6raaı lçln bir rapor 
hazırlanmaktadır. 

ötrendlllmlıe ıöre tık tedrtat 
6lretmenlerinln vlll1et hu•••! 1~ 
re btttcealnden alınarak umumi mG
vazene bUtçnlne nak\eclllmeleri ta -
ıavvuru Tardır. Bu ıureUe kıde.-ı 
meaeleıl1le diler itler kökünden 
halledllml• olacaktır. 

Sar oş hir bekvi 
mahkemede 

Bir KahYeciyi Tabanca Ue 
Tehdit Etmektea Suçlu 

Fatih muhasebecisi 
Görülen Lüzum Owine 

•tt- El Çeldirilcli 
Fatlll ~daireli muha1ebecl

ıd Bay Bnverln belediye relılfllnce 
vaılfeslne nihayet vertldltl dtın ken
dlılne teblll edllmlftlr. 

Bay Bnverln enelce San1er muha. 
•beclel iken hakkında yapıfan tah
kikat netlceahıde hizmette tulla
ıırlmamuı busa1unda blr karar ve
rllmlt-:oktutu ve ba ktramı son vaıt
fe1e nlbatet verme keyf17eUne mn
eatr b111Q2'datu aıılatılnırttır. 

Bu itle allkadar olmak tısere be· 
ledlye beaap itleri mtldUrtı B. Kemal 
Tulpr'a da ~ıı el eettlıflmlttlr. 
Belfdlp lı._,p lfted qıtldlrlUU ve
klleUne i.eJedlye tahkik ıu"8l mu. 
diri Zenel Abidin tayin edllmlfllr. 

Donko sis v........_ ı11ı SeferleriDi 
Y apmaclılar 

llnelkl gece aabalaa .clolru lıtan
bal aftana rene tealf bir. tabaka
.. kaplamıttı. Saball uat oaa kadar 
bu alı devam etUttadeo, sabah llk 
npur aeferlerl yapdamamıt. karadA 
monakallt pek sGç1Ukle lera edtımle· 
Ur. Banaola beraber, gerek denlıde. 
serebe karada bu ytızdea hiç bir ta
za ot.-ıa1u,1ttr. 

TlftDc. • 
nır mUddettenlae i!Ut,.. wul7et· 

t 'J bulunan tiftik plyuuı, Alman1a
d~n permil~r selmealyle beraber ha. 
re .tlenmltUr. Gelen permller. daha 
slyade ellertn4e ıtoL tutan firmalara 
lıablur etmekte oldujundan ftat ae
TITttlerlal JUU.ltmtle JanlllD etml,. 
Ur. 'Bu ll•fta sarfmcta111alatellf men
eeU tıtUldtr 11' flraUarla •tılmıotır: 

rQnen 
Okun n 

s~v••n ___ .... _____ . 
Hayat pahalılO 

n 

B U'l'UN sıkı tedbirlere, bitin Ui· 
rapnalara rafmen hayatı acu. 

latmaia muftffak olaımyoru. Her p. 
sen sin, bu maeJe biru etaba an..k
ta •• DCftJ'e lraclar ........... 
memektedir. BUJlk ve 'k6sü _., 4fi. 
re aymnadan liyliyebiliria ld. ,.,_.k 
.. tmakla meıcul olanlar 1N Mhfete ... 
11 mllnaif deiilJerdir. Puarhbu lltlt 
kanununa ra&men •ttriı mala fiat eli. 
keti kc7Q esnaf, ariifterl arafmduı 
mkıttmJınca mutlaka bidr9Ç binit .... 
zı11t 11pmakta. KUç&k •• eenar ~ 
ise, b6yle bir kayda dbl oı..tlll ı..J. 
ele ul& pazarlık cihetine ~
tadır. 

~rde puarün ahperif edeo 
bir tamdık. iıpanaltn ~ 1riJD111IM ... 

kunap aJdılrnr ve 8eJ1ar •tledlla tft 
ldlOMıDU )'edl buçuktan aplt ....... . 
linl llylil)'Orda. Uhana, ..... .....,, 
.alatahk veuire de b1lmmla .....,._ 
edilebilir. Puarda •tılaa ..nar. Sti· 
rUJr olduktan da iddia edilema. ÇW 
nıııa,et buna alan cam.ekte" .... il· 
re çektirmektedir, 

Pazarlarda •talan diiu yi,ecek ..,. 
lerde de ilpuakta ol•111ıt p1ııi mltlıit 
bir fiJat fara war. Paarlanla •111 fi
atlerl bir kontrol übndl• . ._. H. 
sük aaafa da tqaıiJ etmek ..._... 
delil midir? 

• mlddet ipe .............. 
yenecek teJ'lıerln toptan fiatl.t .... 
da nepi,at )'&pl)'Orda. - ...... 
Jer de aht veriflerlai •lı Jdln o e
m o.erinden yapmü aJı:'en s"" 
kurtalurlardı. Ba brann J•ıtl •• tat· 
bildne ıeçu.nı.t fa1dalı Glacütat. D
çillr eanafm yaptıklan ibtilslnn k •· 
retle bir dereceye bdar &tine 111110 
milnıldln olabilecektir. 

• •• 
a•INr .,_.,......,.... 

ye deaince de ,.ı .....,_ nillmllln 
hatıra celmelDlli llllllDklll dellWlr. Clt· 

. ddelerlni ....... bün, .,. Llt· 
• dana, iunları acuJatacak ~ 

buhınmurm. ucu o1anJanma ....... 
h)'a •tılmalarmm meni ipP ....... 
tedbirleri bir an enci _......,... te. 
menni ederim. 

ICD'. 
Diler taraftan latanbal Ttlrkoftı 

dlrektör1811l 4e Nevrork aerstılnde 
tethlr edilmek Qsere yerli urunlan. 
m111n resclmlerinl huırlama1a baş

lamıttar. 

Şlfll lletruti19t malaalleal bekçtıe. 
rtnden Hacı bir mennt7et secelll k• 
ıa11 çekmlf. aarhot old•ktan 90nra 
da Be1olluna stdlp ellenmlıtlr. Bek
çi Hacı bundan sonra seç vakit Oal&
ıaya Kehmedln kahveılne gltmıı. 

kahveciyi görUr eörmeı: 

Otlak: 130-tıl, Kara1ılsar, lllkl- ------------
.. ıaır, Yoııat mallan 118-120, An· 

San' af ôlemincle: 

lki Macar San'atk&r 
Şehrimizde 

Macar sanat.kin plJ&Dlet Jeoıı Ban 
)'akında benelmllel töhreU balı 
Macar muganıılynl lloele von Höfler 
bulundutu halde, ktlltQr bakanlıfl· 
nm mluttri olarak oelırlmlıe ceımıı. 
Galatuara7a mteaflr edllmlşUr. 

Sanatklr burada, Ankara ve Trak
yada. gellrl h&)'Jr ceml1etıerine alt 
olmak tlsere konaerler verecektir. 

Piyanist Jeon Don 9217 senesinde 
bir kere daha memleketimize gelmlf, 
~•rdltl kouerterle kudret ve deterl
nt gCS.termlıtlr. 

Dlllmiıl gQıet konuean -.ut.kir 
Tilrklye:rl ve Ttlrklerl çok aevmekte
dtr. 

Baro Dün Toplanamadı 
Baro heyeU umumt:resl dtın alır 

ceza ulonunda bir lçUma 7aparak, 
mecllıl idare Jzalıtı lçln muaavl reJ 
alan Ud avukattan blriılnl intihap e· 
decektl. 

Fakat, dnıı ekseriyet temin edlle • 
medlllnden içtima gelecek haftaya 
bırakılmı,tır. 

Ha. demiş, aenl ne vakitteııberl 
ara:toram, yUrtı karakola! .. 

Kahveci kendlllnl tanımadıktan 

batka bir nçu olmadıtını da t01ıe
mif, fakat Hacı dlulemeyerek taban
cumı çekmlt. llebmedln kalblllft ~ 
7amııtır, Korkaa ltahvect kurtul
mak ye karakola gelmıt tateme,ın. 
ce Hacı tetlle baamıf, tabanca atq 
almamıt ve patlam&mııtır. Bundan 
10nra kahveci ile bekçl alt alta botu,. 
mata bqlamıelar. yetlpnlır bekol· 
7f 1akalamıtlardır. 

Netlcedı .. öldttrmete teoebblla .. ıu
çu1ıa atır ceıa mabkemeahıe verilen 
bekçi Hacının do.n m11batemelhıe 
bqlanmıttır. 

Sacla, ıorcuun4a 1&rhot o1dutu· 
na, 7aptalmı belmedlllal aö7lemlt
t1r. Şalıltler de bekcbıln blrdenbln 
kahve)'e strdlllnl n 71kılır derececle 
urbot olclatuaa .a,.ıı,,.ret: 

- Birden tab&nca11 cektl: Kehme
dlrı götsune dayadı. Fakat birkaç 
defa teUte butıtı halde tabanca pat
lamadı. Sonra yumruklattılar." de
mıııerdlr. 

Muhakeme poll8 m•muru Fehml
nln dln.lentımeal için tallk olunma,. 
tur. 

kara, Bol,adln. Polatlı. Benanr 
mallan 110-116, Çekirgen. Gerede, 
Bolu malları 1'10-107, Kutamonu, 
sarraıal>olu mallan ıu, Kon1a dal 
malı mallan H-100, Çeaselll maı. 
lan 107-110, muhtetlf deri malları 
'10-11 karuıtur. 

Pqatıra ıelnce; 79rll fabrtkala
rlllUJ )"il IODU dola1181yle bllbçota
nnı ba11rlamala bqladıktanndan 
mtlbayaalarını keamtılerdlr. Ba Jıtz. 
den ppak pt1uuı bu hatta dursun 
ceçmlftlr. Bu hatta ancat 180 bal· 
7a )"&pak ve 711• ıatıımrttır. Yapak 
rın.tıan da td1ledlr: Bandırma. Bur. 
aa. Karacabe1 ayan mallar 66-88, 
Çanakale, Gelibolu, tamır. lsmlt &J•· 
rr mallan 61 .... 63, Karahlsar, KGtah· 
,., 8fll•adln, Bakltelalr, Yospt mal· 
lan 260-212, Aııkara. PolaUr. KOD• 
7a. Kırtelılr •ll&ln slbl orta mallar 
49-11, dert •e beal aaııan •ı-IO, 
71kaamq 78n. 10-15, tlrll Jb f -IO 
kanattur. 

o 

Tiftik Ve Yapaia ıc..... 
Nibnunel..-~ 

Şubatın blrbacl•• ltl1JaND ca111111 .. 
la bqla1acak olan Uftlk n 1apatı 
kontrolleri, k111'1U4a ba •7 1011una 
ııazan 4•nler bl~tur. 

Bu a1ın tıçGactl laaftuı _,,.. 
lıtanbul samraklerla4ea ...... f 
yabancı memleketlere ııt,ın an
lık mal lhtac edllmlftlr. .. nbia 
g~en battalar& auaraa ı.ıru dUa 
fuladrr. Ba çok llıraç etUll ... maı 
Jeketler l»aota AlmUlJ'& o..- .... 
ltal1a. l'ranta, Amerlb, lntore. Ta 
nanlatan ve Rupdır. Ba mı. D
no ettlllml• ma44eler 4e tttta, ra
pü, llalık, Jfl•. lıalı, fındık, Wfll. 
711m11rta. yla ~rap fal1aları 9-f. 
re4lr. 

Bu batta ıcertaıade mntelH ,.... 
lerdea lıtanbal JIJUMID& IUT teu 
balda1, HO ton arpa. HO tea -.ar. 
60 ton taTdar, 62 toa tiftik. 71 toe 
7apak olmak U11re •Hl ton •ıllRI 
..ımlttlr. 

21,ıı Mldk (ftadJo orkestrası • Şef: Pra • 
totl•) : 1 - Konserto arosso No. t (Vi"ali 
W). 2 - Kapennln mezarı - Oıf. Rant). 

Senlonlotta (A. Tansman) 21.l5 Saat. es- =============== 
ham. teTfllt, Te kambiyo - nukut bol'l&S• 
1 allan. 21.25 Ttirk mOıllL S s eserleri Te 
;kılar: ı RicukAr peçrevı - Tanb'.lri 
Cemli. t Sarkı be bude dtitll nale " 
alnm (Ginftzen Aaım beJ). ~ eŞrtı -
GOklil açıldı - (Ha ı Arif be)'). ' - Şarkı • 
Ka)'bettl ,anfil T (Udi Cemli). 5 Şarkı -
8i rkeadl libl ıallmı sevmlf (Lenu). 6 -
meattr aı semai l (Tınburl CemıJ). 7 -

Harf inkılabı Seraiai 
Koat.rolOrler tklaclklnanun blrln-ı 

el gtıat•4en ltll>area ele tatbikat elen 
Jerln• bql&Jaeaklarcbr. Bunan için 
tobrtmlsbl tiftik pt1aa&11ndan muh
telif ••Df8ll mallardan ııtımuneler 

Hafta içinde balda1 pi)'UMl8da 
eheınml1etıl bir 4ellflkllk ftb•l· 
muuttrr. Bana •bep, pl1•aıa 
tatlu olmuıdır. Bununla be,_..r 
maYaredat bu balta bol oldah.._ 
alıcı n satıcılar ne tekilde banket 
edeceklerini bllememltltrdlr. Dl • 
ıer taraftan dıt parualarda •rt bet' 
daylanmııa olcluk~a ehemmJ,.ut te
necek derecede talepler vaklolaall
tadır. 

abl (Veclhe • a Htlzanl şartı • Ne
Musalhı Osmu efen. 

dl). t - Etki (qmln (Ethem erendi). 10 
-Höıam tilrkQ Naclyem. Çalanlar: Vecibe, 
Ruten Kam, CeYdet Koun, Meaut Cemil. 
Okuyanlar: Mustafa Çallar, Muzaffer tıkar. 
22.10 Konuşma. 22.25 MOllk (KllçOk or
testn): t - Vilhelm Tell (Rosalni). 2 -
Volıa klanıe (Otto Llndenuın). 3 - Kos
Ulmlil balo (A. Rubinateln). f - Çardaş 
(L. Grearn•n). 21.2$ Mllılk (cuband,. 23,41 
24 Son llüerlel'" ,.,.... ......... 

Harf lnkıl&bnun onuncu 71ldönll
m Q mQnuebetl1le Ankarada açıla· 

cak aerst lıuırlıklarma dnam edil .. 
mektedlr. Bu itle meısgul olmak tı
zere tetekk'11 eden komlı1on öne
m Uıdekl batta J'enl bir toplaıatr J'&
paca•tır. Serstatn acıtma ,atlat 8aar
tm Uk stntl olaJ'ü f41blt ... _. 

latentımlftlr. 
Piruada tanınmış ve tiftik itinde 

kompetaa oıaa '* at 11naa 11- K U l!!!!!a UN• 
.... aıman.elerl laumarwalt ••• rıı1 8 ~._. ...... 
a.na ll•rl•• Uftlt inama a4Nllae O 
DCllJtaJ• TVllalflfr 
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~ ...... ~0~ak!d~sM~!110~c~d~~ ..... .J En büyük davamız 
Bilmem Refik Rızayı tanır mısınız .. 
Eğer tanımış olsaydınız, muhakkak 

maceralarını da bilirdiniz ... Maamafih 
eğer siz bilmiyorsanız anlatmakta hiç 
bir mahzur görmem .. 

Refik Rıza medeni bir insanın bütün 
vasıflarına maliktir. Fevkalade ketum. 
dur. Çok iyi terbiye görmüştür. Sade, 
fakat temiz giyinir, modadan daima ka
çınmakla beraber modaya muvafık ha
reket edenleri de fena karşılamaz ... Ga 
yet yumuşak tabiatlidir. Herkesle iyi 
geçinmekten hoşlanır .. Halim selim bir 
hali vardır .. Kavgayı sevmez, gürültü
süzce kendi köşesinde yaşamaktan zevk 
duyar .. 

Fakat Refik Rızanın bütün bu güzel 
tab;atlerine mukabil bir tek kötü tara. 
fı da vardır: Refik Rızanın para harca. 
maktan ödü kopar .. 

Dik:kat ediyorsunuz değil mi? Hasistir 
demiyorum .. Hayır, Refik Rıza yalnız
ca para sarfetmekten korkar .. bu hasis
likten tamamen başka bir tabiattir .. 

Hasis çok para kazanıp. altına tahvil 
ederek küpe gömmeğe bakar .. Halbuki 
Refik Rıza elindeki beş en kuruşun ü
zerine titrer, bir şey olacak da sarfede
ceğim diye aklı başından gider .. 

Bu Refik Rızaya ait bir hususiyettir. 
Tatbikat hususunda da fevkalade mele. 
keye sahiptir. Bu tabiati .dinince kendi
ne has gayet pratik usuller de bulmuş
tu; tık olarak taksi masrafım bütçesin
den sildi. İkinci planda tramvay geli. 
yordu .. Fevkalade mühim bir işi o!du. 
ğu zaman uzun mülahazalardan, çok 
ince hesaplardan sonra elde edilecek is
tifadenin, yapılacak masrafa faik ola
cağına kati kanaat getirdiği takdirde 
tramvaya binmek fedakarlığından çe~ 
kinmezdi. Fakat her zaman için yayan 
citmeği tercih ederdi. 

Hatta kadın ahbaplarından biri uzak 
bir mahalleye taşınsa, muhtemel yol 
masraflarını hesap eder, kesesiyle 'kalbi 
kısa bir müddet mücadele ettikten son. 
ra sevgisini kesesine gömer, mahallede 
yeni bir aşina arar.eh .• 

Refik Rıza okumağa fevkalade me. 
raklıydr, fakat okuduğu kitaplar arka
daşlarının malı olduğu takdirde daha 
fazla zevk duyduğunu hissederdi.. 

Srhhatine de fevkalade düşkündü .. 
İşte bunun için de günde bir övün ye
tnekle iktifa ediyordu.. Esasen Refik 
r.ızanın doktor arkadaşı da insanın çok 
aç gözlü bir mahluk olduğunu, bütün 
hastalıkların da fazla gıdalanmaktan i. 
leri gelmekte olduğunu söylememiş 

miydi? .. Refik Rıza fennen sabit olan 
bu sıhhat faydalarına sadık kalmak ica. 
bettiğini takdir e~erdi. 

Size, Refik Rızayı bu kadar tanıttık
tan sonra onun bekarlıkta büyük bir ıs
rar gösterdiğini ilave etmek bilmem faz 
la olmaz mı? .. 

Tabii bekar kalacaktr .. Fakat biliyor 
musunuz bazı bazı evlenmek arzusun
da da bulunuyordu. 

Fakat Refik Rıza kısa bir zamanda 
2ileyi mahvedebilecek kabiliyetteki ka
dınlara düşmekten kcrkuyordu. Ekse. 
riyet itibariyle kadınların bir hayatı so
na erdirecek vasıfta olduk'arına ve bu 
kabiliyetlerini umumiyet itibariyle ko
calarının üzerinde tecrübe et!"ıekte bü
yük bir ısrar gösterdiklerine kanidi. 

Refik Rızanın bir de istatistik me. 
raklısr arkadaşı vardı. Bu arkadaşının 
tetkikatına göre kadınların yüzde dok. 
san ikisinin bir milyar liralık sermayeyi 
en sekiz ay ile altmış ay arasında mü
tehavvil bir zaman zarfında yalnızca 

terzi ma.srafiyle eritebileceğini öğren -
mi~ti. 

Fakat bütün bunlara rağmen Refik 
Rıza bir gün aşık oldu .. Zavalh arka
daşımız bu kadar malfımata sahip ol. 
masına rağmen Neriman isminde alela. 
de, silik bir kadına tutulmuştu .. Bu ka
dın her nedense Refik Rızanın fevkala
.de hoşuna gidiyordu. 

Refik Rıza sevgilisiyle kenar mahal. 
lelerin birindeki ucuz bir gazinod.ı. bu. 
luşurdu .. Burasının gayetle tenha olu
'u her halde çok ht;§larma gidiyordu. 
Yoksa muhakkak ki Refik Rıza Para
dan kaçan in$an değildi. 

Sevgi hakkında çok esaslı prensiple
re sahip olmuştu .. Sevgilisini denemek 
için hiç bir hediye vermiyordu. Kadın 

da onun bu hareketinden fevkalade 
memnundu. Refik Rıza da memnundu. 
Demek hiç bir menfaat mukabilinde se. 
vilmiyordu .. Bu husustaki sevincini sev 
gilisinden saklamakta bir mahzur gör. 
mü yor: "Oh sevgilim, senin bu güzel 
tabiatlerin varken ben çok zengin olu-
rum,, diyordu. 

Bu ne mükemmel fırsattı .. Maamafih 
Refik Rıza hala düşünüyordu, tereddüt 
ediyordu .. 

Bir gün yine sevgilisi ile buluşmuş, 
hayatlarından müşterek yaşayışların· 

dan büyük bir ateşle bahsetmişlerdi ... 
Bu samimiyet anında Neriman, kendi
sinin bir barda dansederek hayatını ka. 
zanmakta olduğunu söylemişti .• 

Sevgilisinin itirafı Refik Rızanın ar. 
tık kati bir karar vermesine kafi geldi. 
Refik Rıza Neriman ile evlenecekti.. 
Şa~mayın tabii evlenecekti. 

Bir dansöz demek, geceleri giyinmek 
ihtiyacında olmıyan bir kadın demek 
değil midir? 

Bu ne büyük tasarruf.. Refik Rıza bu 
şekilde birçok masraflardan kurtulabi
lecekti .. İpekli gömleklerin, gece tuva
letlerinin, atlas iskarpinlerin muazzam 
masraflarından kurtulmak .. Oh! .. Ne. 
riman hakikaten bulunmaz bir kadın. 
dı .. Refik Rıza bu yağlı kuyruğu kaçır. 
mak istemedi. Nerimana izdivaç teklif 
etti. Dansöz de bu gökten düşen kıs
meti kaçırmadr .. Evlendiler. 

Neriman geceleri çıplak dansediyor 
diye, gündüzleri de giyinmiyecek de· 
ğildi ya .. Tabii bunun için Refik Rıza 
evvela Nerimana bir elbise dolabı aldı. 
O zamana kadar kadın eşyalarının fi
atleri hakkında Refik Rızanın ancak kı. 
sa bir nazari bilgisi vardı. 

Fakat iş başa düşünce birkaç hafta 
içinde gömlek, kombinezon, çorap, kor 
sa, entari, eteklik gibi eşyanın kaça sa. 
tıldığınr, şapka denen külah bozmasr, 
manto denen yürekler yarasının kese
nin dibine darı ektirdiğini öğrendi . 

Ne yapsın mecburiyet bu.. Karısı 

gün.düzleri çıplak gezemezdi ya .. Ne 
lazımsa aldr.. Bir kere böyle toptan 
yaptıktan s~nra: Artık mesele yok; te
meli attık, ufak tefek ilave etmek her
halde masrafı mucip olmaz,, diye dü. 
şündü .. Neriman da memnundu .. Bir 
kere bütün eksiklikleri tamamladıktan 
sonra artık masraftan kurtuluruz diyor 
du .. Hakikaten Neriman modaya me
raklı değiLdi .. Tabii ara sıra noksanları 
oluyordu .. Neriman çok muktesit oldu
ğu için ucuz satılan sakat çorapları ter 
cih ediyor, istifade olunacak hiç bir 
şey kaçırmıyordu. 

Neriman mükemmel bir kadındr .. K.c 
casına masraf yaptırmamak için hiç bir 
fedakarlıktan çekinmiyordu. 

Fakat ne yazık ki ucuz aldığı eşya 
çabuk eskiyor, tabii Neriman da yeni
sini almağa mecbur oluyordu .. Ne yap. 
sın Refik Rızanın karısı fena bir kılık
ta gezemezdi ya .. 

Refik Rıza parasının eridiğini büyük 
bir dehşetle görüyor, para ile beraber 
yüreciği de eriyordu .. Bilhassa karısı
nın artık sansözlükten vazgeçeceğini 

öğrenince kalbi duracak gibi oldu .. 
Fakat korku nafile idi. Çünkü N eri· 

man istifa etmişti bile .. Bu hareketin. 
de Neriman haklıydr .. Refik Rıza gibi 
namuslu bir adamrn karısı daha uzun 
müddet dansözlük edemezdi ya! .. 

Fakat bu şekilde artık geceleri de 
sokağa çıkmak icabediyordu. 

Birkaç metre ipekli kumaştan kü~ü
cük bir gece elbisesi yapmak bile büt· 
çe için büyük bir derttir. Hele b'.rkaç 
tanesi bir araya gelince muazzam bir 
felaket olur. 

İşte Refik Rıza da bu felaketle kar
~ı karşıya idi. 

Maamafih Refik Rızanın üçüncü bir 
arkadaşı daha vardı .. Bu arkadaşı C:a 
avukattı. Refik Rıza artık çaresiz kal. 
mıştı. Arkadaşına müracaat ederek bir 
boşanma davasının kaça mal olacağım 
s~rdu .• 

"On, on beş gece elbisesi masrafına 
muadildir,, cevabiyle karşılaşınca ümit
leri kmİdr. 

Bu muhtelif felaketlerden hiç birini 
tercih edemiyen Refik Rızanın çıldırdı
ğını duyduiumu.ı zaman hayret etme
dik. 

Kongrede alınacak kararlar Kö 
lüge ait birçok dileklerin lıakik 

olmasına imkô.n verecektir 
Iktısadi kalkınmamızın tamamlanma

sı, ancak ziraatimizin rasyonelleşmesi 

ile mümkündür. Bu fikir doğru olarak 
başka bir cümle ile şu şekilde de ifade 

ediliyor: Köylü ve çiftçimizin kalkın-

ması iktısadi kalkınmamızın 

şartlarındandır. 

başlıca 

Nüfusunun yüzde seksenini aşan ke

safeti köyde oturan, toprakla geçinen 
bir memlekette başka türlü düşünmeğe 
imkan var mıdır? 

Asırlarca ihmal ve istismar edilmiş 

elan köy, Cumhuriyet devrinde, nefes 
almağa başlamıştır. Ancak bu devirde 

mültezimden kurtulmuş, mürabahacı. 

dan kurtulmuş, hayduttan kurtulmuş. 

tur. Şimdi fazla ekse dahi idrak edece
ği mahsul kendi nefine, kendisine 'kala 

caktrr. Ne mültezime, ne mürabahacıya 
ne de hayduda gitmiyecektir. 

Bu emniyet teessüs ettikten sonra 
köylü ve çiftçi için umumi menfaatle-

rin icabettiği şekilde ve sahalarda ça
lışmak milli bir vecibe halini almıştı. 

Muasır tekniğe uyğun, muasır icaplara 
uygun, milli menfaatlerin istilzam et. 
tiği şartlar içinde inkişaf eden geniş 
bir istihsal cihazının en başında - bü. 
yük ve milli bir zaruret olarak - köy
lün ün yer alması iktiza ediyordu. Bu 
ayın yirmi yedisinde Ankarada topla
nacak olan ziraat kongresi işte bu mü
him icap ve zaruret üzerinde duracak 
ve kararlar verecektir. Bu kararların 
köye ve köylüye ait birçok .dileklerimi. 
zi tahakkuk imkanına götüreceği şüp. 
hesizdir. Bunun içindir ki Büyük Zi
raat kongresini şimdiden en derin a'f
kalarımızla takibe hazırlanmış bulunu
yoruz. 

• • 
Kongn yalnız bizim degrr aynı za. 

manda bütün dünyanın dikkat ve ala. 
kasım çekecektir: 

Türk köylüsü ve Türk ziraatçisi aca
ba inkılabın kendisine tevcih etmiş 

olduğu büyük vazifelerin ifası mevzuu 
önünde ne düşünecek, sonra, nasıl ha
reket edecektir. 

Ortada birç:;k meseleler vardır: iç
timai meseleler, iktısadi meseleler, tek. 
nik meseleler.. 

Bilfarz Türkiye sanayileşiyor. Sana. 
yi nüfus temerkf.ızleri yaratan bir ha
rekettir. O halde ziraat hedeflerimiz
den biri köylünün köyüne ve toprağı-

na bağlı kalabilmesini temin etmek ola. 
caktır. 

Köyü daha az münzevi, daha çok ha 
reketli hale getirmeğe mecburuz. Köy. 
lü medeni yaşayışın icaplarına daha 
mütenevvi ihtiyaçlarla karışacaktır. Bu 
hal.de onu mesut edecek imkanlar neler 
olacaktır? 

Ziraatimizin geri şartları inkılabın 

köye ve köylüye ait iyi maksatlarının 
tahakkukuna mani olmaktadır. Kara 
sapanı bıraktık, fakat pulluk mu, trak
tör mü? Öküz mü; at mı? 

Köylüyü toprak sahibi yapacağrz .. 
Bu her §eyden evvel içtimai, her şey
den evvel milli, her şeyden evvel insa. 
ni bir vecibedir. Fakat onu toprağı ile 
haşhaşa bırakabilir miyiz? Tohum, kre. 
di, alet., Bütun bunları da düşünece
ğiz ; bütün bunları, bütün bunların bin 
bir tenevvülerin.de düşüneceğiz. 

Ya; küçük ziraat, büyük ziraat me
selesi. Ya; rasyonalizasycn işi? 

Otuzar, kırkar dönümlük tarlalarda 
rasyonel çalışmak ; bunun için yeni bir 
usul icat etmekle mümkündür .. 

Kooperasyon mu, korporasyon mu? 
Kombina neden o:..ır, neden olmaz? 
Sonra.. Lokalizasy.-:n meseleleri: 

Nerede ne ekeceğiz? .. Kim ne istih
sal edecek? Hangi maddenin istihsalini 
nerede teşvik, nerede tahdit edeceğiz? 

Bütün bunların hallolunduğunu dü. 
şünelim; istihsa!atımızrn iç ve dış piya. 
salara arzı, tevzii .. Bu mühim işin baş
döndürecek kadar çok ve muhtelif saf
haları ... Bu arada mahsulatımızı yeni
den kıymetlendirme işlerimiz. Stantlar. 
dizasyon ve nakliyat meselelerimiz .. 

* • 
Görülüyor ki; büyük Ziraat Kongre. 
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Ziraat marşı 

Siir<'r, c kcr, biçeriz, giiH•nip i.>teı-.ine. 
l\Iilletin her kn.znıl<'T, milletin kesesine, 
Toplandık baş çiftçinin, Atatürl~'ün sesine, 
'Toprakla sın aş için zirnat cephesi ne. 

IHz ulusal varlı~m tenıeU~·iz, köküyüz, 
Diz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz? 

t mmm insan eden, ilkin bu soy, bu toı>rak. 
ıı:n yeni fi.lctlerlc en içten çalışarak, 
Türk i<:in ~·ine yakın dünyaya örnek olmak, 
J\.afa din<:. el na.•nrh, gi.inül rahat, alın ak. 

Uiz ulusal 'arlıj:;m tcnıcliyiz, kökii,riiz, 
Biz yurdun öz sahibi, cfen<lisi, köylüyüz! 

\ Jüırnca~ız öz yurtta, clirli~i, clüzcnlif?;i. 
~ Yıkıyor engelleri, ulus cğcmen1iği, 
§ <föı·sün köyler bollui'i;u, rahatlı~•. ';'Cllli~i. 
§ 
~ Jfüdmdir o yenilme bilmeyen Türk benliği. 

İ Biz ulusal' al'lığm temcliyiz, kükiiyiiz, 

f 

I 

I • Hiz yurdun üz sahibi, efendisi, kürlii~ tiz! 
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si hakikaten mühim ve çok .• çok so 
labilecek olan bu suallere cevap a 
mak mevkiindedir. Fakat şunu he 
temin etmeliyiz ki ne kadar çetin ol 
sa olsunlar hakikatlere göz kırpmad 
bakmak cesaretini iktisap etmiş .el 
inkılapçr Türkiye.de hiç bir proml 
cevapsız kalmryacaktır. Esasen mcv 
Büyük lnönünün keskin ve nafiz tet 
ki altındadır. Ve enbüyük davamız 1::i 

şarılmak üzere ele alınmıştır. 

KENAN AKMAN L 

················································ 
Bir Genç Aranıyor 
Tashih i';'lerinılc çalı-;:ncak tcc 

riihl•li bir p;encc ihtiyaç HU"<lır. 1 
teklilerin <'hli~·ct <lercce ... i tetki 
edilmek iizcrc mathaauıızıı mii.r. 

caatlttı·r. . ....................................•................. 

Dünkü Hava 

lI;n :ı. yurduıı ıloğu 'c ccnuhıı sarkl 

s ııııl:ı.nnda k:ııı::ılı, Orl:ı \nndo lıı ' c l\:ı 
deniz kınl:ırııııln me,zii ~af( ı ş lı, ıliğl'r 1 
ı:ıclcrd c ;·ağ ı ~lı ı.!<'~·ıııi<:, ı iiz~:ır!ıır; <h~ı:ıı 
sakin knlııııs, orta ve Cl'nUlıi .\ırntlolud:ı 
ki hliknnıettc h:ıfif. ıfü'wr ycrkrılc l ' <'ll 

t:ııı ort:ı kunl'll'" Ege ıl(•tıiziııdc fıı·t 

s~ldindc c snıistir. 
. ~ Uiiıı ı~ınd ıuld.ı ha' ·ı knp:ılı gcçıni~, r 
gfır cenubu ş:ırkidcıı sııniycdc ~-:> ııı<· 
hızla csnıişlir. Sıınl 14 ılc lıa,·::ı tıız) 
7;i!l.1 ınilinıctre idi. Siihıııı ct en ~ liksck 
ııcsfC' ı:>.8, giilgccle 1 :ı.7 ve en ılii şiik 

s:ı~ligr:ıt k:ıytlcc.li'lmi ş lir. 

Limanda 

m·rıcx K \LKAC.\K y ,\Pl' TU •. \R 

(Ege - 1!i Kn r:ıdeniı.c). (lzınir - 11 
mir('), or:ırak:ıı: - !) ~luılnıı) aya), (Cğ 
- !l.:ın lzıııilc), (T:ın:ır - !) lııırozn) k 
k:ll'aktır. 

GELECEK YA PURLA1' 

(Erzıınıın - 1'.l.30 1-\ a r:ıılenizdcn), (Tr 
- ı:ı.:rn ~hHl:ın~:ıclaıı). ('.\lnrnkaı: - 18. 
Mud:ııı) adan) gelecektir. 

euR!:>A 
Ankara 24-12-938 ----!il 

fll7:tl<ır,ıııfa \Ildız l$UCll 0UllllllU, Qıe 
rinlle muıınele ııörtnlerdır. Hakam
lıır ,ll:ıt ı:.ı de kapantı saııı fıvııtlarıdır 

---- ..,,; t: n L E. re 
• Lontl r• r>S7 • Pral 

• Ne'f\'Urk 

• Pıris 

• MılAno 

125 2:> 
3 3 1 r> 
ti 63i5 

• Ct'"11'Vrl' ~ 84i 
• Amsterdam fi8 "ı25 

• Bertin 
• Bruksel 

• '.tlnı 

• Sorvı 

rıo 4 fı 

21 1 ;;·. 

1 Oi'.2:) 

UH rı 

• Madrid fıSS 

• Varıowı 2:J iiıi5 
• Hudape1tı 2 1 i ;ii;) 
• B!ikreı U 9U 
• Hehırııd 281~·1 

• Yokohaııı 84 : 275 
• Slııkholm SO 272:; 
• Mo~kovn :t.i 812:; 

Viyana 

t•tll<razlar 
Hl4 • 1933 T. Uor 1 Hl 175 l • F.rıuınf htılt 

• • • 11 S. I:rıurum 
• ,. .. J il S. Erzururn 



- - - - - - - - -- ~ - --- - - - - - ----~ -- -

Bugünkü lik maçları 
Senenin en mühim mUsabakalarmdan biri olan 

Galatasaray - Beşiktaş karşilaş
ması ne netice verebilir ? 

JPutbol 1ik maçlarının ikinci devresi-
• dördüncü hafta müsabakalan bu. 

;:ı Tabim, şeref ve Kadıköy ıtadla. 
nnda yapılıyor. 
- Bucünkü maçlar ara11nda yine ıene· 

. 'dde m"'":m bir kartılaıması da 
nın cı n ı.uu • 
vardır ki o da bu yılın lik pmpıyonu 

v L-n _ ortaya çı'kacak olan 
-atacı yu-
Galatasaray • Betiktat karplaımaıı. 

dır. 

San kırmızıbW' buctıııktı mUsabaka. 
da ceçen defa 5 • 2 mailOp. ol~u~lan 
liefiktatı yenebilirlerse mUhım iki maç 
lan daha kalacaktır ki bunlann ikili de 
Fenerle olacak v~ bu iki karıılapnanın 

_,__ birini waıunak, Galatasarayı 
Y&MUZ kt" 
pmpiyon yapmaca kafi gelece ır. 

VEFA - tSTANBULSPOR 

Bucün &eref ıtadında yapılacak olan 
biricik müsabaka Vefa ile btanbulspor 

ara11ndadır. 
Enerjik, biraz da sert takım olan Ve. 

fablar ıesen hafta t!8rt mühim oyuncu-

Janndan mahrum olmakla beraber Fe. 
nere kartı hiç de fena bir oyun çıkar· 
madılar; 11rf genç oyunculannın tec • 
rübesizliği yüzünden san • licivertlile· 

re yenildiler. 
Istanb~lspor ise bu mevsim batın. 

danberi cenç elemanlarla kurduiu ekip· 
le gittikçe düzcün oyunlar çıkarmakta· 
d r. Bilhassa geçen hafta Beıiktatla 
yaptıkları müsabakada aldıkları netice 

~ yanı takdirdir. 
Vefa - btanbulspor müıabakaıı için 

yapılacak bir tahminde; bu karııJapa. 
nı :ı berabere nihayetlenmesi, veyahut 
el~ Vefanın küçiık bir sayı far kiyle ga. 
lip gelmesi muhtemel olduğu görUlür. 

SULEYMANIYE - BEYKOZ 

Kadıköy ıtadınm iJ1c müsabaka11111 
S.ıleymaniye ile Beykoz takımlan ya· 
pacaklardır. 

Siyah • ~a.ılıW' bucün. kuvve~ 
Beykoz ekibi kartıamda bir beraberlik 
elde edebilirlerse büyük bir muvaffa· 
kiyet lca.ıanml§ olacaklardır. 

FENERBAltÇE - HiLAL 

Ayni sahanın sonuncu karplaımaaı 

da Fenerle Hilil arumda olacaktır. 

Bu sene birinci kümeye tercih olup 
Hilalin kuvvetli san • lacivertliler kar. 
ıısmda ancak çok gel yememek için 
uğrapcaiı tabitdir. 

GALA 'n\SARA Y - BEŞiKTAŞ 
Günün hatti senenin en enteresan 

Jı:arplaımau... Gerek oyuncular ve ge· 
rekae ta'kımlar arasında yapılacak bu 
müsabakada da kuvvetlerin hemen he· 
men mütevazin oluıu bugünkü GalatA· 
saray - Beıiktaı maçına aynca bir 
hususiyet vermektedir. 

Saddin futbolu bırakmasından son. 
ra genç oyuncu Fazıla emanet edilen 
Sarı • Kırmızı kalesi Mehmet Alinin 
müdafaa etf!i Be§ "ktaı kalesinde da· 
ha tehlikeli olmakla b~raber, Galatasa· 
rayın Liıtfi, Adnan, Beıiktapn Hüsnü, 
Faruğun müdafaa hatlan müsavidir. 

Muavinler de Beıiktatın Feyzi, Os
man, Rifata karıı Galataıarayda Celil, 

Bedii, Musa hattı biraz daha ağır bas. 
maktadır. Hel~ Celil Hakkıyı, Bedii 
Sabriyi, Musa da Şerefi iyice marke e. 
debilirlerae san • kırmızıblann calip 
ihtimalleri bir hayli kuvvctleırmiı o· 
bar. 

iki tarafın muhacimlerin arasında da 
büyük bir fark cörülemez. Galatasara· 
ym iki açilctaıt Necdet ve Bülend, Be. 
ıiktaıın Hayati.siyle Eırcften daha üs. 
tilndürler. 

Ortada ile Hakkı, Sabri, Şeref, Hali:. 
kı, San • kırmızılıların Eıvak, Salim 
ve Süleymanuadan biraz daha "iı görü· 
cil,. dür. 

Maamafih Ankara Galatasarayda oy. 
namakta olan Cemilin tstanbula cele. 
rek bugünkü maçta merkez muhacim 
oynıyacaiı rivayet edilmektedir. 

Bu halde bilcum hattı Necdet, Salim, 
Cemil, Eınk, Bülend teklinde olacak
tır ki bu da saha avantanna da malik 
olan Galataaarayın bugünkü maçta ga· 
libiyet ıanaı ziyadelettirilmit olacak· 

·.uı O. M. R. 

Yüz lbiıne yakın bir seyirci blaJrelı fi önünde Cenulh Amerika talmnJan va ımda yapılan müıahakalardan WrL. 

lngilizlere kafa tutabilecek futbol 

Cenubi Amerika futbolu 
Clenc takımlar 

arasında 

Galatasaray Feneri yendi 
Dün Taksim stadında klüpler ara. 

undaki Gençl~rbirliği maçına devam e
dildi. Bumüsabaka Galatasaray • Fener 
cençlcri araaında yapıldı. 

200 • 300 kadar seyirci önünde oy· 
nanan bu maç, sarı • kırmızılıların niı· 
bi bikimiyeti altında cereyan ettir Ve 
neticede FenerWer sahayı bir gol yiye. 
rek mağlup vaziyette terkettiler. Bu 
sayıyı Galatasaray ıoliçi Meliç kazan· 
mııtır. 

Hakem Refik Osmanın idaresi iyi 
değildi. 

Bu müsabakaya takımlar ıu kadrola
riyle iıtirak ettiler: 

Galatasaray: Bahadır - Nejat, Baı. 
ri .,_ M•hnat, Turhq, E-. -...Mus
..ı.. ~-, Ş..., Me1i.'t, Naim. 
F•--..: Necati - Ceaal, Si. 

mon - Kemal, Haliclan, Narullah -
Saat. Nhnn, HiiMyia, Müjdat_ Mem
clula. 

Voleybol 
Halkevi turnuvuına dün de 

dewm edildi 
Beyoilu halk tarafından tertip edi

len voleybol milsabakalarma dün, Bey· 
oglu halkevinde devam edildi. 

İlk maç Darilnafaka • İtalyan lisesi 
araauıda, 15 .. 7, 15 - 11 Darüıpfaka· 
nın calibiyeti ile, Yüksek Öğretmen o
lculu • Haydarpep lieesi 15 • 9, 15 • 3 
Haydarpapnın calibiyeti ile. 

Milhenclia A •• Kabatq lisesi, bu 
maç çetin olmu1, her zaman kolayca, 
müsabaka kaZanan Milfıendisliler bunu 
ancak 3 devrede kazanabilmi1lerdir. 
Neticede birinci devre 15 - 11 Kabata· 
tın, ikinci 15 • 6 Mühendisin gaJebe· 
siyle neticelenmif, bunun üzerine üçün 
cil bir devre yapılmıı ve bu devreyi 
15 • 8 Mühendisliler kazanarak galip 

Yazan ~ Muvakkar Ekrem TalO 
Sıyaset sahaaında dostluklan ve düt 

manhldan her ıün her saat yeni yeni 
safhalar gösteren ''Avrupa,, futbol sa· 
bumda da pek mümkün iken bir türlü 
vahdet temin e~emiyor. Uf olsun diye 
çıkardıp ''Baııbozuk,, daha doinısu 
"Battan apğı bozuk,, bir takmıla üstat 
lnl.!!!.zler kar1111nda ademi muvaffaki. 

yete ufrayınca, her a11kadann zihinle
rinde ıayrl ihtiyari bir istifham yer et. 
ti: 

Acaba Ingilizleri altedec!ek bat'ka bir 
kuvvet dunya üzerinde yok mudur? 

Ben, kuvvetli ve hazırlanmıı bir "İ· 
talyan,, milll takımının bile bu iti bir 
gUn elbet bapracağma emin olınakla 

beraber, bugün için de Cenubi Ameri
ka futbolunun memleket memleket, he. 
le muhtelit halinde muhakkak tnıilte· 
reyi mağlQp edebileceğini iddia ediyo. 
rum. 

Cenubi Ameri\a fut bolu deyince üç 
ilim evveli akla celir: Uruguay - Ar
jantin - Bre.zilya. Bu sonuncusu diğer 
ikisinden muide ve halde bir hayli 

\•uiyette sahadan ayrılmıtlardır. 
SON MAÇ: 
Milhendis B • Sen Mitel B 15 • 12, 

ıcs -14 Milhendia B niJl galebesiyle ne· 
tice lendi. 

flaı dütkünüdür. Bununla beraber son 
dünya kupasında mağlUbiyetine rağ. 

men futbol bilginleri üzerinde bıraktı· 
ğı tesir cidden ~nteresandır. İçlerin t 

Dominooa, Martev, Leonidas, Tim, r 
tesko, Herkules gibi müstesna yıl ı 

balunan bir takım her halde yabana 
tılmamabdır. 

Fakat bizim iddiamızda uıl gilvenl· 
mi.ı Uruguay ve son senelerde bilbusa 
Arjantinlerdir. 

Uruguay hiç bir beynelmilel temaı 
yapmadan ve dünya efkinumumiyeain. 
ce meçhul olduğu zamanlarda "tam 

yollu,, Avrupa takımlarını silindir gibi 
ezmiıti. 924 Paris olimpiyadlannda ve 

turnuva usulünde olan bu neticenin 
ço'k müstesna bir sürpriz olmadıiuu 
Nasazi, Audrad, Zibekki,-.)>etrone, A. 
karone, Romauo, Uridivaran, Kutro 

gibi futbolculaı- bize "lıarikulide,, lik· 
leriyle esasen isbat etmiı bulunuyor
lar. Halbuki Urupay dört sene cibi 

futboldan çok uzun sayılan bir iftirak· 
tan sonra dahi 928 de Amaterdamda 
yine Olimpiyad ıampiyonlulunu kazan 

mııJardır. Ve kendi memleketlerinde 
iki sene sonra orıani.ıe e4ilmif olan bi 
rinci dünya ıampiyonumda da tekrar, 

( Ldtfm sayf 011 ç11viriniı} 
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Jılplw ıötilrmu uatiinlilkl rini ihru et 
rıı:şlerdir. 

Bu gibi bcyııelmild turnuv~da U. 
t Jg\lıty birinci plinz tutarken kendl.ı· 
r:e :ıibat rakip olarak da bir Avrupa 
milleti yerine ancak kendi kavminden 
olan ve ayni çeıit futbolu oynayan Ar· 
jantin mevki almıttır. 

Arjantinli o ~L-ıki yıldızlan: Eva. 
risto Monti, Fauıto, Atabile, Skopelli, 
Orsi, Guaita, idiler. Ki bunlar kimiJen 
bilflhara İtalyan takımlarmda yer almı§ 
!ardır. 

D:yarın uukbğından Avrupalı taknn 
larJa sık sık çarpışamıyan ••ecnubt A· 
Merika., nın bugUnkü son durumunu 
katiyetle ölçmek için elimizde kafi bir 
mikya yoksa da Buc~ • AyrU:dc 
ticaretle meşgul ve futbolda itimat e· 
dcbileceğim bir Türk arkadaşımın bazı 
ınektuplarınn ve Avrupa gazetelerine 
nazaran aşa.ğr yukarı bir maJUmat ~a· 
hibi bulunmaktayım. 

Her memleketin ayrı ayrı lik maçın. 
da bir günde aynı stadda toplanan 1se
yirci miktarının ''yetmiş beş bin,, oldu. 
ğunu söylersem, bu rakamın Ingiltere 
kupa finaline yakın ve Avrupadaki her 
hangi bir milli müsabaka rağbetinden 
vüksek olmadığı görülilr. Bu kadar a· 
zametli rağbet ve yedi s~"kiz milletin 
iştirakiyle her sene tekrar edilen "Ce
nubi Amerika şıampiyonası,. ünvanlı 

milli turnuva, futbollarını nyakta tut. 
mrya ve !utbolculr nnı her mamıda 

.. .doytırma., ya bol bol yeteceği için Av· 
rupaya veya tngiltcreye fazla yakınla. 
§amadıklannrn sebebi kendi kendine i
zah edilmiş olur. 

Orada senelerdir sabit .ol.mu bir va
riyet vardır. Muhtelit halinde lTrugu. 
ay, klüp halinde Arjantin takımları te
hv\•uk etmektedirler. Arjantinin son 
enclerde birinci planı tutan iki takımı 

P:ver Plate ve tndepc.n.diyente'dir. Bu 
ikinci takım bu sene şampiyon olmu~. 
tur. Birincisi de son üç senedir arka 
arkaya birinciliği elinde tutmakta idi. 
Sonra diğer çok şöhretli birliklere ge· 
lince; bunlar da, E6tudyante, Bokaeun
yor, Hura'lcan'dır. Bu klilpler değil aa. 
de Arjantinin, Uruguay da dahil bütün 
Amerikanın en me§hur elemanlarını 

saflannda bulundurmuı yaman birer 
beraberliktir. Ud sene evclisine kadar 
o kadar ileri ol~ San Larcuzo ta
kımı da ilstiiste iiçUncülüğü temin et. 
mi! en gens futbolculara malik çok 
sempatik bir takımdır. 

Bugün Arjantini "en kuvvetli Ame· 
ı ika futh:lcusu,, haline ko>·an hcliha· 
zır yıldızlarından bir iki iııim sayalım: 
Bcllo, Koletta, Sastre, De la Matta, E. 
riko, Pcucelle, Minella, Rodolfi, Marc· 
no, Fereyrn. Gualko, Garsya, Estrada, 
1bavcz. 

Arjantin, Uruguay, Brezilya dahil 
tek:nil Cenubi Amerika futbolunun 
fert ve cemi bakımdan tekniği ve takti. 
ği hakkında başka bir yazımda etnfh 
ve enteresan malümat vereceğimi vade· 
derim. 1ngifü:lerle daha açık mükaye-
cmi de o zaman yapmış olurum. 

Muvakkar Ekrem TALU 

Kırmızı • Beyaz turnuvası 
Müsabakalara dün bqlandı 
Memleketimizin yegane ve bitaraf 

por mecmuası olan Kınruzı • Beyazın 
gerı;lcr arasındaki turnuva.sına diln 
K:ıdıköy. Beşiktaş, Silleymaniye ve 
Hay.darpa§a stadlannda devam edilmi~· 
t:r. 

Şeref tadlnda seramoni&i yapılan bu 
•nilsabakaları milli takım kapti!nı Be· 
iktavn emektar beki HUsnü Güzel bir 

söylev ile ııçmı§ ve ilk duruşma yapa· 
rak maçlara başlanmıştır. 

Bu &abada hakem Nuri Bosutun ida. 
resi altmda Beşiktaş - Hahcıoğlu ta· 
kımları arasında yapılan maçı Halıcı· 

oğlu talumr 3 • 1 kazanmııtır. 

SULEYMAN1YE STADI: 

Bu eahadaki maçtan hakem Niyaıi 
idare etmi§tlr. tik maç Yeşildirek • Un 
ga arasında idi. Bu müsabakayı 3 - O 
LAnga kazandı. 

ikinci maç Büyükada • Süleymaniyc 
gençleri arasında. BüyUkadalılar rakip 
!erinden daha güzel oynamalarına rağ· 
men 3 • ı mağlubiyetten kurtulamarruı. 
Jardır. 

HAYDARPAŞA SAHASI: 

Bu uhadaki maçl:ın sabı'k Galata· 
nray kalecisi Sacit idare etmi~tir. 
llk maç Haydarpa§a • Alemdar an. 

srnda: Bu mÜ"r.lbaka: güzel bir oyu:ı. 

Amerika ile Almanya- ~ra~_!!e !!!on~re.!:_~~!. b~ h~is! 

nın arası açıldı Konsolosun çantasında 
Bedin, 24 (A.A.) - Amerikan 4yan 

znccUai hariciye encüme.ni re.Ki Pitt. 
manın Amen1ta balla namına Alman· 
yaya kaqr tahkirimu cUmlcJer aarfet· 
mni üzerine bu sabahki Alman matbu· 
atı Pittman tarafından tarfedilen aöı-. 
terin Alman milletini tahrik ro&hiyetin. 
de olduğunu tebarliı: ettirmektedir. Ga· 
zeteler, Amerika halkırun Pittman •c 
dahiliyt' nazın kkq gibi diltUnmcdi• 
finl tahmin etmekte ve bu ~evatm A· 
merika halla namına Almanya luık1:ın. 
da tahrikamı& sözler urf etmelerinin 
kabul c<lilcmiytceğini kaydetnttktedir. 
ler. 

) daha ihtiyatlı davranmaları lizun gel
diğini, çilnkU dilnyanın "iştial edici 
maddelerle., dolu olduğunu yumakta 
ve bu maddelere Jifahi ''benzin., katıl. 
masınm tehlikeli olacağını ilave etmek 
ted:r. 

Gazetelere göre, bu .<Szler iki millet 
arasındaki münasebetlerden bahseder· 
ken dt'ğfl, ancak havralarda söylen:Je· 
bilecek öderdir. Netice olarak gazete· 
!er Va~ngton hükumetinin hakikat.en 
Almanya ile mUnasebetlerini kesmek 
arzusunda olup olmadığı keyfiyetini 
suale ,ayan görmektedirler. 

"AMERiKALI ZARARLI 
ÇIKAR. .. ,, 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman matbu. 
atı Amerika dahiliye nazırının ve ayan 
azasından Pitman.ın Almanya aleyhin. 
deki son beyanatlarını tiddetle tenkit 
etmektedir. 

Gazetelerin ittifaken serdettikleri 
rr.ütalealara göre Amerikadan b.-..ıı 

harp taraftarları Amcrik4 ile Almanya 
ara6ında ıiyasi müna&ebetlerin kcıll

mc•i için çah§ıyorJar. Halbuki Alman 
ve Amerikan milletleri arasmda hiç bir 
ihtilaf yoktur. tki men}leket arasının 
açılması daha ziyade Amerikanın aley• 
hine olacaktır. 

ALMANYA NASIL HA RI:KET 
EDECEK? 

Bertin, 24 (A.A.) - Rcutcr Ajar.u 
muhabirinin öğrendiğine &"Öre Alman
ya hariciye nezaretinde Amerika ile çr. 
kan ltavgad& Almanyanm ne ıurctle ba 
rcket etmeıi lizım geldiği keyfıycti dik 
katle tetkik edilmektedir. 

Atmanyanın Noelden evvel muka'be. 
Je edeceği unnedilmemekle beraber bu 
gün öğleden ıonra bu hususta bir be· 
>·anname neırdilmeıi mubtmeldlr. Mat 
buat, vaziyeti umumi gekilde tefsire dt· 
vam etmekte ve Almanyanın pr.cteşto
su ile bu protestoya Amerika tara!ı:ı. 
elan verilen cevap hakkında 5ukfıtu mu 
ha!aza etmektedir. 

Berlincr Börscru:citung ile Fremcle:ı 
blatt, Amerika dahiliye nazm fckeıe 
hücum etmektedir. 

ATEŞ VE BENZiN ... 
Nevyork, 24 (A.A.) - tckcs tara. 

!ın.:lan Atman}'a aleyhinde söylenen 
iddctll nutuk ve bu nutka Almanya· 

nrn itiraıı hakkında tefsirlerde bulu
nan Vorld Telegram, lckcs gibi büyüle 
mesuliyetler yüklenmiş olan kimseter·n 

dan Gonra Hay<larpaşa S • O kaı:;ı.nmf§• 
tır. 

İkinci maç Akyıldız • 'Beylcrbcy au-

AMERtKA AVRUPA tŞLERtNE 
KARIŞMAMALI! 

Va1in,ton. 24 (A.A.) - Parlamento 
hariciye encümeni basından Fiseh, At. 
man tC§ebbUailne kaf:Jr Vells tarafm • 
dan verilen cevabın üstünde durarak 
Roo1evelt kabinesi ir:aamdan ecnebi 
hükCımetlerini tahkir ederek sulbü teh· 
likelere dU§UrdUklerini aöylcmiı ve To 
taliter memleketlerinin dahilt rejimleri· 
ne Amerikanın karı~ması do,ru olmı· 
yacağını ilbe etmi tir. 

Amerikan vatanda§W.rı fikirlerini &Oy 
!emekte serbest iseler de hükümet er. 
kanınm daha ihtiyatlı davranma ı 1~

zımdrr. 

Fiab, netice olarak Amerika halkının 
;eni Avrupa harplerinin dı§mda kal· 
mak istediğini söylcmi§tir. Bir Ameri· 
kan gu:etesi de Avrupa.da, Asy•d.a ve 
Afr;kada hasıl olan her karıfık vaziyc. 
tc müdahale etmenin Amcrikada bir 
hastalık 'ekllne girdiğini kaydederek, 
bu tuıı hareketi tenkit etmektedir. 

ATLANTtK FlLOSU 
DAGITlLMIYOR 

Vaıington, 24 (A.A.) - Bahriye 
nezareti aon ıamanlarda ihdas edilen 
Atlantik f:Josunun "Yeni bir emre ka. 
dar daimi ıurette serviste bulunacağı. 
nr .. bildirmittir. 

A Uantik filosu, Çekoslovakya bubra· 
nı esnası;ıda ihdas edilmişti. Geçen ilk· 
te9rinde bu filoyu te§kil eden 40 harp 
gemi.inin 60 a çıkanlacağı bildirilmiJ. 
ti. 4 hattı harp gemisini ihtiva e::en bu 
filoya Amiral Johnson kumanda etmek 
tedir. 

AMERİKA SiLAHLARINI 
ARTTIRIYOR 

Vaıington, 24 (A.A.) - Temin edil. 
diğine göre R~velt, parlamento7a 
tevdi ede:eği hava ve deniz m!.ida!aa 
programını tamamlamıştır. 

Bu programda l 0.000 i kara ordusu
na ve 3.000 i donanmaya tahıia edil
mek üzere 13.000 tayyarenin inşası, or 
du techizatının modern bir hale ifrağı. 
hava müdafaa malzemesinin mühim 
miktarda artt:nlması, harp nmanında 
anayi scf erberliğinin tecili ve ihtiyat 

kuvvetlerinin esaslı bir şekilde talim et 
tirilmni dilşünilldüğii söylenmektedir. 

Programda bundan maada silahların 

çoğaltılması ve ezcUmlc in§a e:::i:mck
te olan 3S.OOO tonluk gemilere ilave. 
ten 45.000 tonluk iki hattı harp gemi. 
sinin fn§a.sı da düşünülüyor t 

Otomobil kazası 
Yaralanan çocuk hastanede 

öldü 
ıunda idi. Bu maç çok çetin olmuı. her Ankara, 2b (TeleConln) - Bugün 
iki tarafta ıcrt oynadığından hakem rutbol maçlarından sonra halk stad-
bir talamdan 3, diğerinden 2 'lti§i çıkar. yomdan çıkarken, 2(68 numaralı 
mak mecburiyetinde lcalmıt neticede kamyonu idare eden şoför, halk ara-

bulunan gizli evrak 
Frankocular tarafından mı konulmuş! 

Burgos, 24 (A.A.) - Frnnko lspa.n.. ( 
yası matbuat servisi neşrettiği bir teb
liğde ezcUmle diyor ki : 

l.rgiliz viskonsolosunun bavulları 
çok zamandnnbcri vesaik ve para nak· 
1l suretilc Barselona casusluk teşkila· 
tına yardmı etmektedir. Yapılan adil 
tnhki:~at bu f naliyetin, bir Ingiliz me. 
murunun haberi ve hntti muvafakati 
olmaksızın \'Ukun gelebilip gelemiye • 
ceği.pi açıkça gösterecektir. Nasyona
list İspanya matbuat servisi §cli A\'U" 

raz, Lord Halifnxa hitaben •eşrettiği 
bir açık mektupta da, 1ngil!z ba.rlclye 
nazırını, bu meseleyi örten perdeyi 
yırtmaya davet etmektedir. 

Bu mektupta mevzubabs C\Takm 

San Sebastln'de esrarengiz bir şekilde 
İngiliz konsolosunun ç.ant.asına. ko:;ul. 
muş olduğu Röyter Ajansı ,.e tnglliz 
gaz.etcleri tarafından iddia edilmekte 
olmasına rağmen İspanyol millicileri • 
nin bu C\Takı ça.:ıtaya koymakta hiç
bir mcnf natlan olmadığı ve esasen bu· 
na imkan da bulunmadığı kaydedil • 
mektedir. 

Burgos gazeteleri, İngiliz konsolosu 
t.ara.fmdan ialenen suçu Burgosa yük · 
lemenin doğru olmadığı::n yazmakta -
drrla.r. 

Mektupta netice olarak, bu hadise · 
nin Röyter ve "Times., tarafından bir 
İspanyol manevrası olarak gC5sterllme. 
sine J spanyanm müsamaha ctmiycceği 
söylenmekte ve hakikatin mcyda.."la 
çıkmakta gecikmiycceği Ha\'c edilmek· 
tcdir. 

FrankmıU>ı Parası Daha Kıymetli 

Paris. 24 (A.A.) - Stefnni Ajansı· 
nın muhab!rl bildiriyor: 

Valans hükflmetinin 100 peçtalık ka· 
lmelerinin yan resmi fiyatı 16 franga 
<lilşmesi:le mukabil Burgos hükumeti. 
nin 100 peçctalık kaimclerin!n fiyatı 
120 franaa çıkmıştır. 

Frankocuwr Taam.ı.uı Geçtiler 
Bsr.selona, 24 (A.A.) - Ii'ra.nkoeu • 

Jar. cliln Pirenelerde."l Serosa kadar 
Tremp mmtakasınm yilz kilometresi 
üzerinde ta.nrruza. geçmişlerdir. DUş • 
man bilhassa Trcmp, Balaguer \'C Se· 
ros bölgelerine hücum etmektedir. 

Bütün tao.rruzda Frankoculnnn ye. 
gine muva.ffakıyeti tabii müdafaadan 
malınım olan Seros mıntakasr:ıda elde 
cdilmi~tir. Fakat bu muvaffakıyet de. 
cumhuriyC!tçiterin ansızın ,.e kU\""eUi 
b'r surette yaptıkları mukabil taarruz· 
da hiçe indirilmiştir. Cumhuriyetçi 
kuvYcller dilşmanın iısgal ettiği ilk 
hattaki müh~m mevkileri geri almış -
lardrr. DU~man bunu:ı üzerine <'!'!ki 
mevzilerine geri c;ekilmcğe mecbur kal 
mı~ır. 

ltalymılar l"armı.ş. .. 

Barselon, 24 (A.A.) - Alınan esir 

mu.men nlmtıdıl;.rı sebebinden l~n 
, ·alin ı O!lfi de holkcsedcn İUılyn 
ya lhsnn ettiği Tibesti'dcki yii 
bin Jdlometrc nrnziyl, Obok ,. 
l:lımcrnh'ın ,imo.llndekl bin ki 
Jometrc n.rııziyi, Gadc.mesdcki j 
ki yilz bin beş yüz hJ e cnedln 
geri ,·ermesi lüzımgclcllği bildi 
rilmolidlr. Ayrıca. şunı~ı da ho
tırlnttırdmalıdır ki, bu yııztret 
to 18D6 mnkn\·clelerlno rücu c 
<lilccek l'O Tunustakl İtalynnln
rn \"Cl'llcn hrıltlar ,·o imtiyazla 
gcı 1 nlmnhllcccktlr. 

Aubc gazetesi diyor ki: 
Habeşistan harbi esnasında Fran

sız hUkümcU tarafından kurtarıllhı 
Musollnl, Roma. Berlln mlh,·crlniu 
teşkili ile bize tcşekkUr C'lmlştir 

nr.ştan aşağıya ltıılynnın lehine olan 
moka,·elelerln bugün ltnlya tarnfm
dnn tek taraflı olarak fesbedilmesiıı
den sonrn vcr!lec~k bir tek cevap var 
dır: "Geç ylğfUm geç. zırnık dahi ala
mazsın!,, 

Fransa ltalyaya 
cevabını hazırhyor 
Pa.ris, 24 (A.A.) Bu sabah saat 

l O da toplanan nazırlar meclisi, saat 
12,30 a kadar mUzakerelerlnc devam 
etmiştir. 

Bu toplantı hakkında bic bir resmi 
tebliğ neşrcdllmcmlştir. Fakat Ha
vas ajansı. yarı resmi mahiyette nsn
ğıclaki tafsilfttı nrmoktedlr: 

Nazırlar meclisi, bilhassa Ji'ran
sı • İtalyan mUnnscbctlcri ve İtalya 
bre.hudan 1935 anlaşmalarının hll· 
klunsUz bırakılması meselesiyle mcş 
gul olmuştur. Hariciye nazırı B. Bon
nct, bu hususta. Kont Clano'nun no
tasmn '\"erilecek Fransız covnbını hü
kumetin tasvibine arzctmiştlr. 

Sala.b!yettar Fransız mahfilleri,' bu 
cevabın mahiyeti hakkında mutll\k 
bir ketumiyet muhntnza etmektedir. 
Du ketumiyet cevabın Fransız bUytik 
elçtr-;l tnrnfmdnn Roma hUkömetfnc 
nırlleccği salı veyahut tnrşambn gll

nUne kndar devam edecektir. 
Manmnfih şurası muhakkak addP

dilebllir ki Frnnsaıım cc,·abı, soıı 

günlerde Fransız diplomatik mahffl
lcrlndc ileri sUrllJcn mUtnlcattaıı 

mUlhemdir. Bu mUtaleat şöyle hU

ıa.sa edilebilir: 1935 anlaşmaları. 

merlyet me'\'kline girmemiş olmakla 
lıcrııber, İtalya ile Fransa nrnsındn 
muallt1kta bulunan bütün lhtilllfla 
rın tasfiye'-lni ihtiva. etmektedir. Bu
glln Fransız hUkflmoU. ancak bundan 
evvelki statukoya avdeti tnznmmun 
cdP.n bu hUkllmsllz hırnlcma keyflye 
tinden kaydı mali'lmat cdeblJlr. 

Akyıldrz Beylerbeyini 3 - 1 !'enmigtir. emdan bir çocuğa çarpmış va çocuk 

1 
Milli kUme dlşmdaki takımlar başından ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı, kaldırıldığı ha tahnnedc 
maçmda <;ok geçmeden ölmUştür. Çocuğun 

terin tadat ve tefriki ve daha diğer elde 
edilen sarih malümat, Fraııkocuların 

dün taarruuı. geçtikleri Trcmp Seros 
cephesinde İtalyan fırkalan:ıın mc\•cu. 
diyetini teyit etmektedir. Bu İtalyan 
fırkaları. Seros nuntakasmdn faaliyet· 

B. Bonnet, nazırlara B. Çember
ıa.yn'ln Roma seyalınti etrafında tıı. 
gllterenin Parls büyük elçisiyle yaıı
tığı görüşmeleri de anlatmıştır. 

Kup ayı Esk işe h i rl ile r _h_U_l"_ir_e_u_h_e_n ı_ız_t_ee_o_ıt_e_d_ıı_cm_em_ı_şt_1ı_·. 

kazandı Tıcaret heyetimiz 
Ankara, 24 (A.A.) - Dlin, Milli Kü 

me haricindeki mıntakalar ara.smda ya. 
pılan "Türkiye birinciliği,, karJıl&§ma· 
ımda finale kalan Eski!ehirin Demir
spor takımı ile Samsun tdman gücü 
ma;ı bugün 19 Mayıs Stadyomunda ya
pılmrıtır. 

Uk devrede Demirsporlular ı . O ga. 
libiyet elde etmişler, ikinci devrenin 
OT'talarına doğru da ilcinc:i gollerini Jca. 
ı:anmt§lardır. Sonra roller birbir'ni ta· 
kip etmit ve oyunu 4 • O galibiyetle bi. 
tirmi§lerdir. 
Maçın &'.>nunda beden terbiyesi gc. 

1 net direktörü gurup birincUikleri iJe 

1 
mill küme haricindeki mmtakalar birin 
dı olani_Eıki1ehir takmuna knpalannı 

1 vermi§tir. 

\ General Cemil Tahir, takımları mtn• 
takalarındaki muvaffııkiyetlerinden do· 

l layr tebrilı: ettikten ıenra onlara yeni 
yeni bn~anlar dilemlıtir. 

Dün Berline vardı 
Berlin, 24 (Hususi) - Yeni ticaret 

anla1ması mlirakerelerinde bulunmak 
Uzere gelen Tilrk ticrct heyeti bugün 
Berline vasıl olmu§tUr. 

Hariclre Genel sekreteri B. Numan 
Menemeneioglunun riyaııetinde olan be 
yet istasronda meraslmle karıılanmı§. 
br. Müzakerelere pazartesiden itibaren 
bafar.a:a'.tır. 

ltalyan bahriyelileri 
Uruguayla çarpışttlar 

Montcvideo (Uruguay) 24 (A.A.)
Ot.'jkartarla §ehir.de germekte olan 
"Eugcnie Disavoia .. İtalyan kruvazö· 
riinc menıup bahriyeliler halk tarafın
dan ııhk ve yuha ile kaqılanmıştır. t
talyan bahriyelileri otokarlardan inmi!J 
ter .,. polisin müdahalesine 'lmdar teza. 
hUrcillerle dövU§mü§ltrdir. 

te bulunmaktadır. 
ol::;aydı İtalyan orduları acaba !lcr. 
Jcmelerlne devam edebilir ve sonun
da zaferi kaınnablllr miydi. mubak. 
kak hayır. 

Figaro diyor ki: 

ltalya ile yeni bir nnlnşma neye 
yarar'! Bunun dn. akibctl evvelkilere 
bcnıemlyccck m1 '! İtalya, bllmosl 
lhımgelen şeyi hllmektedlr: Her
hangi bir bahane tle ltnlya Fransız 
arazisine karşı herhangi bir hareket. 
te .bulunursa bUtUn Fransa bir tek a· 
dam slhl karşısına dikilecektir. 1tnl
ya oı:nmnn. Fransız mllletlnln blrli
ğmln ne demek olduğunu anltyacak
tır. 

Patlt Journal diyor ki: 
Madem kJ İtalya l 'knkt hir 

,·o:ı:tyet. takınmak 1 UJ or V(' pı'O

t okol t "cllkslz kaldığı bahan 
ni llC'ri sUrcre 1 r n anın bol
kcse{fon krndlc;ln<' erdi~ ıwnn· 

tıi.jln.n reddcdi,or, 1t 1) l"• biz
zat kemli müt rflktert nlc) lünt' 
harbe glnnt" inin nıilkAfatmı tn-

Nnzırlnr meclisi B. Bonnct'nln iza 
batını mUttoflkan tasvip etmiştir. 

MATBUAT ATEŞ PÜSKÜRÜYOH 
Parls, 24 (A.A.) - 1935 Fransız -

İtalyan nnlnşmnlnrının İtalya tarn
fındnn feshedilmesinden bahs d n 
Pelit Parisien diyor ki : 

Fransnnın, zecrt tedbirleri ra:J a . 
laştırmnk şöyle dursun bu tedblrlE'· 
rln trajik bir mnblyct nlmaması 'c 
milletler cemiyeti devlet.lerlyle Jtnl
ya arasında bir anlaşmazlıkla neti<' 
lenmemesl için mUmkUn olan her ş • 
yl yapmış olduğu tnmamiyle sarlhtıl'. 
Politikada her şeyin pek !:abuk uu\1-
tulduğu muhakkaktır. Fakat bu u
nutkanlık, bUtUn dtınyanın o zamana 
mUşabede edebildiği \'akalar He tc 
zat teşkil etmemesi IA.zımdır. Frnıı. 

sız hUkümetl. lUzumu takdirinde bu 
vnkalarr Roma. htikfımctlne bntırlı . 
tabllccektlr, 

Jour gazetesi diyor ki: 
Eğer Fransa, D. Eden tarafmduıı 

t n n n kcn ve bnlıri zecrt tedbir
rlf" petrol zacri tedbirlerine başvu

rulm ma ı için hct seyi ynpma.nıı 



9- 25 BtRINCIK.ANUN 1938 

Dünyanın en güzüel şehri : 1 S T A N B U L 
1

1 
, 

Güstav Frölih'e göre 
Sıvasta 

bina.sı 
bir 

~~~-... ı:<.f'-- . • r. :.:? _ _ . 

Halk evi Yılbaşı şekliklerini geçirmek için 
en iyi yerdir 

yapılıyor Yılbaşı, bugün, bil 
tü:ı dünyanın kutla· 
dığı beynelmilel bir 
bayram halini almı§ 
tır. Bununla. beraber 
bu eğlencelerde de 
her memleketin ken ~ 
dine mahsus bir tar 1 

:z.ı vardır. 

Acaba, dünyanın 

başlıca büyük şehir 
lerinde sene sonu ve 
yılbaşr eğle.,celeri 
na~nl geçer! Bunu 
bize en iyi anla.tabi. 
lecekler, şüphesiz ki 
eğlencelerin müte· 
hass:ısı olan artist • !::S, 
lerdir. Dünyanın bir ~· 
çok §ehirlerinde yıl. · !' 
başı §enliklerini gör • 
müş ola.Il\ artistleri:ı. • 
anlattıklarını dinli - ' ' 
yelim. 

Evvela Gustav ~ 
Frölih'ten başlıya • • 
lım. Bir iki sene ev. ~ 
vel, bir filmin dış ı 
dekorlarım çevir • 

k .. e c&>hrimize gelen artist yılba· 
me uzer 'S'"' • Gö" dük' l . 
şınr 1stanbulda geçirmiştı. r erı. 
ni şöyle anlatıyor: . . .. 

"Yortuyu kutlamak ıçın dunyan.ı.:ı 
en güzel şehri olan lstanbulun semasın. 
dan daha güzel bir dekor bulunur mu 
hiç! Burası artık o eski şar~ deği~· l~
tanbul tamamile modern bır şehırdir 
ve orada müftehir, atılgan, genç bir 
millet yaşamaktadır. 

"1stanbulda Perapalasta oturuyor -
dum. Oteli:ı yanıbaşındaki bir çok ma. 
ğazalarda yortu gecesi için hazırlanan 
çamlar dolu idi. Bütün şehirde şeker, 
hindi ve tatlI çörek satryorlardı. 

"Noel gecesi Kurtuluşta, Maçkada, 
çocuklar ellerinde fener, şarkı söyliye
rek, sokak sokak dolaşıyo"iardı. 

"Fakat lstanbulda noot yortusunu 
:Kutlayanlar bir ckaliyettir. Türkler i
çin asıl bayram. yılbaşıdır. Yıl1.•şını 
memlekete bir bayram olarak, ölümü 
ile hepimizi mUtccssir eden Atatürk 
sokmuştur. Bugü:l bütün memleket 
yılbaşını bir bayram olarak kutlamak
tadır.,, 

Holivutta yılbaşının nasıl geçtiğini 
hangi artiste sorsak söyler. Fakat, iç. 
!erinden en az ta.,mmış, hatta belki hiç 
tanınmamış olanına bunu sorarsak şüp 
hesiz ki daha bitaraf bir cevap alabL 
liriz. 

"ÜniformalI gcn.ç kızlar .. film!ni çe. 
virmiş olan Dorotea Vik Holivutta ge. 
çirdiği ilk yılbaşı gecesini a:ılatıyor: 

"O gece pek memnun değildim. Ar. 
kadaşlarla beraber bir eğlence tertip 
etmiştik. Akşam yemek yedik. Sonra 
~skambil oynadık. Fakat ben bir tür, 
1ü neşclenemiyordum. Bizdeki yılbaşı 
eğlencelerini düşünüyordum. 

"Gece yemeği için bir lokantaya. git 
tik. Marlen Ditrih te, Moris Şövalye 
de orada idiler. Daha bir çok ta:ımmış 
artistler de vardı. Bu suretle, orada 
"mümtaz., bir zümre teşkil ettik. 

"O gece eğlenmediğimi söylemiş -
tim. Fakat, ertesi günii sevincime pa. 
yan yoktu. Çünkü, sinema müdürü ba. 
na bir çek göndermişti. Bu, onun ba
na. verdiği yılbaşı hediyesi imiş! .• , 

Bütün Aınerlkada yılbaşını nasıl ge
çirdiklerini bire Em.il Y a:ıings daha 
iyi anlatıyor: 

"Amerikada yılb~ı eğlenceleri Av -
rupadaki gibidir. Fakat daha hareket. 
li ve daha "kibar,, diyebiEr. Bilhassa 
Amerika eğlenceleri biitün çılgınlık -
larr ile kendini Brodvay'da gösterir. 

"Yalnız, ben oradaki eğlencelerden 
ziyade asıl Nevyorktaki eğlenceleri ter 
cih eedrim. 

"Geçen yılba.;;rnda. eğle~celerden dö 
nüyordum. Vakit gece yarısını hayli 
geçmişti. Karanlik bir yolda karşıma 
fakir kryaietli bir adam çıktı. Hali pek 
terbiyeli idi. Sıkılarak, benden bir iki 
çent istedi: Çocuklarına hediye ala
cakmış .... 

''Ben onu unutmadım, ve daha son. 
ra onun rofü_-ıü Uzerimc alarak, bu ma 
cerayı temsil ettim~ Fakat bilmem 

Şehrin birçok sokaklanna parke döşendi 

Bir aile faciası 

Bir erkek karısını ve 
aşıkını öldürdü 

Sivas, (Hususi) - Sivasa bağlı Za. 
ranın Kızıltepe köyünde oturan Cinoğ. 
lu Mehmet Ali henüz genç denecek bir 
çağda iken köyden Mürüvet adında ya
kışıklı bir kadınla evlenmiştir. 

ı 
Sivas, (Husu

:ıi) - Sivas Orta 
Anadolunun güne-
yinde, tarihsel bir 
§ehirdir. İmar ha. 
reketlerine her sa. 
batla büyük bir 
yer verildiği göze 
çarpıyor. Son yıl
lar içerisinde şeh
ri istasyona bağla
yan İsmet İnönü 

caddesi . üzerinde 
yeni birçok bina. 
lar kurulmuş, ca.d Mürüvete ayni köyden Kasım oğlu 

Zeynel de aşıktır. Onu gizli.den gizliye 
sevmekte ve köy yollarının kararan pa
tikalarında kocasiyle ayrı olarak Mürü

.veti görüp konuşmaktadır. 

Hadisenin vukubulduğu günde Meh 
met Ali evlerinin yanında bulunan ahır 
da hayvanlarını timar etmeye başlıyor. 
Bunu fırsat bilen karısı dı~arda dola. 
şan aşıkı Zeyneli evine alıyor; Mehmet 
'.Ali ahırda işe başlar başlamaz ahırın 

köşesinde yanan lamba birdenbire sö. 
nüyor; lambayı yakmak için evine gi-

de baştanbaşa parkelenmiştir. Cumhu. 
riyet caddesi ve meydanı da parke ile 
döşenmiştir. Aynca Cumhuriyet cadde
sinde yeni yeni binalar yaptırılmakta
dır. 

Maketlerin hepsi birbirinden güzel 

ve çok orojinal mahiyettedir. 

Yeni halkevinin kurulması memleket 

için büyük bir iftihar sayılabilir. Nümu 

ne çiftliği civarında Sümerbank tarafın 

dan yaptırılan büyük çimento fabrika

sı da ikmal edilmiş, ve istasyonda yük

selen cer atelyesi faliyete geçtikten 

sonra iş hacmi daha genişliyecek ve da 

ha birçok binaların yükselmeleri ile gü 

zel Sivas daha güzel bir manzara almış 
olacaktır. 

1 

kendisi o gece karşısına çıkan adamı 
hatırlar mı?,, 

ESKİ DÜNYADA 

Emil Yanings Yenidünyada yılbaşı 
şenliklerinin fazla hareketli olduğun -
dan şikayet ediyor. Avrupanı:ı büyük 
şehirlerinde eğlenenlerin nasıl geçtiği· 

Yakında kıymetli valimiz Nazmi 
Tokerin memlekete olan faaliyetli çalış 
malarından Orta Ana.dolunun en büyük 
külti.irel kaynaklarından olacak olan 
lıaJkevi de 200 bin lira sarf ve bütün 
teşkilatı ile Cumhuriyet caddesi üzerin 
de kurulmaya başlanacaktır. 

den Mehmet Ali yolda bazı sesler işit
miye başlıyor. Lambayı bir tarafa bı-

rakarak kulak verince karısının yaban. 
cx bir erkekle konuştuğunun farkına 

varıyor. 

Dinanın yapılması için mimarlar ara. 
sr:ıda açılan müsabakaya 14 mimar iş. 
tirak etmiştir. NEŞET NAFiZ 

ni anlatanları da dinliyelim: 
Jutta F'reybe Londradaki noeldeıı 

şöyle bahsediyor: 
"Bir alay sis. Geniş bir sükut. Gü.. 

zel bir çam ağacı. Bitmez tükenmez 
ananeler. Viski, çörek. Zengin bir sof. 
ra. Fakat ertesi gün de al sa:ıa bir mi. 

Tekrar ahıra dönen Mehmet Ali o. 
rada aakladığı tüfeğini alarak odadan 
içeri giriyor; ve çok sevdiği karısının 
yabancı bir erkekle çirkin bir vaziyette 
ı;örerek tüfeği ile ate§ ediyor. Zey
nel de toplanarak yanında bulun· 
durduğu tabancasını Mehmet Aliye 
doğru uzatıyorsa .da yaliırz tabancada 
bulunan kurşunlardan biri patlıyor. 

de rahatsızlığı .. ,, 

Pariste yortu ve yılbaşı şenlikleri 

daha fazla "keyifli,, geçiyor Alm.a..'l ar 
tistlcrinden Georg Alcksander Parisin 
yerlisi sayılabilecek kadar orada ya
şamış bir gençtir. Yılbaşı şenliklerini Mehmet Ali tekrar ikinci bir ateş ile 

Zeyneli ve n:ıtitealdp kurşunlar ile de 
karısınr öldilrUyor. Adliye tahkikata el 
koymuş, Mehmet Aliyi tevki! etmiştir. 

şöyle anlatıyor: 

"Parislilcri eğlenceler en fazla bi. 
rahanelere, barlara ve kabarelere çe. 
ker .. Otellerde de türlü eğlenceler ter. 
tip edilir, sokaklar oyu:ıcaklarla doları====================::======= 
taşar. 

"Fakat ben Pariste bulunduğum za_ 

man yılbaşı gecesini cvveıa opera ci
vumdaki caddelere baraka baraka ku
rulan sergileri seyretmekle geçirdim; 

mal memleketleri fazla ta:ıınmıs yer. 
ler değildir. 

Genç İsveçli artist Kristina Söder -
bawn Stokholmde yılbaşı gecelerini na 
.srl geçirdiklerini anlatıyor: 

sonra kiliseye giderim. 

"Çan sesleri ve ışıklar arasında Pa. 
ris bana bir kadın gibi güler ... ,, 

"Yılbaşı gecesi bizde çok mukaddes 
sayılan bir gecedir. Bir çok bl.lyük te. 
şcbbilslerimize o gihılerde başlarsak 
muvaffa.k olacağımıza dair bir itima _ 
dımız Tardır. :Mesela, ben de sinema 

ŞİMAL MEMLEKETLERİNDE 

Bizim için lskandina vya ve diğer şL 
(Devamı 10 uncuda) 
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40 KORKU GEüJ-,._ 

du. Üstelik, I<ortveyt de, burada Felisitiye Aşrktı. 
Jermi kendi kendine hayret ediyordu. Bu ne 

kadar karışık işti. Kortveytin benzi solmuştu. Pelc 
anlatmakta devanı etti: 

- Hiç birimiz, diğerinıize itimat edemiyor
duk. Resmi zabıtayı işe sokmak: istemedik. Bilhas
sa Gorl, onları çağırmadı. Ben de .... 

Pek burada birdenbire durdu. Belli ki, kendisi 
de, işi hususi surette takip ettirmek taraflısı ol
muştu. J ermi arapsaçr gibi bir vaziyet karşrsrnda 
bn!unduğunu hissediyordu. Yalnız bir şey vazıhtr. 
Hcpfi birden polisten korkmuşlardr. Bu korkuya 
her halde biı· sebep olacak ... Fakat nihayet cinayet 
işlenmişti. 

Asıl muamma, sarı saçlı krzdaydr. 

Gorlun kızı olan bu san saçlı dilber, tamamen 
kaybolmuştu. Sonra bir gtln Gorl onu, bir hortlak 
görmüş gibi tekrar karşısında görmüştU. Belki de 
kendi eliyle öldUrdliğUnU zannettiği kıztnı karşı4 
smda görmU:;;tii. 

l3imdi slikülu bozan mil!etliş Kortveyt oldu: 

- PekaHi, pckaıa ... Şimdi Gorl öldürUlmUştür. 
Başlıca. mühim mesele budur. Umumi merkezi ha· 
berdar ettim. Yakında bira.mir daha gelecek. Bti· 
tün bunların mesulU kim olduğunu meydana çı
karmalıyız. 

KORKU GECESt 

acl.ınt bulunduracağını. Şimdi başka bir odaya gi
dip hepinizi ayrı ayrr dinleyebilir miyiz?. 

Garsonlardan Eıniters, polis müfettişine bir 
oda gösterdi. Jermi de, mUfettişlc birlikte içeri 
girdi. 

Jerminin zihni, bir meseleden 
ntıayor, hepsiyle meşgul oluyordu. 

bir meseleye 

::\Iesela şimdi, "Üç karupana" otelini dUşUnü
yor., Key Parris'in vaziyetini aklından gcçiriyord u. 
Acaba Key Parris .ne yapıyordt~? 

Gerçi Key Parrisiu kabiliyetli bir krz olduğu
na emindi. :!\e de olsa, içerisinden bir endişe geçi
riyordu ... Fakat her halde şimdi, llekin anlatacak
larını dinlemek enteresan olacaktı. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 

Tanı yarrm saat sonra Jcrmi bir sigara yaktı. 
Önüne konulmuş olan viski bardağından da lıir iki 
yudum içti. Yanıbaşında iki ki:;;i vardı. İkisinin de 
suratlarr asıktı. Bunlardan biri Pek, ötekisi müfet
tiş K ortneyt idi. 

Geçen yarım saat içiude Jcrmi birçok şeyler 
öğrenmişti. 

Bir sene öncesine kadar Greydeu oteli l;ayet 
sakin bir ;rerıııiş. Müşterileri de o derece rahat ve 
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Dünyanın en güzel şehri : ISTANBUL _9evt~t·~,g~~,Jrvoı~~rı ve L!~anı.arı 
.- ~ Jşl~tn.ıe~· U _mum idaresi ılanları (lJuJ tarafı 9 ımcucla) J 

artisti olmağa karar verdiğimi anne -
me, babama bir yılbaşı gecesi söyle _ 
nıl§imdir. 

''Onların haberi olmadan ders al -
mış ve :ıihayct bir tiyatroda imtihan 
vererek kabul cdilmi!;'tim. Yılba§ı ge. 
cesi. bütün aile toplanmış bulunduğu. 
mıız bir sırada, bu işten onlara bah -
.settiın. 

"Annem. babam benim artist olma. 
ımı. son derece muarızdılar. Başka za. 
man olsa bunu haber almca her halde 
müthiş kızarlardı. Fakat. o gece, ikisi. 
de hiç seslerini çıkarmadılar. 

"Ertesi gün tiyatrodan be:ıi taahhüt 
altına alan muka\'ele gelmişti. Bu, be. 
nim için en güzel yılbaşı he<liyesi ol· 
du ... 

Norveçte daha başka bir adet var
mı(j. Onu da bize Norveçli artist Höst 
anlatıyor: 

"Akşam, krz erkek, bütün gençler 
toplanırlar, tamdık. tanımadık her e
ve gidip her kesin bayramları:u tebrik 
ederler. 

"Tabii, bu misafirler bo!5 Çe\'rilmez. 
Orada onlıırı sofraya davet ederler. gü. 
zel içki \'Crirll'r ve hep beraber oturu. 

· lur, konll§ulur, eğlenceler tertip edi -

lir, oyunlar oynanır. Bu b5yk tam on 
b~ş gün de\·a m ejer. 

"Bizde diğer bir adet vardır. Yor. 
tu gece~i çocuklar a.yakkaplarını, içi
ne noel baba hediye koysun diye oca. 
ğa bırakırlar ya, yaramazlık eden ço. 
cuklara biz de hiç hediye vermezler. 
Yalnız, ayakkaplar1:11n içine biraz pi. 
rinç konulur ... 

PETERSBURG GECELERİ 
Rus artisti Olga Çekova bütün dün. 

yayı dolaşmış ve her dilden konu~an 
bir arlisttir. Fakat. her yerden ziya
de, Petersburgdaki yılbaşı gecelerb • 
den zevkle bahsediyor: 

"Çok küçüktüm: On beş ya3ımda an. 
cak vardım. B!r yılba~ı gecesini hatır. 
lıyorum. Hava c:ok soğuktu. Bütün şeh 
ri kar kaplamı~tı. Her tarafta derin bir 
sükut \'ardı. Yalnız, karlar üzerinde 
koşan kızakların çıngırak sesleri du -
yuluyordu. 

"Bu hüzün havası o sıralarda yaşa~ 
dığtmız günlerle tam bir ahe!1k teşkil 
ediyordu. Çünkü, harp vardı. Her se • 
neki gibi, büyük odalarmda. toplan -
mış olan ~ileler içlerinden. harbe gi • 
denlcrin yokluğunu daha fazla hi~~ 
diyorl:ırdı. 

''Bizde, yılbaıı eğlenceleri, daha ziya 

' 

de evbrin içind~ geçer. Bir taraftan 
çay semaverleri kay:ıarkcn bir taraf . 
tan \"otka şişeleri açılır ... ,, 
Şimal memleketlerinin soğuk hava. 

]arından kurtulup birdenbire sıcak bir 
memlekete geçmek ister misiniz? O 
halde Lil Dago\·er'i dinleyin. Esasen 
Felemen\: Hindistanmda doğmuş olan 
artist, şark memleketlerini çok sever. 
Hindistanda, Cavada, uzu:ı müddet 
yaı;amn:tır ve bilhassa Ca vayı kendi 
memleketi sayar. Cavada yılbaşının 

nasıl gc~tiğini anlatırken şöyle diyor: 
"Bizim memleketlerde yılbaı:;ı pek 

hisse:lilmez. Çünkü, eğlence vardır. 

MeYsim deği~mediğine göre yılbaşını 
ancak takvimden anlarız. 

''Bu şerait dahilinde Avrupadaki yıl 
ba~ı adetlerini de tatbik etmenin, tabii 
imkanı yok. 

,\lııhamın~rı bcd('llerile milünr ve vnsıfları aşağıda yazılı iki gurup mal

zeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile :::. ı. na salı sunu saat l 0,30 

da Hayrlarpaş:ıda ı:::ar· uinasınılak1 lrnmisyon tar:\fından açık eksiltme~ ıı t'e. 

tile satın alınacaktır. 

Bıı işe girmek istlyenlerin kanunun ttı.yin ettiği vesnlk ve her grubn :ı-

it hizalarıııda yazılı muvakkat temlnatlarile birlikte eksiltme gUnü ea· tl· 

ne kadar komisyona miiracaatlan IAzımdır. 
nu işe ait şartnameler Ilaydarpaşada gar IJlııasındakl komisyon tam. 

rından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - :Ululıtelif miktar ve cb'atta S kalem abdesthane ve hamam malzc. 

mesi muhammen bedeli 1010 lira muvakat teminatı 75 lira 75 kuruştur. 

2 - 500 adet tahta el arabası mu ham men bedeli 2 750 Ura muvakkat 

teminatı !!06 lira '.:!;) kuruştur. '(!HC6) 

Ne donatacak çam ağacr bulursu - !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 
nuz. :ıe de noel baba yapmak için kar. • 

Çocukken annem bana. kendisinin ve r - 1daremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasudaki derin kuyuya mevzı 
babamm memleketin.den bahsederdi, Sterling tulmnbn.sı için ~ •rlnamc, resim ve nümunesine uygun olmak üzer 
karın nasıl !_!ey olduğunu anlatırdı, sn.tın :ılmacf\k ( 4.5) adet pnslanmaz çelik mil 4.5 adet paslanmaz manfon ve 
inanmazdım ve bu garip şeyi bir tür. (135) ad('t bronz fosfor yataktan ibaret ccm'a:ı 225 parça yedek aksam pa. 
lü gözlerimin önüne getiremezdim.,, zarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

"Avrupaya gelip karı ve kı~ı gördük_ 
ten sonradır ki yılbaşının güzelliğini 
anlayabildim.,. 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli (2317.50) lira \'o rnuvaI. ;~ 
teminatı ( 173.82) liradır. 

II! - Eksiltme 2 1-939 tarihine ra!tlıyan pazartesi günü aaat 16 
Kabataı;ta levazım ve mübayaat şubesind~kl Alını komi~~:onunda yapılal' 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak lnhı!=:arıar umum mucıurıugu M.Usliı. 

rat Fabrikalar .şubesinde.l alınabileceği gibi numuneler ayni şubede ve rc~:m 
teri de Levazım ve Mübayaat şubesinde görülebilir. 

V - !3tekli!erin eksiltme iqin layin edilen gün ,.e saatte % 7,5 gü'·cnm€ 
p::ı.ralariyle birlikte yukarıda adı geçen konıis:-·ona gelmeleri ilan olu:ıur. 

(9335) 
• • • 

I - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptıracağı ve 26--12-938 hı i 
hinde ihale edileceği ilan edilen 15202.40 lira muhammen ~delli betonarme d • ._ 
şemelcrle sair müteferrik işlerin eksiltmesi görüle:ı lüzum üzer!nc bir haft 
sonraya talik edilmiştir. 

II - Eksfüme ~1-939 tarihine rasthyan salı günü saat on beşte Kab:t
taııta LcYazım ve Mubayaat Şubı;;sin<leki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile inşaat şubemizden o.lı• 
nacak ehliyet vesikası ve ~Vi.5 güvenme parası makbuzu veya ba:ıka tem!·.,.ıt 

mektubwrn ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat ı ~ o 
kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanhğrna makbuz mukabilin\.'. 'J 

verilmesi lazımdır. (9409) 

• ..._ •• -· • ' ~ ' ... t • 

1939 VILBAŞI 

ı1 YAR1N·KU~C~~!!!!~~~!N·TEMELibiR 
Hava :{urumu Büyük piyangosu 

~lbiı"ı?IYlk lkramttyesn 

500.000 Liradır 

38 KORKU GECESİ 

em niyet. !çerlslııdelermlş, Otel daima Gorl tarafın
dan idare ediliyormuş. Gelip giden müşteriler, 

bittabi hiç bir değişikliğin farkında değillermiş. 

Yalnız devamlı surette bu otelde oturanları, bir 
milddct sonra. bir korku kaplamış. Keza Gorl, koı·
ku Jç:1ndeynıiş. Bir sene cyyel ba~layan ve pek hak
lı sebeplere istinat eden bu korkudan sonra otd 
idaresinde kala kala bir Gorl kalmış. Müşteriler 

arasında da. de,·amlı olarak yalnız Pek ... 
Pclı:, otelin en iist katında bir oda tutu~·ordu. 

Dr. Gorl ile lrnrı~ı. ,.e hiı' zamanlar bcraberlP.rincte 
bulunan lozr ile blrinc:i katta bir dairede otu mı~ k
taydrlar. 

Otel doğrudan doğruya Gorlun malı idi. Ka
rısı da idareye kat'Tşryordıı. Gorl, otelin en iyi od;:ı. 
}arını kendisine ayırmıştı. 

GUnUn birinde Dr. Gorluıı kızı FelisHI Goı-l 
blr hafta kalmak Uzere Skoçraya tanıdıklann::ı gi
diyor. 

Pek, hıı hikA.yeyi müfettiş Kort\·<>yt'e uınn U• 

zun anlattıktan sonra, sözünü ~öyle bitirmişti: 
- Ye Sko~yadnn bir daha dönmedi. Kendisin

den hiç hir haber n1anıaclık. Bir aralık Gorl deli 
olacak derecelere geldi... Bir nıilddct sonra, haya. 
tımızda. ycnl bir safha baş.gösterdi. Gorlıı. tehdit 
mektupları gönderiyorlardı. 

Pek bu tehdit mektuolarının muhteviyatı hak .. 

Ayrıca : 200.0CIO, ~ 50.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.0 
liralık ikramiyelerle (400.JOO ve 100.000) liralık iki adet mükafat vardır .. , 

Keşide yılbaşı gece si yapılacaktır. 

--KURlJ~wı_ ki!al' şe.lillnde roman tetrlkaı:;ı __ 

ltORKU GECESİ ----------
1'ında. bir şey bilmeyornıuş. Fakat gUn Un hi l'l n
cl~. doğrudan doS-ruya. kendisine böyle bir ıncktuıı 
gelmiş. Dt:n-h:ı.l oteli terketmesi cmrolunuyorınuş. 

Yahut da ...• 
Korku gittikçe artını~. Jerminin gı~lnıcsiııclcn 

lıirkaç giin evr-el, gerek Peke, gerckf(C Gorla ta
banr.a ~ıkmışlar ... 

Bunun Uzerine Pek, .Jerıninin nıüessC'sesino 

ru il rae:rn t cderc>k bir polis Iı a fiyçsi ist cnı iş. n ı-. 
Gcırl lla projektör acentesine nıUracaatla bir ııolis 

hafiyesi istem iş. ., 
Pek şöyle diyordu: 

- l•'akat işin garibi şurada ki, Dr. Gorluıı Jşi

ni takip etmek Uzere kimi f:;öndcrsclcr beı:,cniı·:;i

niz. Bir kadın ... Hiç bir kadın bu işleri Lıcc ~ rcbilir 
tni ~ Delilik .. Delilik. 

Jerıni söze karışarak: 
- Fakat siz o kadmm bir erkekten ılaha rN

bezeli olduf;nnu bllınczsiuiz .. :F'akat Y:tkarı niçin 
derhal zabıtnya haber Ycrmcdinlz. 

l'ek Asabi leşmişti. Kortrnyt, ı;-clcccl\: CC\ ahı 

t€:IA.şla bekliyordu. Pek anlattı: 
- Yaılyet şöyleydi: Hepimiz bir suçla il lıanı 

alunuyorduk. Gorlu Yuran adam, bizim Fclisitiııin 
11erde olduğunu bildiğimizi söylüyoı·du. Dizim o
au öldUrdUt"UmUtU Ye sakladığımızı iddia ediyor-

• 

. _, 

Biletler (2,5), (5) ve (10) liraltktır. 
Vakit kaybetmeden hemeıı biletinizi alınız . 

-N 
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... -~ 
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> 

_.ınaa:r ısa •111&s r u••tıc 

ALEMDAR StNEMASI 

iKİ FİLM 

Günahktir hızlar; 
Düşman maskesi altında •.• 

Oskiiclar .ıs/\ulik Şulırsirırlc.n: 

( ~kiıdar k:ıza-;ı cm\·aliııtlcn maaş almak ... 
l;.ı Jıulıın:.ıı emekli sııbaj lartlnn !138 ikinci .. 
teşrin ııı:ı:t~ yoklamalıırıııı şuhcmizde l'&P• 
ııı· ı::ııııış hıılun:ın emekli 5ulıaJ !arın mııa~ 
rcsı •! :.cndlrriylc birlikte hir hafla zar .. 
fında ~ıılıcnıizc behemehal nıüracaııl etme.; 
lcrı lliwmu ehcnımh·cıı ilan olunur. 

Z AY t 

:l2!l ~cne~i t~ıaıılıu1 sultanisinden aldığmı 
ıasdikıı:ııııeyi kn) hellim. Ycııisini alacoRını
rlan r~kisinin hiikmii olmıı~tığı. - 732 Mdı~ 
met Sn:ını. 

Dr. Hafız Cemal 
Da.hitive mütehassısı. lstanbul 

Divan yolu. No. 104, Tel: 22398 



~KISMI 
25 - 12 - 1939 PAZAR 
ıründüı saat 15 de 

ASMODES 
5 perde 

25 - 12 - 1939 PAZAR 
günü ak.ıtamı 20.30 da 
( \SMODE) 5 perdt 

Müşteil maddelerin muhafazasına dair ta1imat 
/slikldl cad<İuinde Madde 1 - Bu taijmatname hükümleri mayi halindeki bilumum mü.şteil 

Komedi kısmı maddelerle bunların halitalarmda..1 mürekkep olup 15 derecede sulp veya nim 
:!5 - 12 - 1939 PAZAR sulp halinde .bulunmayıp ancak mayi halinde bulunan maddelerin muhafaza. ve. 

gündüz suaı 15 de ya depo edildiği yerlerde ve bunlann karan~ vasıtası ile nakli:lde de caridir. 
MUM SÖNDÜ B tar tnam . hUkiiınl . h . ind kal 

25 _ 12 - 938 Pazar ııiınü ak~amı u lm& enın . erı anc e an mayiat şunlardır: 
:W.30 da MUM sOXDÜ a) Alev noktası 21 derecede veya daha. fazla olup içindeki sulp maddelerin 

-------- mikdarı sıkletine nazaran %30 dan fazla ola..-ı mayi halitalar. 
. - ~ HALK OPERETi • ,.a Bu akşam saat <D> da b) Alev nöktası 140 dereceden fazla olan mayıler, A ~ llAHMET EFENDi O') Alev noktası 21 dereceden fazla olup su ile 'her niabette hal olan mUt· 

. ' 

Tiüyük yeni OJ)tıret tefl J!tayfler. 
Reji: Raıit Rıza Madde 2 - latiap h · ""'" J"t--..3 fazl J • • fa · b tal" 
B .. •h k •ı ar balesi acmı ~ ı..,'C'Uen a o up ıçme en son de ış u ı-
u~ u ı• ac tn • hUkUml • ~ 
HER PERŞEMBE ma amenın erıne tibi mü.şteil mayiler ko:unuş olan ve gerek nakliyat 

(Halk ıeeesn huauswıc:l& gttekBe depo edilmek Uure kullanılan boş kaplar bu talimatna~ 
. ye tabidir. 

(• 1n,.1• ,.t' Pazar mahne saat 15 dtt. 
um:ır '· Madde 3 - Talimatname hükümlerine tabi tutulan mayiler iki tehlike grıı. 

TURAN TİYATROSU buna taksim edilmiştir. 
SanatkAr N~fit, Cemal 1- A grubu: Su ile hal olmıyan veya yalnız muayyen bir nisbette hal 

Sahir bırlikte olunan mil§teil maddeler ile bunlan:ı her nevi halitalan 
Pazar gündliz ve sece 

n t R M As AL Bu grupta tehlike derecelerine göre aynca üç amıfa ayrılır. 
3 pcrdr I - Birinci sınıf: Alev noktası 21 dereceden aşağı olan mayiler (benzbı 

ve emsali}, 
----=--~---=-

ER T U G R lJ L SA.Dl II- lkinci sınıf: Alev i:loktası 21 ·65 derece arumda bulunanlar (gaz ve 
TEK TİYATROSU emsali), 

Taksimde <Bu gece ve m 0 üncü --..1 Al k 65 1 O ..ıı-- ela 1 - - 1--~ arın IJtindüı Te gece) . - O ıN•ıu= ev no tası - 4 ueı-ece araam OUUIUIC (moto-
0 ç 0 z ı. ER rın ve emsali), 
Vodvil 3 perde 2 - B grubu alev noktaaı 20 dereceden aşağı olup su ile her nisbette haL 

y AKINDA: Büyük bir lolan milftell ma.yilerle bu:11arm hali talan. 
temsllhAdlsesi Madde 4 _Alev noktasmm tarifi: 

( iNSAN MABUT) 

sa.bibi Belediyeye esbabı mucibcll bir istida ile müracaat ederek bu iş idil hu
susi bir izin almap mecburdur. Bu takdirde bu rr:aylat eu ~kilde muhafua ec1L 
Ur. 

1 - Daima kullanılmayan ve içinde kolay yanar madde bulumıya:ı Jclsir 
depo ve ambarlarda 150 litreye kadar, 

2 - Sırf müştail mayi depo etmek için yapılmış ve üzerinde ilÇilerin ça
htmUma veya ikamete mahaUlı mahal bulunmayan ki.gir ve kapm demlT' .._ • 
hallerde 500 litreye kadar. 

3 - Daha fazlaaı için benzin satıı yerleri talimatnamesine UY&UK toprak 
altı depolarında 2000 Htreye kadar, 

c) Ta.:rk veya bUyük kaplardan mayiler ancak tulumba vaaıtaaile alınabile. 
cek ve bunlan doldurmak ka~t bonı te11isatt ve tank arabalan vaS1tal1e ıta
caktır. 

d) İki litreden fazla olan mayiler kınlmaz ve yanmaz kaplar içinde 100 Ht
reclen fazlaları ise demir sa.çta.n varille veya tanklar içinde aklanacaktır. 

e) KibriU karbon mayii hiç bir zama..-ı 100 litreyi geçmemek prtUe J'lbr
da yazılı mikdarlarm an.cak bqte biri kadan bulundurulabilir. 

f) 20 litreden fazla mayi muhafaza edilmesi halinde Belediyeden huauat i.. 
zin almak li.zım gelir. 

g) Depo müsadesi için verilecek istidaya depo yapılacak yerin plim ile U
F.erinde bulunan inşaatı:l tafsilltmı gösterir ilç nüsha resim ilive edlJecek.tlr. 

h) Tank arabaları sahipleri ilk aervlı!ıe başlamadan evvel Belediyeye nlau
Deaine ıare yapıJmre bir beyanname ile milracaat ederek anm..vı ..- teo 
heyetine muayene ettiri:ı bir veaika alacaklardır. Tank arabaıqnm ecıl6rll bu 
'teSikli:ftln aslını veya tudtkli bir suretini da.ima yanında taşıyacaktır. 1'aak 
IOförll muavininin ve arabada bulu:ıacak her şa.hsm iş bqmda ttıtUn ic;naf 
kibrit ve çakmağı her &ngi bir huaus için kulla.nmus yaaakbr •. 

Madde 11 - Mayilerin tren veya gemilerle nakli huaual hntUlnlere WJidir. 

Alev noktası, mayilerin 760 milimetre civa sütununa muadil barometre Madde 12 - Boğaziçlnde deaiz vesaiti ile naldly&t dahi~ düUWe de-
------------ tuylJu altmd& ift1al edebilir bir buhar nepttlfi hararet derecesine derler. ·ve Diz vaartaaile yapılan naldfyat htlldlmlerine uygun Olacaktır• . 
;iİm•••••••••••l!IAbel -Pena"loy usulU ile açık kaplarda ölçtlltır. Madde 13 - B grubu De A grubunun ikinci smıfında buJuDan mayilete &it 

Operatör Dr. Cafer Tayyar KANKA T 
ştşLt CERRAHİ KLtNtr.t 

Hauadar huauıl haılaneıi 

Madde 5 - Tehlike amıflarmm isbatı mecburiyeti: lüiktlniler: 
lttial edebile:.ı mayileri depo edenlerle atanlar kullandıkları mayiin gııı· a) Bu gnıba dahil mütt;eil mayileri merdiven altmda ve koridor lilıl l'Cft 

1 rup ve smıfmı g&Jteren ve mayi! gönderen fabrika veya bUyttk firketin bir ve- yerlerbcle muhafaza etmek yaakbr. 
slkasmı daimt surette dWtkAnlarmda bulundum&ğa mecburdurlar. b) Apğıda yazılı ve miktarlarda bu pba. dahil mütteil mayüuin lll1llL 

Umumi cerrahi, (erkek ve kadın ame taıaama milsaade edilir. 
Jiyatlan) dotum, ve modern (dimat. si· Böyle bir vesika gösterilmediği takdirde mevcut mayiler A grubunun biıi::r. 
nir, nuhaişevki, ve estetik) ıençleşth ci amıfmdan imiş gibi görürler ve buna ait hUkUmlere tlbi bulunurlar. 1 - tkamet edilen mahallerde kah ve ve guiDo libi yerlerde 35 litn bdlr, 
me, yiii butuşuğu, meme, karın sarkık Madde 6-tşbu maddenin tatbiki sureti= 2 - tmaı&thanelerle perakende Batan bakkal dWdcinJarmda 100 litM ft 
Jıjı ameliyatJan. Ameliyathane Ye pan :y:n ..... 11 •Pil • uhaf de edilmesin maha l l b kınlınaz kaplar içinde olmak ve döeemeai. llOkak seviyesinden 80 8llltlm a.tn 
sunıan masrafı alınmaz, zaruretl hal ...,..., ma,,~ erın m aza.sına ve po . e. ua yer ere wr 

olanlara çok ehven flat... l la.rm bot kaplarmı:ı konduğu mahaller ve mayilenn naklinde kullanılan nakil phnak prtile 1000 litreye kadar millaade edilir. 
Şişli meydanı No. 201 Telefon 35.2n· vasıtaları aşağı maddelerde yazılı §artlara. göre yapılmış ve öylece muhafoa 3 - :tmalithaııeler.Je perake:ldıe 1at11 yerlerinin da.ima JruJlanıJmayan depo 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!~ edilmif olacaklardır. \-e anbarlarmda 400 litnye kadar (Eğer mayiler a.ç variller itinde mub&ful 
~ Madde 7 - M:ayiatı müşteile kaplan: edilip bu kapların Uzerine ölçn ve doldurma clhaz•en teBb1t edilmlpe w lıCı 

a) Her kaptaki mayiln miktarı kabm ha.kik! iltiap hapnma ;Ml~esiıp & k&plarda. her vakit içine girilmiyen ve daeemesi sokak aevlyesindım 80 1111tlm 
dWr. Bot bp1iU m&3Jll:~ ıesbttblde lltfl't~· n t ... ~=--~:;J.t:~ı-. ~~·depo e..-ıece1r .. ,.. ·•• .. ..._ ımt-r 

b) Kaplar tamamtte doldurulmıyaca.k hf9~ ~5 ımkdarında bol yer Ur:) 
bıralaJacakbr. )(adde 1' - PeraJreıade beuin ... yer)erine mablm JaüUmler: . 

c) lıılUftell mayileri depo muhafaza ve oaldetmek ıçm kullamlan kaplar a) Oturulacak bina dahilinde ve aheap dtikkblard& utll )'eri tMa .... 
mımtı yapımyacak ve tanklar mu.tema olmak bere h&ft 8Ddumıyaeak veç. mes. 
hile kapatılmq otaeaktJr. b) D&kkln-ve depOlaıda bir tıenekeden 2000 litreye kadar bemdrı looeıeak 

d) A grabmıun blrlnci sımfmda.ki ma)'ileri yanabilir btr ~yapıt:: yeıter c fıktaatda 111111 taıt1Pt haiz oJacaktır. 
mıe kap içinde bulundurmak yaaaktlr. c) Elli metre kuturlu daire dahilinde tıç dUkklndan fula mayiatı millfellıt 

e) Sabit kaplarm okunabileeek mahaller:ine ve yer altndlki depola.rda ile ~ı buJ•mamaz. Bu prta uygun olan yerler için etratmda. yol w,a wı 
tulumba teaiAtmm bulunduğu yere sabit boya Ue mayiin ismi, alt atdutu pıap arii. bulunması anecburi~ yoktur. tkl .depo anmndakl meaafe pli:r ltımtntte 
ve sınıfı ve mikdan yuılacakbr. öl~lmek ben 25 metreden apğ1 olamaz. ~eutlar mUstelnadlr. 

f) İçinde CA) grubunun birinci smıfmdaki mayiler muhafaza veya depo at aiziater abk tahteaemin yapılacak ve her tarafı blftl' metre tqın.k 
edilen ka.plarm berine oln.:ıacak bUyOklilkte ve sabit mUrekkep vep boya ile veya kum ile artllleeek tanklara konabilecektir. 
(Gtef tı1&Ukai) ibi.reai bulunacaktır. •> TaDklar upıi 5 milimetre kalmbğmda uçtan yapılacübr. 

g) İçinde mtıftell mayiler bulunan cam veya topr&k kaplamı dspna kODaı'.l t) Tangm •edellcap tanıirl ve temizl«ımell ve nfre için Ulıt1lDe YllPIMlk 
muhafaza k&bma aynca (dUdcıatU taptaeaTc) ibareli yazılacaktJr. b&JliPl a-lni ~ WJ& kum lr.Onm&JIP bil bpü ceıametlnde 1ılr .._ 

h) Yanmaz b!r maddeden yapılÜul olan bot kaplar ancak imli delikleri yapılaeak u Wcanm'1bılriade ajır aıt~taıwmntlledeoekve~_..... 
aızmtı yapmıyacak veçhile kapatıımıı otına.k prt!Je toplu olarak muhafaza ecU· bir yangının tanga nüfus etmeaine mAn.i o1acat tekilde blr kapakla ..._...,. .. 
Jebillr. Evvelce içine (A) grubunun ikincJ snufs:ıa ve~ B ~ laJfn ~· w~ 
ler konmuo ve yaaabil!r bir maddeden yapdm.ıf olan bot kaplar, depo yerhıin g) Tqın toprak altmd& pul'Dm amamna mini olmak igill ~ bt. 
am.ın dıpnda muhalua edilecektlr· :Muhafaza edilecek kaplarns ~ SO yi geç. nn wya bana mUmaan bir madde ile boyanacaJcbr. Hldlatı ~ .... 
tlfl takdirde Belediyenin aynca müsaadesi aJma.ca.kbr. m'llhafaa için tangm madeni akll8Jlll toprakla nakli elektrik biı' tanıla lllila· 

Madde 8 - Tulumbalı satış yerlerindeki tulum.balar dıp.nda.n her hangi nacaktır. 
bir kfmııen;n kullanmaama mini olacak veçhile kayıt aJtmda bulımmadıfı veya h) Tanklar toprak altına gömWmede::ı evvel Belediye merbz hç8ti '-'· 
tulumba kolunun kendiliğinden kilitlenmesi gibi otoma.tik tertibatı ha.Is olma. yesl tarafmdan muayene eclileret 2 atmOlfer tuyıth 811 ıecrm.me t&1'l tutu
dığı takdirde bu yerler da.ima kilit aJtEJda bulımdmıılacaktır. Mayi almJp ve- lacak w muayene raporu verilecekttr. 
rilirken dökillmeai ihtimal dahilinde olan mayilerin lAğqn mecraJan ile bodrum i) Bavalancbrma boruau kapah bir yerde nihayet bulmayacak ve alffllt 
katına veya kuyulara akmamasmm teıaıbıi mecburidir. geri tepmealne mlni b!r cihazla mllcebbes olae&ktır. 
zı: Madde 9-Açık atet ve limba kullanma yuafı ve yangm aöndtlrme cfha· j) Tanktan çıkan blW1n bonıiarm _.,,...,.itibaren lD.2$ aatim mllld&· 

1 
n harici teBln1eın mtlteeaair olmayacak veçJıJJe takvfJe edilecektir. 

a) Gerek A ve gerek B grubuna me;ısup mii§teil maddeler muhafaza olu· k) Belediyeye verilecek izin atma aticJuma lef edUecek bildmum Jnllfimat 
nan mahallerde (&Çık atee veya lAmba bulundurmak, lfgara ipaek wya yakıcı maddenlu (c) frkralmdaid hUkibidere unun ol&cübr. 
şeyler bulundurmak yau.ktır). Bu yasak allinmez bir yazı Ue w ,- g&ihıe.. 
cek bir yere aaxlmıl levhalar ile ilAıı e&lecektir. sunı ziya ~dığı takdirde Madde ıs - A cr:aıbumm Qçlncl111mfm& memup mayilere alt Jılldlaallr. 
ziya menbanu ya. ~lmıyaca.k veçhlle yapılmış bir pencere arkaama. koymak ve A Jl'Qhunmı m ilçtbcll 11Dnfn1& dahil mUtteil mayilerin nndlafıa depo 
ya tnfll6ka ka.reJ ütı:ıa. aJmm11 elektrik ziyası kuJJanmılr prttır. Tenvirata alt naldlleri 13 nen maddenin 2 ve tlçUDdl fıkruı hlllmallne ti.bl4ir. Ba _,..... 
olan bu htıldlm perakende olarak petrol satan d»kklnlar için cari 'tlildir· diğw amıf ve gruplara dahH marilerie birlikte nmhafna11 l6 ncr mldae ilik· 

münıe tlbidlr. 
b) BenrJn sabi yerleri civarmda. açık at.etle çalıımak mecburiyıeti 1ıalinde 

bu if devam etUfi mUddet zarfmda. benzb alıp l&tmak yuakt.ır. Vacide 16 - Jıluhtelif grup ve teh)jJr.e mmf1anna me;map mlilWl IDQillrie 
c) Depoya beuirı verildiği zaman alevli limbalar söndUrUlecektir. Bu ma· ayni yerde depo w mulllfa• eclDm-i halinde A grubunun bfrinel mmfma _. 

mp mayilerin Wli oJduJdan p.ıtlara tlbl olurlar. 
hallerde fcaben yagın IÖDCJt1rme tertibatı bulundurulmam mecburidir. Vadde 11 -Topt&Dcllara •• -.. mtıtevamt teval ~. 

Madde 10 - A grubunun birinci sımfnıda buluna.:t bemıln ~ eml&li ma- l -Tlearet Odı.,. peıtnı1 mlttübtı toptancı tacean alarak byıth~ 
yilerin muh&fazuma dair prttır. lirket ve m11111ıeltn ~ prtlar dahtlfnde olmak ft bir tawl ...... 

a) Merdiven altlarmda. koridor ve dehlizler ile lirit çıkq yerlerinde benzin ve.. Ye dJieri Rumeli klyımnda. balnnmalr Usere iki tnzf ınu,onu açmat 1g111 .. 
saire gibi mayilerl bulundurmak yasaktır. VWlleblllr. 

b) Aoağıda yazılı yerlerde taym olan miktarlar kadar mayilerin bWu:mıa· 2 _ Bu ticcarlar bu depolarmı her sene muayene ettirent raba••mlll 
mıa mtl!aacle edilmiftlr. rlnl dejt~ mecbmdurlar. Alalıdaki JUlh fm:ıl eftlfr haiz otan mewt 

1 - M'.eakenlerde. dHkkinlarda ve kahve, gazino gibi umumi mahallerde ild depolana rahatDl.melerl tecdit eclUir. 
litreden fazla mUtteil madde bulumurmak yasalrtJr. 3 - Belediye depolan daimi surette miirakabe etmeğe aJllaiyettudlr. 

2 - lmallth&nelerle bakkal dilkklnlan gibi perakende •tıo yerlerinde 30 • - Bu depolarda ~ altı tanklar cJaldl!nde o!mak ._.. to ımtN .. 
litre bulunabilir. klbl benin. ps. motorla \le ewatı •lıda yudı maJaa11enll de 2000 litre .... 

3 - lmaJAthaoerıin çalıpı& tam icabı olarak burada daha fala 'DIJE1tanltl lla 10.000 Jltre ps, ie 10,000 Utre motorla ~Wllr. • lo ....-...,.... 1ıf. 
A grubunun birinci IJDJfmdaıı mayi buJ•mmMJ ica1-ttlti takdirde ı,.ı-. (IMfılt ~ """"'J 
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ur 
Zaafı umumı 

' 
kansızlık, sıraca , kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençrer, genç kız lar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

• MALI BUNA 
'! 

'.i'ürk köylüsünün yetiştirdiği pancarı Tı.irk fabrikaları ~ker yapıyor. Türk Iab· 
rikalannın ~kerlerini HACI BEKİR Halis Türk i~ilerinin elile LOKUM 
Y~\PlYOR. Asıl yerli malı buna derler. 

i.I) ) i N 
BEiiiR 

ALi 
CI 

Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy fillll 

Türkiye 

E ER ABRIKALARI 
• 
ım Ano • • 

Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi şekeri satın alı. 

nacaktır. Şart .. amesi Bahçekapı Taşhan 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12. Sonkanun. 1939 perşembe günü saat on bire kadar teklif mektup· 

lan şartname esasına göre kabul edilecektir. 

rinde:ı az bulur.durmak mukabilinde diğerinden fazla bulundurmak batta teh. 
ilkeleri daha az olsa dahi fazla miktarda bulundurmak yasaktır. Muayyen mik· 
tarlardan fazla miktarda mal bulunduran tüccarın izini geri alınır. 

5 - İstasyonun hu!msi evsafı: 
A) Dökme benz.i:ı satış yerlerine ait talimatnamede yazılı evsafı haiz top· 

rak altı tanklarında muhafaza edilecektir. 
P) Teneke veya varil iç!nde bulunan benzinler toprak altında yapılrruş ve 

giriş yeri demir kapaklı ve içi bolca havalandırılmış hususi kagir veya beton 
mahzenlerde saklanabilir. Bu depo:mn havalandırma 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.:ıan toprak allı 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 tamamile dökülme· 
si halinde de bütün mazotu istiap edecek ve dışarı ta~ıttırmayacak eb'adda ol· 
ması ve heyeti umumiyesinin de kagir olması lazımdır. 1 

D) Gaz ve motorin ve mazot; döşemesi zcmi:ıinden 80 santim derinde olan 1 
ve çukur yeri buraya konan mayii tamamilc alabilecek kadar eb'adda olan kagir 
ve mahalde birlikte muhafaza edilebilir. Bu deponun da havalandırma tertibatı. 
nı haiz olması lazımdır. 

E) Benzin saklanan mahal ile gaz. motorin ve mazotun saklanmasına mah· 
sus mahaller bir biri:ıden yanmaz duvarlarla a)Tılmış olacaktır. Bu mahallerin 
kapıları demirden bulunacak hiç pencere olmıyacak ve havalandır:ma boruları· 
nın ucu alevin ger i tepmesine mini cihazla mücehhez olacaktır. Bu depolardaki 
elektrik tesisatı infilaka karşı emin bir tarzda yapılacak yani teller kurşunlu 
ve duvar içinde hususi duyları olacak ve (ŞALTER) i de daire:ıin haricinde bu· 
lunacaktır. 

G) Bu rlepolar inşa edilecekleri arsa hudutlarından 
mesafede olacak ve arsa dahilinde müesseseye ait diğer 
arasında ayni veçhile be~r metre mesafe bulunacaktır. 

en aşağı beşer metre 
binalar ile bu depolar 

6 - Bu istasyonlarda benzinin veya gazın te:ıckelere doldurulması yasaktır. 
Benzinin veya gazın varillere konulmasına müsaade edilebilir. Bu takdirde im. 
la mahalli diğer bilümum binalardan ve arazi hududundan on metre uzak olma
lıdır. 

7 - Her müessese bu istasyonlarda on tane o:ıar litrelik ve köpük neşre· 
den kimyevi yangın söndürme cihazı ile kafi miktarda kum vesaire bulundur · 
mağa mecburdur. MerkeT.i bir tulumba ile depolara bol mikdarda köpük verme 
tesisatı yapıldığı takdirde köpüklü yangın söndürme cihazların.dan sarfınazar 
edilebilir. 

8 - Bu ahkama uygun olan mevcut depolara ruhsat:ıamc verilir. Yeni bir 
depo açmak istiyenler depolarım açmadan evvel vaziyet planını ve binaların pla. 
nını Belediyeye göstererek ruhsat alacaklar ve ancak ondan sonra inşaata 
başlıyacaklardır. 

9 - Verilmiı;ı müsaadelerin mer'iyet müddeti: 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur 
cuburla doldurmavınız! Tabii. saf, lezzetli 

A 

Bu\ a çocu ktar oaymyorıar. ÇOK ı ş tanıı \'e se'\"ereıt ouyurıer. Bu sar ozıu unıarın vıtamını ooı, gınası çoıt ve 
kalorisi yUksektir. BUtUn çocuk doktorları buna şahadet eder. A vrupnda diplomalarla musaddnk blrlncllf_ğl 

kazanmıştır. Bu kadar yUksek evsafa malik tablt gıda ancak 

•• ozu u 1 
Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, 

Çavdarözü unlarını çocuklarınıza yediriniz. 

Madde 18 - 1stasyo:ılar bu hükümler dairesinde inşa olunduktan sonra Be-
1 

• 

lediye Reisliğinin müsaadesi olmadıkça hiç bir tadil ve ilave yapılamaz ruhsat 
aldıktan sonra altı ay zarfında inşaata b~lanmazsa ruhsat hükümsüzdür. Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliğ i 

fabrika1arı anonim şirketinden: b) Müsaadesi alınmış bir istasyonun sahibi değişecek olursa ye.-ıi mutasar· 
rıf 8 gün zarfında Belediyeyi haberdar etmek mecburiyetindedir. 

Madde 19 - Bu talimatname hükümlerine uygun bulunmıyan bilcümle is· 
tasyon satış ve muhafaza yerleri bu talimatnamenin mer'iyet mevkiinc girdiği 
tarihten itibaren bir sene zarfında icabeden tertibatı ynpmağa ve fenni şeraiti 
yerine getirmeğe mecburdurlar. Bu mecburiyeti yerine getirmeyen müesseseler 
Belediyece' kapatılacaktır. 

Madde 20 - Mayi halindeki müşteil maddelerin tağşişi: 
Mayi hali:ıdeki müşteil maddelerin kıymetini dUsUrecek veçhile aldatmak 

maksadile her ne suretle olursa olsun tağşişi ve "bunlara su katılması ve mu
ayyen olan kapalı kaplarında eksik olarak satılması yasakıtr. 

Madde 21 - Bu talimatname hükmüne riayet etmiyenler umuru belediye
ye müteallik ahkamı cezaiye kanununa göre tecziye olunur tekerrürü hali:ıde 
Belediye Encümeni knrarile bunların ruhsatları geri alınır. (9336) 

PAMUK 1PL1Gi SATIŞI 
Kayseri bez fabrikası malı 

Nazilli basma fabrikası malı 

12 No. 
16 

" 24 
" 

Paketi 

" ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 

415 
480 
580 
580 

Kuruş 
,, 

" 
" Fiyatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. 

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

it 


