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· Milli efin 
haşhaşa 

dünden beri 
geçen 8 

halkla 
saati 

lstanbul dün ve 
· bu sabah dilek

lerini anlattı 
Cumhur Reisi 
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Bugün 
Devletin 

bir çiftçi He konuşurken 

her köye bir harman1 

temini işile meşgul 
müjdeledi 

g! 

makinesi 
olduğunu 

}Ji!Ji Şef lsmct İnönü bugün de 
~bah 9 dan itibaren Dolmabahçe 
rayında halkın dertlerini dinle -

ltıfic devam etti. 

""" yaverleri 1',ikret bulunuyordu, Ma • 

i . 

llcisicuınhurumuz dünkil gibi i _ 
\inci kat salonda ye§il örtülü ve ü

nde bUylik haritalar, not defter
i bulunan büylı1t bir masanın ba

o urmuiltt .. &gmda. lstaubul 
"alisi Lutfi Kırcları oolunda eski 

sanın bir ucunda saylav Vedid, di. 
ğer ucundaysa dahiliye vekili FaiW 
Öı:trakla meclis parti grupu reisi 
Hilmi Uran yer almışlardı. 

lnönü siyah bir palto giymişti. 
gözlerinde gözlükler vardL Halla 
dinliyor. vC' öntlndeld defterine biz· 
'Zat LCt;...,. ~ ·J ordu. 

..- (Devamı 5 irıcide), 

fc::mc' !nöııil bu!,riin lıir mulıaclrtn dercllni dinlerken ..• r--: En büyüğümüze : .............. .. 

ı . !!~!~~!~~?' 
J : Bu sabah ne:;'eya boğdun güzel fstanbol'ono 
i Nice hicraıımı ~kUk bu derin özleyl§in 
t Dize en tath Nhar oldu bu mes'ut geu,tn 
l , 1Ier tara.f ısevglsbıl etti yürekten hediye 
' Yüce m.lllet babuı ~ehrlmlı:o geldi diye 

Diklllrkcn "alemin'' p.nla, §erefle sa.raya 
Bir güne§ doğdu sednçten bu sabah Marm.ara.'ya. 
Severek içten 1ıwum, koca bir Türk ulusu 
Sunuyor sc,·gisinl k~ıııa. vkdan dolusu 
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~büs yolsuzluğu .. muhakemesi 

O s tün dağ Tem Y·i z d e 
;~~- t . müdafaasmı yaptı 
ıl"ı ~ skı Vali müfettiş gönderilmesini 

endisinin istediğini tebarüz ettir.di 

en 
ıan 

n~ azısı 4 iitıciide) 

)lelafeum'lnır, 'huglbı Karamllrsel ıne;nı:;ucat fabrika"ı mfülürü Ho görU Jirlcen .•• 

Trablusta ltalyan tahşidatı 
lngilterenin Romada 
teşebbüSü bekleniyor 

ltalya iki smıfı vaktinden evveli 
silah altına aldı 

Mareşal Peten 
Fransanın Burgos 

elçisi oldu 

Fakat bir 
mevcut 

seferberlik vaziyeti 
olduğuna Londra 

Paris, 2 (A. A.) - Nazırlar mec· 
!isi,' :Mareşal Peten'in (Mare~l 83 
yaşındadır) Burgos bl1yük elçiliği.. 

ne tayinini ta.svib ettikten. sonra, 
beynelmilel vaziyet iıakltm® harl..ı 
ciye nazırı Bonnet'nin iıahatmı din. 
lemi§ tir. 

kani değil ! 
l"1 acar Başvekili r-:==;;;;::::;:=G=o= .. z~~= 1 Londra, 3 (A. A.) - Havas a· 

jansınm :rpuhal>iri bildiriyor: 

Rom aya gidiyor Diplomatik mahfeller ltal:rada 
mu"" saba kam iZ seferberlik yapıldığına dair dolaşan 

Franok hüklımeti, Mare§&l l'ete .. 
nin Fransanın Burgos bUytlk clcill• 
ğino ta>ini hakk.mdaki istiıru:aca 

muvafakat cevabı vermiştir. 
Romanya Hariciye Nazırı şayiaıan tckzib etmektedirler. 

da cumartesi günü Fotoğraf günderme ve' Bu mahfeller, yalmz 1938 ve 1939 lngilterede 
müthiş bir infilak 

f t v f kt' "dd ti smıflarmm sililh altına davet ediL 
Varsoyada Olacak o ogra çe ırme mu e 

• • diklerini söylemekte ve bununla be-
.Varşova: 3 (A.A.) - Roman. Bn ayın 7 ıncı günü rabcr nisanda çağınlması lizrmgc -

(Yazısı 5 inddc) ya hariciye nazın Gafenkonun 6C- SOna eNyOr (Devamı 5 incide) 
yalı.ati münasebetiyle tertip edilen Bu ayın 13 üncü günü -----------------------~ 

program mucibince 4 martta öğ- sona erecek olan cöz müsa-
1eden evvel nazır, Bcck'i başçvekil bııkamız için resim gönde. 
Skladkoviskiyi ve mareşal Smigly- rilmesinde acele edilmıesi-
Rydz'i ziyaret edecektir. Varşova ni rica ederiz. Fotograf gön-
valisi misafirin şerefine Blank aa. demıe müddeti de bu ayın 
raymda bir öğle yemeği ve Beck 7 sinde bitmektedir. 
te bir akşam yemeği verecektir. Bizim hesabımıza, Bey· 

5 Martta öğle üzeri Gafenko, oğlunda Foto Ethemde re. 
reisicumhur tarafından kabul edi· ıim çektirecekler için 'de 
lere'k yemeğe alıkonulacaktır. Ak ayın 7 ıi son ~nüdür. Bu 
ŞaJ?. Romanya sefiri tarafından bir müddet içinde cumartesi ve 
ziyafet tertip edilecektir. pazardan ~da her gün 

6 martta, Beck hususi bir öğle Foto Etbeme müracaat e-
yemeği verecektir. dilebilir. 

Gafenko, ayni gün öğleden Ayın yedisinden sonra e· 
sonra avdet e.decektir. Jimize geçe,n göz resimleri 

Macar Başvekili maalesef müsabakaya da-
Budapeşte, 3 (A.A.)- Emin bil edilrniyecektir. 

bir membadan · öğrenildiğine gö- Müsabakaya iştirak eden l 
re Macar başvekili Kont Paul resimleri bundan sonra :be. 
Teleki, 5 nisanda refakatinde ha- şinci sayfamıJJda bulacakı.r· 
riciye natm Kont Csaky olduğıa nı:t. f 

'halde Romaya gidecektir. ~~-·--~--------~ 

ÇERÇEVE 

Plan 
lUet;el& filan şehrin pliı.nı yapılacak. Bunun l~ln n& lazım! MUte

h:ıs~ı!J. Getirtiriz. J\fütelıaso;ısm iyisini bulmak iı;ln ne Iizon ! İmUhn • 
.\ı;arız. Planı satm almak iı;in ne lazım! P:mı. \"e.ririz. Planın tasdiki 
lı;i& ne lizon? Mün:ıkaşı:ı.. 1.' apanz. 

l;llmizde, kaba. resim ldi.ğıtla.rı üıcrinc çizilmiş, Acem halıları gibi 
renk ,.e çizgi içinde, tasdikli bir plfı.n. Uu planda. medeniyet merkcz
Icrlnin bütün unsurları diişünülmüştiir. Eski l'Serler, park, aşfalt, hal, 
ı.anallz:ısyon, metropoliten ... 

mr plin bir şehre, bir in:.anın imzasına benzediği kaılar benzer. 
Dav;~ beldelerimizi, malfım medeni ~chlr esaslan değil de, i~inde yaşa. 
nıak dlledlğimiz ~ehir hakkında.ki pesin fikrimiı etrafında imar ebnek· 
to. Şehircilik mckanlımamrzcla. böyle bir pe~in fikir bulunduğuna 

inanmıyorum. Bu mevzudaki fikrini meseli\ İstanbulda. ,.c lş halinde 
ifa.de etmiş, biri ;},kıcı, öbürü yapıcı iki mliteha.c;.sısmın: n.r: 

1 - Vaktiyle dilediği yerde kendisine a~'\. satmalan ve klma 
ınab cllye sormadan J.-a.çıp k.uuran yangoı. 

% - Şlmdl bo arsalarc1a ate~tn. yslnnaya tenezzül ctm!yeult aıo. 
rf'Cf'<le çirkin ,.e dıwtclllı bir bfıl.Ieme dona kadar mW.tekreh apariı· 
rn:ır.lı\r çıkan ze\'losiz para sahibi. - NcciP. Fazıl K!SAKVREK 
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Mi 11 i Şefi 
Dün, seyahat yorgunluğuna rağmen 

5 Saat halk 
. 

mümessillerini 
dinledi 

Sinemacılar, otomobilciler, fırıncılar, 
olelciler, · kunduracılar, ithalatçılar 

d artlerini, ihtiyaçlarını, diledıklerini 
Cumhur Reisine . arzettiler 

Milli Şef ismet İnönü Cumhur.Ikın sinemadan çıkışı dolayısiyle 
reisi olarak ilk defa sellmlamak- geçen zamandır. 
tan doğan sevincimiz devam ediyor. - GUr.el.. Sinemaların on bir_ 

O, yolculuk yorgunluğun& rağ. Je kapanması zahirde sade bir 
men, dUnU bog geçirmedi. Saat 3,30 tedbir gibi görünür. Fa.kat bu ted 
da, Dolmabahçe aaraymm kapıları bir umumi hayat için çok milhim. 
İstanbulluya açıldı. Muhtelit sanat <lir. Dünyanın hiç bir yerinde sa.. 
ve mealeklere meruıub 200 kadar bahlara kadar oturulmaz. Çalış. 
halk nıUmessil.I, Millt Şeflerine dl- kan iş memleketi, her şeyi on bir. 
Jeklerlııl ve dertlerini arzetmek frr· de bitirmek lbımdzr. Terbiye 
sat.mı buldular. filmleri bulmak, getirtmek isti • 

.:.-- . 
H A B E R - Akşam Pos:r.ı.sı 3 MART - 1$;}9 

r;J.~~'atll'':.:8 

Kabul resınlne, sar&ym lkincl kL yoruz. Bu hususta verecek bir 
lındaJd bUyUk salon tahsis adllınla- fikriniz var mı? 
ti. BUyUk bir masa, salonun bir - Bu filmler programların ya-

H(1riciye Vekilimizin ayak baslıl• zaman "Burada kendimi ya -
bancı bir memlekette delil, kendi memleketimde hissediyorum.,. dedi
li esnada halkın fevkal4de tezahüratilt karştlandıfını yazmıştık. Re • 

simde Şükrü Sarac6f!ıınun, Yunan Başvekili ile beraber otomobille A., 
ti na sokakla.rından geçişi görülüyor. 

kö§esinl işaal ediyordu. nına ilAve olarak gösterilebilfr ~~----------------------------------------~------~~~----~----,._. 
Reisicumhurumuz bu masanın efendim. Yalnız terbiyevi filmle. 

.- Hdh'er .. ~ 
f •• -.e..r. • ... '.'{· ·._ ':.. 

ortasm& isabet eden yerde kendL re kimse gelmez. 
sine ayrılınt§ bir koltuğa otur. - Çocuklar için olamaz mı? 
du. Bir yanında İstanbul vali ve - Çocuklar için eğlenceli filın. 

' . .. belediye reisi Lôtfi Kırdar, me. ler göstertiyoruz. Programı baş_ 
bu.s Vedlt, Riyasetlcumhur hu _ tanbaşa dolduracak film yok. 
susi kalem mildUrl\ Süreyya, eli _ - İyi ama, bu hususta buluna. 
ğer tarafta ise Millt Şefin eski bilecek tedbiri siz verebilirsiniz? 
yaveri Fikret Atlı, Muhafızgücil Bu meseleyi nasıl halledeceğiz. 
komutam İsmail Hakkı, Dahili. Terbiyevt filmler temini, ameli 
ye VekiJi Faik öztrak, Meclis '.uymati <wnıyan bir temenniden 
Parti grupu reisi Hilmi Oran yer ibaret :midir? Beyhude yere mi 
almışh. Salonun ortasına dizil • ümit bağhyonız? Yoksa bunun 
miş oJan maroken kaplı sandalya.. bir çaresi var ve tatbik ediyorlar 
!::ıra kaymakamlar, nahiye mü • da biz mi bunu bulamadık? 

Profesör Ba~ster Balkanlılar ayni Gemi kurtarma 
Sultanahmette isbml4k • • . . · İdare Sİ· 

ettiği yerler için ı d 
70 Bin lira verecek a 1 enin aza Si. r Anonim sirket halinden 

• 

dürleri ve halk mümessilleri o • Bu sırada vali Lutfi Kırdar 
turmaktaydı. Halk mümessilleri, söz alarak:; 
!stanbulun bUtün kazalarından - Amerikada bulunduğunu L 
gelen, kunduracı, sinemacı, fab. şittinı efendim, dedi. Tetkik et.. 
rikatör, fırıncı, çiftçi, otomobiL tiriyoru.m. 
ci, otelci, tütün amelesi ilh .. meş • Bunun üzerine Reisicumhur, 
guliyet erbabından müteşekkildi. gelişi gUrel filmlerin çocukların 

Reisicumhurumuzun ör.,linde hem sıhhatleri Jiem de ahlakları 
bir !stanbul haritası açık dur . üzerinde hasII edeceği tesirden 
malrtaydı; büyük bir not defteri. bahslle, ''terbiyevi' filmleri 'getirt 
İki Uç tane iki ucu birden yontuL mek için her fırsattan istifade 
muş kalem ... ve davetli halk mil. etmemiz lbım olduğuna,, ehem. 
messillerinin daktilo ile hazırlan. ıniyetle işaret etti. Sonra. memle. 
mış bir listesi... Ketimiz deki film sanayiine ge. 

Reisicumhur, bu davet ettikle. çerek: · 
ri ile doğrudan doğruya hasbihal - Harice filra için çok para 
edecek, onların dertlerini dinli • veriyoruz, dedi. Bu sanayii biz 
yecek, her birinin bu dertlere ken neden kuramıyoruz? Serveti, ve. 
di ihtisasJan dairesinde ileriye saiti bizim memleket nisbetinde 
sürebilecekleri ~atelere dikkat e.. olanlar da böyle mi? 

Profesör Bakster tarafından. 

Sultanahmette · yapılan , hafriyat 
dolayrsiyle bir müddet evvel em
lik sahipleri ile ihtilaf çıkmıtr. 

Hafriyat sahasında otuz kadar 
bina ve arsa istimlak edilmiş, fa· 
kat profesör bu istimlak bedelini 
şimdiye kaıdar vermemişti. 

Dlin müzeler idaresinde bir top
lantı yapılmış, Ba'ksterin ·buradaki 
vekili ılc Belcldiye Fen l:eyeti 
müdüril Hüsnünün ittirak ettiği 
bu toplantıda ihtilaf halledilmiş
tir. Profesörün vekili yetmiş bin 
lira kadar tutan istimlak bedelin\ 
bir kaç güne kadar tediye edecek
tir. Bur..dan sonra yapdacak istitn
!akin bedeli de peşin. olarak veri
lecektir. 
' Profesör Bakster yakznda şehri
mize gelerek tekrar hafriyata ba2 
layaca·ktır. 

decek, hulasa blrlnol elden ma. Naci İpekçi cevap verdi: M ""I d · b" k" Ü 
1Um&t edinb.,l meDıleketin hakiki - Serveti, vesaiti bizim sevL UQ a ~ yem lr Opr 
ihtiyaçlarını kökünden halletmek yemizde olanlar, bizim kadar da Muğla, 2 (A. A.) - Muğlayı De. 
yoluna teve • .,Ul edecekti. yapmamışlardır. Bu sa.nayiimizin :ıizliye bağlryan Tavas yolu Uzerln-

Cu:mhurreisi, ilk olarak, Beyoğlu daha. fazla açıla.mamasına. •sebep, de bu sene yeni bir betonarme köp. 
ka.,m.,ı namma gelen mUmessiller. harice satamayışrmızdandır. Li - rU inşa edilmiştir. Kaza yollarmda
den Naci İpekçiyi ·hın:urunıı. davet 3:ımmız, ancak Yunanistanda, Su iti diğer ta.hta. köprlller de kaldırı
etti: riyede, Mısırda ge;;iyor. Başka le.ark betonarmeye çevrilmiş bulun_ 

- Anlat bakalmı, ojlum ... Ne yerlere gönderemiyoruz. Verdik. maktadır. llimiz çevresinde henüz 
söylemek istersin? !eri para da çok az. Bir film, A. yapılmaınt§ b~ altı menfez de önli-

- Sinemacılık bugUn iyi bir merikan vesaitile milyonlara mal mUzdeki yıl içinde betonarmeye çev. 
yolda yürüyor efendim. Halkı • oluyor. Bizimkileri otuz kırk bin rilmek suretiyle tahta köprü ve 
mızda rağbet fazla .. Son zaman. !ira arasında ekonomik olarak menfez inşaatma.'son verilecektir. 
larda vergilerin inmesi bUyUk bir 11karıyorut. · 
hizmet oldu. HükUmetin, göster • - Yaphğmız filmler dahiude 
diği bu kolaylıktan hepimiz mem rağbet görmüyor mu? Karşılığı ~ 
nunuz. Bu yüzden sinemacıların nı getirmiyor mu? 

mıza göre senede iki üç film yap
matkaydık. 

, - Ne kadar sarfediyoruz? . 
- trç filmin altmış yetmiş bin yüzleri bu sene hakikaten biraz - Az masrafla getirirsek, an. 

gülmüştür. ca!t hayır görebiliyoruz. Harice 1ira arasında. maliyeti vardır. 
- Bana bir şey söylemek is . satmak istedik; zarar ettik ... Son . - Bu yaptığımız filmlere türk. 

ter misiniz? Bir dileğin, bir şilta.. ra bir diğer i[e ba:ladık. Ecnebi çe çevirmeler de dahil mi? 
yetin var mı? filmleri tilrlq~e!e~tiriyoruz. - Hayır. 

- Hiç bı'r c.ı'k"yetını· yok efen. F"l · · h · d - Gelecek senelerde? !il <ı - ı m ıçın arıce sene e ne . 
dim. BUtiln arzumuz tatmin edil. kadar para veriyoruz? - Gelecek seneki progr8Jnl -
mektedir. Şehir içinde her türlU - Senede Türkiye 250 film a.. mızda. beş film çevireceğiz. 
ihtiyaçlarımıza, alakadar ma . lır. Fiyatları yüz dolarla iki bin - Yerli film sanayii kurtarıyor 
kamlarnmz ken.di i~leri gibJ ba. 5.olar arasında tahalüf eder. diyorsun öyle mi? 
kıyorlar. Gümrüklerin inmesi, fL - Senede ne kadar veriyoruz om• rs-Devamı.6 ıncıda 
yatların kırılması herkes için iyi 
olmuştur. 

- Halk sinemalarda geQ vak. 
ta kadar kalıyor mu? Sinema sa. 
at kaçta kapanıyor? 

- Nizami olarak on -.irde ka. 
panıyor efendim. Bu mftddet aza. 
mi on btrf çeyrek gc~cye kadar 
uzayabilir ki bu müddet te haL 

soruyorum. 
- Bunu söylemek tetebbun. 

bağlıdzr. 

- Tahmini söyleyin .. 
- İki yl.iz elli bin lirayı bulur. 
- Demek t:ı.hm :nc:ı hari~e ikl 

yUz elli bin lira veriyoruz. Sene. 
den~ kadar ken.dimiz 'yapıyoruz? 

- Şimtliye kadarki programı:.. 

Bu fikir ·saikan koiıseyin_ii\"1:"a'ukreş. 'içtimaında.n 
sonra bir kat ileri gitmiştir 

Hariciye v ·ekili-
• 

nın beyanatı 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Sar~ - yük bir samimiyetle karsdandık. Bil 

coğlu dün saat 17 de "Savarona,. hassa Yunan halkı ve devlet adam
yatı ile limanımıza gelmiştir. ları tarafından bize karşı gösterilen 

Vekil Dolmabahçe önünde Riya - sıcak tezahüratı tebarüz ettiın1eyi 
seticumhur baıwaveri Cel!ll, Ist:ın·. borç bilirim... . 
bul Komutanı Halis Bıyıktay ve Yuna~ gazetelerinin 
Vali Lütfi Kırdar tarafından motor taziyesi 
la karşılarumştır. · Atina, 2 (A.A.) - Atina Ajansı 
Şükrü Saracoğlu ve refikası ma • bildiriyor : ' 

iyetlerindeki zevatla beraber motor. Türkiye Hariciye Vekili B. Sara· 
la 17,10 da Dolma bahçe sarayına coğlunun valdcsinin vefatı hakkın . 
çıkmış, Cumhurreisimiz tara!mdan daki haberi veren gazeteler samimi 
kabul edilmiştir. taziyetlerini iıave etmekte ve bütün 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sara • Yunan efkarı umumiyesinin V~kilin 
coğlu kendisini karşılayan gazeteci- ve a.ilesinin kederine iştirak etmek
lere beyanatta bulunarak şunları te olduğunu kaydeylemektedirler. 
soylt:\rniştir: 
"-Komşumuzun ve müttefikle -

rimizin devlet adamlarile tamşmak 
ve onlarla memleketimizi alakalan
dıran mevzular üzerinde konuşmak 
fırsatım bana vermiş olan bu seya
hatimden memleketim hesabına 
memnun olarak dönüyorum. 

"Türkiye Cumhuriyeti, her yerde 
itibar görüyor ve Türk milletinin 
sulha ve medeniyete hizmetleri talc... 

--------
Ecnebi ve ekal-
liyet mektepleri . 

I 

r.ıaarif Şürasma rapor-
larmı hazırlıyorlar · 

Şehrimiz:ieki yal,ancı ve ekalli
yet mekteplerinin mrndür muavin· 
leri ve muallimleri di:n Sen Beno· 
va lisesinde toplan.:ırak, Maarif 

<lir ediliyor. b' .
1 

t k'l t Şurasına verilmr.k fü ert dilekll"rin 
B.,11·--1arın tek ır aı e e~ ı e . . 

.... ililil • • "' l~sbit et~· .... lcrdu·. 
tiği fikri, Bükrcş ıçtımamdan sonra Toplantıda ecnebi ,,e akalliyet 
d h ileri gitmicı bgulunınaktadır. . . . . n a " , ·~· . ınekteplerının tednsat, ıdare, mu· 
Kanaatime göre, Balkan bırlıgı fik- ıı· t ft' . • • .. il "1 .. , . · , .. b' ihf a ım ve e ış ış.erı gor şıı muş, 

rl. gün geçtikçe daha kat 1 ırd .. 1: 1 meselelerin tetkiki icin üç komis-
yaç ve bir zaruret olarak ken ısını .1 . . • 

c yon seçı mışt.r. 
tamtacaktrr. Komisyonfor ayın 11 ine kac1ar 

"Türkiyeyi temsil eden ben ve ar- tetkiklerine bitirecekler ve 13 
kada~lanm, geçtiğimiz her yerde bü mart pazartesi günü Alman lise -

ir@nt@lfil ©ım~a 1 sirı .. :le ·umumi bfr toplaintı y~pıla· 

1 
cak, raporlar son olarak gozden 

il( em aı ırı c. o geçirilece!ttr. 

çıkıyor 
Devlet &ermayesiyle kurulı:nll~ 

müesseselerin ·idaresi hakk1ndal<
1 

kanun hükümlerine uymak uıere 
geçen ay fevkalade bir toplal1tı 
yapan ve gahııiyeti hükmiyeyi ~11~ 
iz bir müessese haline gelen 1'Ur 
gemi kurtarma şirketinin kanuı:ıe~ 

..,0tı 
yapılması lazım gelen son heı • 
umumiye si ayın 15 irıldc topl311' 

caktır. Bu toplantida, şirketin jda· 

re meclisi raporu okunacak "; 
939 s1. ~ • .::si başından geçen sY

1
• 

16 smda yapılan heyeti urnum!Ye. 
·ye kadar geçen bir buçuk aylı~ ~i 
man zarfındaki plinço vaıır 
tetkik olunacaktır. 

....ı 
1 'l T'' k (jew Bu son top antı ı e ur ·ııo 

Kurtarma şirketi t~mamen tarı 
karıgmış olacaktır. 

ıe • 
Bazı gazeteler - yeni şekliY. 111 .. . k ·daresıfl Turk gemı urtarma ı ~e 

ü sse~ 
Denizbanktan ayn bir n:ı e ~-
halinde idare ?lunacağınt ya:r• 
!ardı. Halbuki Türk Gerni ı'yte 
tarma şirketi yeni kanun ş~k 1 

il• 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz bır ::r•· 
essese halini almış olmakla 11" 

~ 1 ıca 
ber gene Denizbanka bag 1 

caktxr. 

--e>-- • 1 
Maarif mUdürlUgU bınas 

tamir edilecek 
• • v i,iıl i1 ıı 

İstanbul ~aari~ ~~d~lı.:~irlilc' 
Naha başmühendıslıgı ıle . bıll• 
tc işgal ettiği bina harap b~~r şe' 
de olduğtından bina esaslı 
kilde tamir ettirilecektir • 

--o- • 

· ıplik ve kaput bezı 
narhlar1 kaldırddl 

Ankara, 2 · (A. A.) -
1ktı:sı1 t .,e. 

kaletlnden bildü:ilıni.Ştlr: t 
ııJl)'f 

Endüstriyel :matnul!t.ln ııı tes· 
k trol ve 

ve satış fiatlarmın on unllıı 
b'ti ı akkındaki 3003 sn.yılı ıcall ıs " 

ı ı ·h·yete 
vekli.leUınlze verdiği sala 1 

.,2,11 .. 
ımı. olan ve .. 

linaden tesbit etli § bulıY 
. ;.yette ..ı 

1937' tarihindenben meı 8 ıw-
nan' lpllk narhlariyle 5·8•

93 rı·~·ett 
kf nıe ~ t 

hinden itibaren mev 1 

3 )'{•' · 
giren kaput bezi narhlaTidı ıllll~ .. 
1939 tarihinden itibaren kal r 

tir. 
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dt,agata dair -Öfkeli sözler 
F AZiL Ahmet A>l.:aç öfkcJcıı -

mlş, Cıımhurluct gazele inılc 
ncı acı şiUyct edil or. Sö> lcdiğine 
bakılır a hakkı d >ok de il. Dü~ü -
nün bir kere: ıamancdc "rnU\ arraı.:ı. 
leli irfandan ı.i)11dc şamatadan, el 
\'abukluğundan bckll)cn,. J.:alcııı sa· 
Jıiplerl ııck ço~almış; kıymeller biri. 
lıirine o derece karışma~ ki "biırarz 
lıir HÜn hoşça bir şiir n.ra nC3ir yaı:· 
nıış,, hır gencin "harıa ı;cçmeden da. 
hlJı•e terfii rıilbe elli i duyuluyor,, 
muş ... Siı: olun da bu hale da)aııın?... 
Çok yazık ki Faul Ahmet Aykaç, böy 
le müna<1ebcblzlik edenlerden hic bi· 
rinin adını ~Ö) lemi,\ orl Kcşı.e söy. 
le eydi: kcndisile licrabcr biz de öf· 
J.:eleııir, o münasebctı1h:lerin a~r.ının 
rıe) ını verme c elbirliği ile çalışır -
dık. 

Ben be edebiyat Alemimizde ı;on 
zamanlorda 1.:imsenin dahi illin celil· 
memesine hayret ediyordum. Eski • 
den bizde lıdcltl: blrcok lirik şiir 
dııhllerimiı:, roman, hika,\ e dııhlleri· 
miz, miıah dnhtlcrinıiı: ,·ardı: Son 
zamanlarda bunlar göı:ül.;ıncı oldu; 
ınuharrirlcrimize biraz ılaha ciddi
yet seldi, birlbirlcriniıı mcdhini et
meğe l.;aJldıldarı zaman ancak iılidal, 

kabiliuet gibi aozlcr kullıı.nı) orhır. 
.Hen bile, se\ di 1111 şairleri harareUc 
nıü<.Iar.ından lıoşl:ındı~ım halde ~im. 
dile kadnr hic biri hııkkında "daht,, 
kelime ini kullanmadım. Hatta o L:.e· 
linıcyl lııllandı~ımı lıic hnlırlamı _ 
yorum; ihlimııl ki nıanuını bir tür
lü anlı) arııadığım içindir. 

Hayretim yerinde dcğilıni~: ''ilcın 
yine ol AleıTI, dc,•eran yine ol cle,·c
ran,, ınış, yııni muharrirlerimiz biri
hirlcrini, hilhas~a )'eni yaımasa bıı~
lıyanları öyle manası pc1' sarih ol -
mır:m l.:elimclcrle ö,·mektc de\'am 
ediyorlarmış. Faul Ahmet .'.yl.:eı;'ın 

onlara orkclenmcJ.:te )erden ,öğc ,., 
~öl.;tcn yere l.:edıır ı;idirı gelme lıııkkı 
''ardır. Sadece ")·erden gö e kadar .. 
demiyorum: çünL:fi hem ôlcfı> ü ur.at
mak; hem de özümden: ''Mademki 
hu l.:adar lı:ılı:lıdır, artık göklere cı1'
ııın da orada olur ıın,, 1ıibl bir mana 
çıkarılm:ı~ına mahal bırakmamak is· 
tlyorurıı. Kendisine yer yu7.fınde da. 
Jı11 uwn seneler ihliyncımız ,·ıırdır: 
hlr.I frşad edecek ,.c umıneniıı 1.:eş· 
mcke~ine öfkelenmc~e dl\"cl edccck-
1ir. 

O "mlkroü:oı,lk dah11cre,, lındlrri
ııi bildirmeğe çalışmakla iyi ediyor. 
Fakat ben de, J.'nııl hıncı A>bc'ın 
öf.kcJcnme~i \'C l.:cndilninc miinuib 
lıir ad ııramnsı !hım ~elen bir kabilr 
h~reıtim, bunu kendi ine haber ''C· 

rryim: Edebiyat All'mimizde bir u. 
manlıır h:ıyh şöhret sahihi oldukluı 
hıılı:fe şimdi pek anılmıyan, akademi 
anketine ce\'ab verirken sa:racıık biın 
bulmakta sıkıntı çekenlerin hatırına 

gelmiycn baıı kim~cler nr lıunlar hic 
bir genele ufacık bir isllılnt dahi bu
lunma ına tahammül edemiyorlar. 
"Riz dunırt.:en ne di)e lın~ka ~nir, 
ıııulı:ırrir arıyorsunuz da riinldi, hat. 
IA huJ.ıilnkü çocuklar nra~ındıın adam 
çıkarma n L:alkıyorsunuı 7,, der gibi 
hlr halleri var. Kendilerine rutgrl_ 
ılikte: "Hnıı yeni ~ıirlcri istidatlı TC 

ı n·mctli humaL:ta hak~ıı: olabiliriz; 
ıırnıı ne ynpalıın7 biz de J.rndi lıhlc_ 
ı iıniıi s6 luyoruı. Yanıldı~ımııı :ı:a

ııııın ishal eder; nıı!lıl L:i dun izleri 
Jıck bdenenlerin, ndctn ılchanıı:a kıı.. 

ni olanların ) anıl.lıklnrını zaman h. 
hat elli. 7.nmırn çok ili bir dek lir, 
hatır11 gon!Hc de tıa\rnııu:, en çok he_ 
Yenilmiı, t.n blh•iik iimiıllrr uyandır· 
mı fairlerl, muharrirleri de en ml'ç. 
hııl insnnlar arasırın l.:arı~lırı,·erir. 
Si1Jer eöhrclin ne hdar geçici, ne 
karlar unrımı:ı: hir §cY oldıı~unu tec. 
rubl'niıle nnhdınız; fakat ilir&f edin 
ki cmsıhir: bir lcuell de var. Onu 
olr zamanlar aiı: tattınız; ~imdi hy. 
l ctnıi~ oJcJ, :ı .nuzu ıtü~Unert:k kinizi 
ıehhliyecei'iııiz.c e ki lczr.eli hntıra • 
nı1da lhl"a)~ ç:ılı~ın 'C h:ıakın lnı
oıünlln ı;•.ntlcri <le o tallın nıt!t.ibleri_ 
ni nlsınlar., di)orum; fnkat hiç biri_ 
muharrir nrı~or unuz. da ılünkfl, hal 
nı iknaa ınm·arrak olnıııııdım. Bu 

Ahmrt A> kııc öylc~iıı; hiç şüphe.sil 
o, daha '1Ü7.el Ye daha mÜC!l!Iİr hir su
retle SO)lcr. 

'urullah ATA~' 
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Ecnebi mütehassıslardan 
beklediğimiz nedir ? 

S .\C.\H ~urt.clerimb:ln birindP., iktıııat Hklletinln bar.ı Ct'. ! 
nebi muteh !1.§lar hakkmda tahkikata ba~ladığı haber ! 

• \'erifror 'e hilbu a deniz müesııc:telerimlrde faıla miktarda. olan 1 
~ lı:ı ııti' ıe!~ · c-:~!.ırd :rn ehliyetleri ~örülmi~·cnler olursa bunlannl ! 
İ nıııkıı.nıltltorfnin teshedlle<"e~ de llhc olunuyor. 

1 Tiirklyenin hemen her ahumda müt~hıı..~ııı talı,hn~onu:. 
i : trran mliesııeMlerimizln ba~larmda da beynelmilel ~hrctll mütc. ı 

İ h.u>5n.lar, llfmler bulunuyor, 

f Bunların matlup hedeflerin tahakkukunda ne dereceye ka.. 1 
dar munHak olduklarını ıı.rastırnuık icf, me5'ullerine dü er. l"al· 

arz biı umamJyetle bu me\'rua da~anarak iki mUhlm noktayı 
münaıı.a,a edeceğiz.: 

ı;,' eli müteha!ll!llıtlar Ye ilinılt"r, kendi yerlerini doldurabl. 

ll'Cek Türk el"man bar.JTlırorlar rru ~ Akı.i takdirde mutcha.'llllS· 
brm \eya ilimlerin değerlerin.! odemr~e çaJı~tı~ı.z parayla 
nıcmlclöetin öz C\ liUann ı A nupa kültür müeı;sc el erinde ycU<ı:. 
tlrlrt mulıCM; nldu~u.mu7. unsurları har.ırlayıunaı mıy11'! 

l\llitehas!lı \t ilimleri, kültür müesseselerinde faklp edebil. 1 
mele itin, her eyden en 1 onun dilini bilmek \ e henı ilmini ak-

ı 111:ımadu hu:medchllerck derecflle bu dille ünsiyet lıallndc olmak 1 
f birinci ~uttır. Jfafhuı.i lrfıın müc •cselerlmizin talebesi, mllte. 

1 
İ hasııı!ll 't)'& ilimleri btenilen C\'5afı haiz olarak 1aklp \mdretlndo 
: 'lekfldlrlcr. Binaenaleyh ilmin kendilerine intikal cdeblln kısmı 

ancak d~entlcrin anif) aullrllif, tcreUme edeblfdlğf kıı.darma t-ıka.. 
biliyor. 

ı:ımdillk elimizde maliırn olan tarar, ilim ,.e nılitchasııııı-

Jarm t er nrmod1klerfdlr, Binaenaleyh randmanlan, ancak do. 
! ~~ntler rotuyla talcbe~·e intikal edene mllnhuır kalıyor demek. 
J Hr, Bu a.zdır, ı;ayrlkalldir ,.c lst~nllcn değildir. Müteha.s ıslann 

i \'eya ilimlerin denıbte etmek u1:lyetindc bulunduklım iki hedef
leri olmak gerektir: 

1 
Uhılelerine aldıkları tedriııatı talebe C\ iye ine ;öre nıunı.. 

11

• 

rı:eneye J.:oyup eda edebilmek. 
: Kendilerinin yc.>rlerinl doldurabilecek eleman yctbtlrebllmck, İ 

ji: Dil bllmiyen talebe mu' acclı~ inde, lıirlncl hedef yarım3 a.. : 
nıalutan ileri gec;:tmlyor, Tdrisat yükü dotentlerin üzerine 1 

ı kaldığı cihetle münhasıran mütehas!lı 'eya llllmJerln kudretleri· i 
ol edinebilmek imkanlarına alıib eleman bulunamıyor. i 

• • ı O halde matlub hi!!ıl olmuyor demektir. 1 
i ı i llm ,.e ten mütemadiyen ilcrh•..mckte, 1erakld c.fmct.1e, inkl- a. 

! nara mazhar olmt.l.1&dır. Her yeni terakki YC lnl.i•af hıunlc!linl : 
• Türl.iye ldillürime aksettlmıek 'ulfeı1inl de taluı.mmül cCmi!ll bu. i 

hıuan mütcba sm \ e ilimler, ortaya konulmu, milspet 'e muhal 
let eserler olmadığı l~lo, bunları tadil 'eya tashih ıuretı,ıe bu 
gaytyl meydana ı;ettremlyorJar. 

Bazı irfan mlieftıJeAClcrlm17.in tNlrlı1afı faklp lı,:ln ~lltrlrıde 
1 ntC\ rut ~öyle böyle tutulabilmiş notrar<lan ba~ka 'uıulan lok· 
i tur. 
İ Saniyen, f'ğtr ,e, lyemb: miitelıasırnı 'e ilimlerin nrndmanını 
1 huıncdcmly~oe.k Jıaldeyııe, bunlar lülLi mahJyefttn llcıi s~e

: mez.ler 'e t1fcr temessül tdf"bilecek kahili yetimize inanını ak, 
i birçok '1lzlfclcrle mükelld kıldığrmız mütehıı. !11!11 veya ilimler. 

1 den ~kledlği.mlr. neticeyi al&m.adığnnı1a göre, manalan yoktur. 

1 

Bizce müttha.'lsııı ve ilimlerin posalarından blr ncb1e tatmak kl. 
rı değ-ildir. . 'ulannı ıııL.-mak lctıb ooer. 

l'ıllardrr 1aaliyct1e bulunan mütehL"5~lann \'e~blle<-el.lerl-
i 

i 
1 
1 

nln ~erlt'r halinde TUrk mah olml.!'ı lazımdır. 

''e bundan ıonra da ödemek mecburiyetinde J.aldığımu. 'e 
mUhlm bir yekiın tutan mUtcha!Ullfll 'e lllrn t&hııi11atı~·ıe, memle. 
ketimlze daha )"ararlı, da.ha milspct ı, 'erebilt'cek Türk C\ latlart 
yctt,tinnek daha mu,·atık bir yol olur. 

1 . : 
! 

1 

. . 
i 
1 
i . 
: 
i 
i 

:Bu kanaat nı teıneıınlmM .• lktt~at nklJetınln 1.:emllne men. i 
ımb mütehu11mlan hakkındaki tahklkah teyld t'decektlr hhml. l: 
nindf'ylı. ............................................ -.. ·-·························-····-.-· .... ···-·· 
Şehir kasabalarda • 

ıçme ve 
suyu tesisatı 

Şehir ve kasabalarımızın mahi

yeti meşkuk kuyu ve pis dere ıu-
re hesap ettikleri ve o §ehir veya 
kasabanın müstakbel inkişafını 

tarından kurtuluak temiz içme su i:Öz önünde tutmadıkları görül • 
mü~tür. !arına kavu~ması için büyük bir 

Mesela, Sinop ~ehrinin ıu tcsi· içme ıuyu pro~ramı takip edildifi 
satı bugünkü 1200 kişilik nüfusu 

ve Dahiliye Vekaletinin bizzat bu Halbuk·ı 
üzerine yaptırılmııtır. 

i~Jerlc mcHul olduğu malümdur. Karadenizin bu tarihi ve en tabii 
Bu arada mühim bir nokta na· 

zarı dikkati celbetmiştir. Bazı §C. 

bir ve kasabaların içme ıu tesisa

tını bugünkü nüfuı miktarına gö-

limanı için hültCımetin bir çok ta
savvurları vardır. Bununla be· 

raber tabiatiyle Sinobun nüfusu 
da geni§liyecektir. Bunun için 

Bir gangsterler istatistiği 

~ y ~ "t;;l - ·O~ 
~l!l iU; illetii~ <:&i im 

ithalat eşyasında 
alabildiğine nisbetsiz 
bir kazanç mı var? 
Memleketimize gümrük resmı verilmek suretile fTO 
liraya giren bir mal nasıl 420 liraya satılabiliyor 1 

Bir yazımızda: otomatik kontrollü bir radyo 9.95 Halbuki bu ayar radyoların Tür• 
Son günler zarfında bazı ithalat dolar fiyatla satılmaktadır ki bu kiycdc fiyatları 425 liradır. 11 lam. 

cşyac:mm maliyet fiyatlarına yük • Türk parasile ancak 12 lira 50 kuru~ bahların fiyatları 310 liradır ve 
sek kar \'e temettü ilase olundu - tutar. :\fobi değildir. Maliyet ile satış fi· 
ğundan bahsederek alrıkadarların Bu fiyat Amcrikada perakende yatları arasında iki mi le yakın fark 
dikkat nazarlarım cclbctmiştik ve ~atış fiyatıdır. Radyonun ağırlığı 3 mevcuttur. 
faturalar üzerine muayyen nishctlc kilo oldu~'Una nazaran Türk gümrü- Noktai nazarımızı söykmedcn ev 
bir kar konmak surctile bu gibi it- ğünde 9 lira gümrük resmine tabi vel bir ciheti tebarüz ettir. 
halat ticaretinin kontrol altına alın- demektir. mek i teriz. Her )"eni keşfin 
masını istemiştik. Yol para ·ı 'e diğer ma raOar da ilk mahsulleri ilk ham .. 

Bugün tekrar bu bahse dönmek dahil edilirse bunnu memleketmizc lede nic:betc:iz k1ir temin edebilir. 
zaruretini görüyoruz. Memleketimiz 25 - 30 liraya malolması lazımgel. Ama, meseli radro televizyona na. 
de henüz imal edemediğimiz birçok diği anla~ılır. zaran ) eni değil eskimiş bir kc!if -
eşya \ardır. Bunlar, imal edilen Bir komisyoncu bunu pcrakcndl' tir. Ye birçok ithalat eşyası, asır. 
memleketlerde çok ucuz fiyatlarla fiyata almıyacağına göre, koyduğu lık müe seselerin her yeni sene kü· 
satıldığı halde, bizim gümrüklerden muz 20 • 30 lira fiyat a:.~~ yuk~rı çük bir ıslahat yapmaktan başka 
içeri s;irdikten sonra birdenbire bir komLyoncus~.ına veya tact:ınc. yuz- husu::ıiyet göstcrmiyen malları üze. 
kaç misli fiyata çıkıYermektt"dir. de 30 - 35 tıcaret zammı ıledır. rinde bulundu~una göre, hiçbiri ilk 

Gümrüklerimizde bu gibi eşyanın Halbuki bu model bir yıl önce keşif mahsulü demek değildir. 
tabi tutulduğu re.3im gizli değildir 19 dolara alınabiliyordu. Bir möbl Bunların Türkiyede rnazU eski 
ki, bir malın Türkiycyc maliyeti he. salon radyosu. l:? lambalı olmak ve olmıyabilir. Fakat bu yenilik ithalat 
sap edilemesin. düğmelere basmak suretile istaş~ on. komisyoncularının ''eya tacirlerinin 

lthalfıt e~ya ı arasında en mühim lan bulm&?k yeniliğini iht~\ a ctm~ tabii hadden üstün kar temin etme· 
misallerden birini radyolar te~kil c. re ~esin ayarını ı~ıklı gozle te ~ıt !erini mazur gösteren bir sebep ola. 
der. eden lambası da bulunma!: surctıle 

Cihan endüstrisinde altıncı, ye . Amerikada 75 dolardır. Sıkleti 25 
dinci derecede hareketli bir s:ıha kiloyu tcca\"ÜZ etmez. Buna naza -
olan radro ticareti, memleketimizde ran gümrüğü dahil olmak. \C h~r 
de tahmin edilmeyen re\'acı göm1U~ türlü masrnrı da hesap edılm~k. u. 
bulunuyor. Halbuki birçok ithalat zere bu radyonun mcmlekctımızc 
eşyasında olduğu gibi radyo komis- 169 - 170 liraya mal olması lazım • 
yonculuğunda \'c ticaretinde de ala· .:g_eı_ir_. ------~-
bildiğine \"C nisbetsiz bir kazanç tc- Den"ızbanktan 
min edildiği göze çarpmaktadır. 

Radyo fiyatları üzerinde yazaca. kf k 1 
ğımız bir misal, umumiyetle ithalAt a Ç 1 a a an 
e~yasında, ihtikar denebilecek dere. 130 Memura hizmetleri 
ceye gelen temettü Ye komisyon üc-
retlerini de meydana çıkarmıs ola· nisbetinde ikramiye 
caktır. verilecek 
Yalnız bu ooktayı tetkik etmeden 

önce bir ciheti gözönüne koymak 
isteriz. 

Dünya fabrikaları daimt bir reka
bet halindedirler. Bu rekabet, hatta 
pek yeni ke~iflere dayanan in1alat 
eşyac:mın dahi firatlarında mühim 
tenezzüller meydana gctirmi~ bulu -
nuyor. 

Halbuki, dünya piyasalarında re. 
~\abrte maruz bu eşya memleketi • 
mizde daima ilk fiyatlarını mu -
hafaza etmek vaziyetindedir. 

?-.lcscla Amerikada be' Hlmbalı 
elektrodinamik hoparlörü bulunan 
'e anteni de dahil olmak üzere kü· 
çük çapta, sesin ayarım tcsbit eden 

Sinob su tesisatının l 200 nüfusu 

değil, 8000 nüfus üzerine yapıl· 

masr ve daha da tevsi edilebilecek 

tar~:la tertibi münasip görülmü~

tür. 

Projeler ~imdi buna göre dcğİ§· 
tirilecektir. 
Diğer §ehir ve kasabalarda da 

içme ııuyu tesisatı bu §ekilde müs
takbel inkişaf ı;öz önünde tutula 
rak geni~etilecckt~. 

Denizbank kndro~mndn, bütçede 
tasarruf mıı.kudiyle yapılan tensi
katın tamamlıı.ndığını ve yeni teli· 
kilatm tcsbit edildiğini yazm~tık. 

Yeni kadroya göre, Deniıbanktan 

130 memur açıkta kalmaktadır. 
Umum mUdUr Yuııuf Ziya Erzin, 

dün yeni le§kilitla çal13maya ba3. 

livan daireleri te!liş etmigtir. 
• Kıı.dro harici kalan memurlara, 

banka. tarafından, biz.metleri nb • 
petinde ikramiye verilecektir . 

"Etrül!k,, vapurund~ yine bv.ı 

bozukluklar görülmüı ve buı;UnkU 
8eferi geri kalm~tır. Vapurun ka
zanlarındaki bazı kusurlar, tamir -
den evvel denize çıkmruıına mani 
olmaktadır. Etrfüıık yerine bugUnkU 
Mersin postasına "Tan" vapuru kal 

kacaktır. 

Diğer tarrtan Alm&nyadan gc -
len heyetle müzakerelere devam e
dilmektedir. DUn de Dcnizbanlttıı. 

bnzr meseleler müzakere edilml.ş -
tir. lktı.,at vekaleti başmUşa\'"İri 

Von der Porten de, Denizbankla Al· 
man murahhasları arasındaki mU. 
uı.kerelerdc bulunmak üzere §eh • 
rim!Le gelmiştir. 

aıı.nırıı. Me~ela: 

Tamir Bank! 
• 1 

\ 

maz. 
Bizce, her türlü ithalat c,.yasının 

atı~ı üzerinden komisyon::ulann 
,·era tacirlcdn kazançlannı tesbit 
\'e muntazaman kontrol etmek la • 
zımdır. 

Ancak bu suretledir ki halk, mesc.. 
la 100 lira değerinde bir malı iki iiç 
misli fiyatına almaktan muhafaza e
dilebilir. 

Alakadarlar, ithalftt e~rasmm yal. 
mz zaruri masrafları hesap olunarak 
gümrük resmi de dahil olmak üze
re maliyetini tesbit edebilmek rne\'· 
kiinde \'e salahiyetindedirler. 

Bu takdirde ithalatçıların buma~ 
liret faturalarına yüzde muayyen 
bir nisbctte kar veya komisyon ko
nulabilir. Ye böylece ithal~t eşyası. 
nın tüccarın keyfine ve dükkanının 
~ahsi masrafının lüksüne göre fi • 
ratlandırılması işi önlcnrni~ olur. 

Hamamların 
ıslahı · projesi 

Belediye beş senelik 
müddet veriyor 

bir 

Belediye, bir taraftan vaktilc 
belediyece yaptırılıp ta kullanıl
ması kısmet olmıyan halk hamam. 

larını asmak üzere onları tamir ve 

ıslah ederken diğer taraftan h· 
tanbul hamamlarının ıslahı için de 
bir proje hazrrlamı§ bulunmakta

dır. 

A
MERİKADA yeni ncı1redllen bir ı~. 

tathtlğe nau.ra.n, blitiin Şlnııı.11 A. 

merlkada hı~ızlara 'c ~aııgsterh~rıc mü. 
c.a.dele itin bir ,-ılda l 5 milyıı.r dolar h.ıı.r

c.anmı,. 

fa7.lfc l J:eml t.nkaıı bekçlllği olan a• 
mandıra EtrilPık'ün limana geldJğtnl görUr 
ş:örmc:r, u7.H~l kabı ı\n<"lrlcrl kopanı, ona 
doğru J;itmı, oluak. 

Peygamber SÖZÜ 

T RHA~ Tan, eski utanbul 'aU!lini_n 

t~kaüdliliünden bahııederken: 

"Bu, bir milyon Türk taralmd&n yıllarc.a 
ı1ulo1tu beklenen r.abık ,·alimlrln ne htan

lmla, ne de ba~ka hlr \Uiycte artık memur 
olaml'J'&eağını bildiren bir müjdeydi,, dl· 
yor, 

Bizde hamamların bir türlü kla
sik şeklinden kurtulamadığını gö. 

rerek bugünün ihtiyaçlarına gö· 
re hazırlanmıı olan bu proje ile 

hamamlar iki kısma ayrılmakta • 
dır. Bunlardan Hk kısım lüks ha· 
marnlar olacak ve tarifeleri ide yük 
sek bulunacaktır. ikinci 'kısım 
hamamlar halk hamamları olacak 
ve bunlarda halkın en ucuz §e• 

kilde temizlenmesi için fevkalade 

ucuz tarife tatbik olunacaktır. 
Belediye, hamamların ıslahı ve 

bugünün telakkilerine uygun "oir 

Jekle girmeleri için beş senelik 

bir mühlet vermeği münasip gör • 
mcktedir. Bu müddet zarfın.da ha· 
mamlar belediyenin istediği şart• 

lara uyup icap eden tesisatı vü· 
cuda getireceklerdir • 

Hakikaten Amerika. 11ralpllkler yurdu. 

Şu Hl milyarı ı:;angııterlere tak~lm et~cler, 
hıl'l!ıılar mil~ oner olur, da' a da bilerdi. 

• • 

Tedbirli şamandıra 

HA \'DARP ŞA atıklarmda batan b<!· 

mi enkar.ı ii7etinıkkl i~ret ~aman. 
dıralarmdan birinin :r:lnclri kmtmı, nldu. 

ğtından ~ndıra yerinden a~ılmı,tır. 

• • • 
Denizbankın bugünkü vazifesi 

D ENiZ Bank adına alman npur.larm 
tamlrlcrioe 'e r.ılalılarma ba,landı· 

flnr clbtlte oliomul'"unur.dur. Bn dela da 
ada. 'apurlarmda aksaklık &örülmtiı1, kıı.b 

tdf'n I!lllahat \ 'C tamirat yapılaeaL.ınıc, 

::;u I>c.>nl7.hanlon, hn ıtlnlcrd.-kl ur.!. 

reeine ı;ore, ıufını dcğf~t1rsc)l i!abet olur 

Dü,enin yan olma:ı, derler, amn, bu 

kadar da a~·ar olmaz. NeyıH~, lılır: l~in bu 
1ararmda deiflh:. l"u:ıyr ol.-uduktan M>nrn 

unu dll~ünrlUk: 

lııtlaka Muhldtlln t'~Hindağ, T9rhıın 
'.l'ao'a hlr ı,illk dml.Ş olacak! 

BclC::liye hamamlar için bir de 

ücret tarifesi hazırlayacaktır. 

Hamamlarda hallc güa.ü ve iı· 
çi gün tatbiki de tasavvurlar ara· 

sında.dır. 



4 3 MAP • .'! - 1939 . -
yolsuzluğü' isnadını"·~ 

•• 
·Ustündağ r11üdafaasını yaptı 
ı Uı.l.:.;ı.;ır, 3 .(Ut usi) - Eıı.ki l),tıın 

'but uılis1 'e Leledi)·e reisi Muhit
tin Cstiiııd<ı ~ e'ki belediye reis 
mu~win i \ e halen Bodrum kayma.ka
mı t:krtım Scveuc:ı.n, belediye fen iş. 
lcri ınüiHlrü Hüsnü .Keseroğlu Ye 
bcltdi~ c varidat müdürü !Neşet Altu 
hnklıırındn htanbul otobüsleri işle-
1 lndel.-:l baı:ı yolsuıluklar yapıldığl 
oldia$1ndan dolayı nıubakemelc.rine 

< ıii1 Tcmyiı m:ıtıJ,cmesl <liirdiincü ce 
2:ı deiresi.ıJü ba,lnndı. 

~iyasct mnkınıını Mecclı Berdeş 
l s l ediJor.du • .Aulık.larda ;. ·an Tar 
?-> • Cevdet Daybura, Hiımit Köse! 
'e Osman T:ıl4t, jddi:ı nıakıımmda 
ıla Bıı,roüddelumuml muavfoi Aril 
Can.1'a)'ll bulunuyorlardı. 

'Kal:ıb:llık ir halk kütlesi salonu 
:ığzına kadar doldurmuştu. Reis e''
,·cla nıaznunlann adlarmı ,.e adres
lerini sordu. Dalın .sonra devlet .şfı

r~ umuınl heyet maıb:ıtar,ının o
~nucalını söyledi. Lilzuınu muha
.... eme ~11ran Olan bu maıbatada mH 
nımla.mı 7obulluk Jddiıılnr.ı madde 
.halinıtiı te'1Ul edilmekteydi. l\iuhit
!.iıı U.sUindaja ait ').mm dokuz m:ıd
de~e to-plaı:ımışlı. 

Mubata okunuyor 
labıt li:Alibi mazbatayı o'kumağa 

ı6;.1ıdı: 
".-. Maınun.lardaıı vali ve beledi

n :rcl&i Muhittin Ostündajın mfilki
~ e daireancc lüzumu muhakeme~ 
rııfütelıim görülen suçlnrınd:ın: 

.Madde .1: Otobüs işlerinin blr 
elden id:ırcs-i bahane.sile merkeze 
alınması, bu i~in nıahiyeli itibarile 
dahıı ziyade nldkah emniyet ınü
rlfidll~ 11.ltmcı şubesine Yerilmesi, 
'era teshil e<Iilecek hlr !idareye !balı 
lannıası ve otobüs muamelatına. sa
lim \"e düıiist hlr i ükıımel 'ermek 
hin muktazi csıısl:ırın eVYcke tesbi. 
Ji icap ederl>en böyle y:ıpılm:ıması 
'e llİt o1dn~ dairece bu işler hak -
lıınd:ı. belediye ubttım ve lallmatna
tıtcsine ek olarnlı.: yapılan ve Daiml 
J.i:ncüınence de bu urelle kalıul edi
len re t:ı..bt ekseri ah,·aJJc bHAJıara 
~fere ı;ıkmaları iltizam olunacak 
eşh:ısa nit i~lerue :ıhkiimına ri:ı.yel 
"lunmar:ın 33 tıılimalnamcsinin he
ledlye 'kanununun iO :inci mnddesi
niu 17 inci fıkrası hiikmi\nce Sehir 
Me::lislııclen geçirilmesi Ye otobüs 
i.Jltri kin biribiri ar(]ına yapılan 
müro.caatt:ır \berine sen-isten :ılınan 
t••obüsler hatlara ~edeştirilmedikçe 
diğer ıntırucaallıır.a yer veıilmirecc
~i ınea.llnde <>l:uı ''e ha5lıelicap bir 
&rıulıalde l azılmı~ liulunan bir der 
t>enııl'la tesis ve ııren!>İP ol:ırnk Ta
:P.dildi{ii iddia olunan sıra usulünün 
dtıhi bir~ok işlerde tatbik edilme -
ırıf:~i ve bu h:ıllerdeo bizzat veya 
\Cr;i.Jen s:ı.l!hiyete istinaden yapılan 
muanıclelerin esaslı ve salim bir u
s1t!e lı:ı~l!ınmadığınl göstermekte ol
masr. 

1 ıııu.b~ıl {lıbl lıih'ük bir şehirde 
k'-iııi :ı:arıır! olıın •c belediyece im-
1 h:ıız ~·oı.ı ile bizzat işlctllinccye ka
d:ır olbıplakt mürred::ı.t ic:ı.bı ol:ı • 
ı-:ıl.: lıusuil cşh:ıs tarafından da işle
tılıııcsi k:ı.bul edilmiş otobüs scrvis
krfoin ıruretl lhdnsı ,-e tanzimi ve 
r.ıtob:is i~lelmeğe talip olan \'atandaş 
Jarm ~2l ohnalnrı 1Azım gelen ev
saf ,.e ı;craitiıı takibi ,.e nıhs:ıt al
malan içjn tııbi olacallirı mu.ame
lenin tcıbiı.1 He bunların sureti tef
riki hususlarını hem ~rame hlzmet
ltri fcuplann;ı YC hem de ,-aıandn' 
lar arasındtt müs:ıut ve adalet esas. 
larıııa ursun bir şekilde snğlam bir 
mul Ya taUınata rnptcclcrı:k keyn 
"fe püruıJil mu:ı.melelerin Ytıkuunu 
(init•nıek belcdb•e reisinin eümlei 
veınHindcn oldui;u halde, muma 
il<:) lıin böyle lıir talim:ıtı no;ul dai 
reo.lnde ihzar ., e şe1ıir meclisine tas. 
'dik etlinni}'Crek otobüs işlerini "lıc
l<?dl • tenebbühleri,, di}·e yadettiği 

irtibatsıı ve intizımısız emirlerle i -
iiarc elınck 'urelilc bir tnkım tezeb
-ıu!•!er vukuuna meydan verdiği ve 
ferci 1,elcdhe r:ııbıt:ısı t:ılim:ılnauıc
dne e1 olanık tanzim olunan bir ta
fönatnnme Dalın1 Encümende 11.7. 
!131 brlhinda tıudik cıliJmişse de 
~ehil' mcclisiııdr.n muf>llddak olmadı 
~ı anlaştlm:ısma \'C fazla olarak aşa
gıdaki nıuamclclerdc lııı taliınalna -
mc ahkiı.nına n sıra usuliinc de ri
ayet ellil.m~ml~ bulunmnsına naza
nıo. bu h:\pf:ı ileri ürüleo mütlobo
.lr. l\·aril ~örlilmemiş olduğundan Tür 
ki;v.e c un:huı'i.ycli Ceza 1.:anımunun 
:::30 uncu nıaddesilc lüzumu mub:ı r 

cmcsıne dair mülkiye <fal.resinden 
,·erH~n karann t:ı.s<likine ittifakla 
!<anr verilmiştir. 

Ruhsatname 
hlkında 

istirdadı 

Mıtrlde 2: O!obü~ faliuıafn:ınıcsi-
..... • it .. - , c. 

nın u2 ılnet mads!_e ... ine istinaden o~ 

luııu l vo Jrnımıı kauuııa . nulıalc

Ccli hakkında ·aktlle naza.n ~illa. 
ti cclbolunan l>elecliye riy:uct nıa. 
kamınca bu talimatnomelcrin, ..1934 
senesinden itibaren cezada n iyabct 
usulünü ihdas ıeden :bir mnddeni.ıı 
delUletile yine alınmıı'kta devam cdi. 
lerek kanunsuz harekelfc ısrar olun 
ması keyfiyeti. 

.Marunafih, vaktile Dahiliye Yek!l
~eli nezdinde şikıhet roenuu olan 
bu telli! ;re müracant üzerine YeU
letle muhabere cereyan ettiil l.ialde 
'bu tarz hareketin yolsuzlui;u 'e kn. 
.ııun.sı.n:Jc.ğu hakkında bir erni r \'C· 

rilmediği ) olunda )1uhiıtin Üstün. 
dağ tarafından ileri sürülen müd:ı
Caa, mevzuattan biç l>irinc tevCik .ve 
tetabuk etmiyen bu keyrt muamele
leri muhik 'c nıoıur gösterecek ma
hiyette olmama.~ı il.ib:ı.riJc 228 inci 
maddeye t vfikan •erilen lüzumu 
muhakeme ar:ı.rın ın ınsdikine itti
fakla kar:ır ''er· iştir. 

Otobüs t i '-"Cdilmiyen 
hatlar 
~la dile 3: IMüllcmis 'e mülteı:im. 

lere \erilmesini temin için rubs:ı.t
ııamc1eri istirdat olunnnlarıın c:.ki 
hatıarm tezyidindcn sonra ) eni hat 
Jar açılması ''e diğer talipler meY
cut olduğu lı:ılc.le ~ksaroy ~ Beşik. 

taş, Yıhhz - YenimahaJle hattında 
otobüc; işletıncniıı otobüsçülerden 
Kemale inhisar ettirilmiş olduğu hak 
lnndaki itlılinlı lknrııra gelince: 

Bu halla allı araba işletilmesi mcz 
kur komisyon kararı icabınil:ın iken 
ve kal'arda isimleri ynzılı dilfer o. 
tobü5 sahipleri de '\C diğer hatlar. 
dan yer isterken mütebaki 3 araba
lık ·yerin hunlardan sırf hu l.ıoııa 

otobüs işletmeğc talip olan 1sm:ıil 
I~ık n Nnriye ..,·c .Niyaziye lC\'Zİ c
dilmiyerek boş bırnkıldığı :ınlaştl

mı~tır. 

Maçka - Beya%ıt hattının 
açılması 

Madde 4: A. ~loc"ka • Be) 31.il hat. 
tının açılmasl iç-in lı:ızı ldıuselcrln 

18.6.1937 t:ırlbli müşterek bir arzu. 
b:ıl Ue yaptıklan miir:ıcaal ı.endisi 

tarafınfüm kabul ecUlmİşken bu mil
racaııttan 11 gQrı sonra :ırnlnı·ı n:ı es
ki arzuhal ile imzalan lınlunon üı; 
kişi de dahil olmak üzere uıti.le::ıddit 
e,has t:ır:ıfınılan 29.ti. 1937 tnrilıinde 
mllitereken \erilen ikinci lıir nrzu
bal üzerine hallın Jıtılıh~ı \'C hu hat 
tın :ıcılnuısı için de J..urııisroncu 
Kadri isminde lıiriı;i .ile otohii'Sçlİ 

Kamilin önayak olarak bu hatta a _ 
raba işletecek olan kiınselcrJen ıı -
raba b:ı~ına 300 • 500 lira nr:ısıııdıı 
tebulür etlen miktar üzerinde par~ 

topladıkları. 
B: Aı·ap Mesutluu, ~fa~·k:ı - Be) :ı, 

zıt hattında evvela bir, soıırıı iki 
otobüc; işletme talebinin kentlileriıı
den enet müracııal edenler !>ulun -
mauna rağmen terviç ed ild.i~i. 

C: Arap Rızanıu komisyoncu Ko(. 
riyc verdiği 500 lira ınuknlıi!lııdc ıı. 

raht.sının Macka - ile) azıt Jıaıı ı ser
visine alınmasından sonra Knr:ıef. 
tim oğullarının Eyüp • Keresteciler 
hattında cahşan nr:ıl>asını kendile -
rinin \şlerine bakan Ye \"ekAletinl 
ha.iz olan koıniS)·oncu Kadrinin de. 
laletiyJc Rızanın arabası ile hecayi~ 
yaparak kolaylıkla Macka • Beyaıit 

haltını alnıa~n ıııu,·:ıfr:ık olılukla. 

rı. 

D. Bun'dan başka Maçka - Be-
yazıt hattında Naime ve Fahrinin 

de diğerlerine tercih edilmek su
renyle istisnai muameleye mazhar 
oldukları. 

E. Otobüsçü Sait ve Hakkının 
da ruhsat almadıkları için ar<.bala
rınr Arap Mesuda satmak mecbu 

riyctinde kaldıkları. 
H. Kemal Mustafa, Ahmet Fah

ri, Sararyan, Yorgi, Nuti)l'C ve Ka 
zmun müraccatlarmın da neticeslı 
bırakıldığı hakkındaki iddialara 
karşı Muhittin Ustünclağın itirazı· 

run gayrivarit olduğu, 
Filhakika işbu rnüdafaalaıılan 

B. E. H. fıkralarından madasma 
tallük eden kısımları varit bulun
makta ise de belediye kanununun 
100 üncü maddesi mucibince ken· 
dine ait vezaiften bir kısmını ken
di mesuliyeti ve nezareti altında 
namına tedvir ve intaç etmclt üze· 
re muavinlerine tevdi eylemek sa· 
lahiyeti olan tlstündağın reis mu· 
avini Ekrem Sevencan tarafından 
yapılmr~ olan muamelelerin mesu

liyetine i~tiraki tabit olmasına ve 
,,. -~d .. • . 1 • 1 k' H. fıkrasm a ısım en yazı ı ım-
~ ............ 

selerin başka hatlardan Maçka -.... ~ . 
Beya:rıt hattına naklt hakkında 

.. , ..,,,,. ..... n .,,. .... 
3-8-937 il~S-12-937 tarihle· 
.~-~· .... 

l1Jhuslcrdtn h';ledf~l i~lenilrtiiji 
,....,_., h --.... ~d d ı·h·,.. z:nnan ru salnııme .ı~t !:.... ı sa a t~ 

istidalarrn ınuamcleleri neticesi 
kendilerine '.tahriren ibiJ.dirilmediği 
de anlaşılmasına nazaran bu Iiiller 
den dolayı hakkında Türkiye Cum 
huriyeti Ceza kanununun 240 ıno;r 

maddesine tevfikan mülkiye daire· 
since verilmi;? ofan lüzumu muha· 
keme kararır.ut tJ~dikine jttifakla 

ittihaz; ettiği lüzumu muhakeme faauaıııcı.ini ()kutlu. ı u bulını.\ an $alıı~ bdedı;t 

kararının men'i muhakemeye tah- Üstündağın müdafaaname.si uzun nzıın im lıarckellcnn 111 

V1·11· zeylı',..lde bulunan a'zadan Su"_ (~ 1 zilcriıı i, hclr.<liyr.<:e .ılımın te 
u Muhittin slündağ, slunlıııl lıL•lc -

reyya, daire kararına taraftar bu- uiycsi hudutları dahilindeki olobü-. rin kaııunl oldukl;:ıt~nı ıtnlaln 
K:ırarnarnenirı ücuncii rnacl 

lunan birinci daavi dairesi reisi işlcriniu sureli tesisi. sc,·J.: Ye itfa. .ı 1. ,, , \' ld l bi' 
resi hakkında kentli t:ır:ıfınıhın Y;ıki u<'" ""s:ırn:r • 1 ıı. 0 0 1·" 

Saffet Tuncay ve azadan tbrahim ııın .:ı~·ılııı:ısınd:ıki nıııanıclcnı 
olan tıılcJ> üzerine Dahiliye \'ck:"ıle. 

Nuri Kaya, Emin Arda ve dokt·'.>r ~uıluğıı idtlin"na l..ar':'ı :ıtııhill 
tinin göndcrdiiH ınüfcıti~ler tar:ı rı ıı. 

Farukun muhalefet reyine karu hiıııl:ığ; 
r don ·ap1Jan tahkikat sonunda ::!000 

karar verilmiştir. \ azife ihmali mahiyetinde görülen saı:falık bir tahkikat evmkı ile i~ıO - Bu b~plaki müd:ıf:ınnıı ıı 

E E b f ··u d d 1 M hi · · · • . kıır:ır teş'·11 ~ımckte 'e 'b:ın mirg.in R minönü hat- u ıı er en o ayı u ttı.'1 Us· sa.rfalı.k: bir fezleke m~:nlnna gcldı. ı b ,_ kt d ceklı'ode 

1 
. . 

1 
. 

1 
. . .. 

1 
. I ı rfü,.ıno.ma a ır,. ,, 

tının açılmasında karar tündağın kanunu mezkurun 230 ğını, h:ıllm ;ı ı~ı ı~l:rın mun_c crıc:ı.

1 
laııdırmıştır. 

uncu maddesine tevfikan muhake-1 ıına n:ızarau bır, nıhaycl ıkı ınuıl - l\f •· n . t olohü~ 
MADDE5:Emirg~'1-E~in- ' 1-ı· d'J · · k ·ı· ıııç,..o- ('~azı . . ·a·ı 1 b 1.. k . dcık ıu asa e ı mcsının ne· ıı :ı •1 . L'k S 1 ·· ·· h d mesının ta ı en ra u une c serı- _ 

1 
.. 

11 
_ _ ' . 1 k'· • aı , muann .ı:.. rem evencan ı 

oo.u attırım açılmasın a vukuu tl k il . . mum ,un o ı n"'uııu so) cıııış. ırı · ... ın' terek nıe.~ulıyetlcrine temas ec,. 
i.ddia olunan yolsuz muamelelerin ye e arar ver mı~tır. ıla lüzumu mulınkcmc L:ararınrn ıl .. 

Ek ' tl ·ı karar tihawıa esas ohr:ık gii<;lerilrııi5 o: ıumu mulınkc~c kararı doı 
kararda yazılı olduğu üzere mua· serıye e 'Ven en rnaddcsine uzun boylu iitira:r:c 
vin Ekrem Sevencan tarafından MADDE 9 - Mezkur otobüs- lau csbalıı ıuucilıc lıa<Jisckrfo h:ıl,i. lun:uı s:ıbık beJcıJiye nisi, b• 

k:ıtinc ve m<ıhiyt>litıe tcnlrulc ve te- rcıs muavüılcrinın lttınıın 'e ı 
yaptldığı anlaşılmasına ve Muhit· !erin zabıt varakasiyle teshit e'di· rnlııık etmediği gilıi meyın:ıtn 3 er 
· ·n •· d - b ı ı ı kı h k tl · ı lal hrşısında Taziyetlerini te{ tin ustun agın u muame e ere en ay n are e erı fapma arın- yer tensip ve tatbik şekilleri ile 1 :ı. tahlil etmiş, "1\lııçka _ Beyanı 

bir guna teması ve bunlardan ma· da bilhassa i>atr-0nlarrn amil ol.du- ;nıınlurın ı-ulmn.ı a me-tninc ,.e hu. nın ruuamelifımda muaYiniın• 
lurnatl olmadı_ğı yolun1daki müda- r' ı;u tahkik neticesinde öğrenildi· ı.~ıki. fikir ~·c. telakkilere -ıın;un de. rik :suret ile .Jıuna lc\'l"ih e 
faast varit görülmesine binae:ı, ğin~n bahisle sahipleri haklanda whlır, deruışlır. ~slcnilcn mcsuliyct her halı 

. . . . ~ 

1

. . . . . Sabık v:ıli Jı:ıl..ku11la lüıunıu rnu -
kendısının 240 mcx madde ıle hı· mu.ktezı muameleoın ıfasma daır 1

1 
k 1 •1 . s 1 • n ga)·r.i vıııit 'fe merduliur,, ııol 

ıa eme ,:ırarı Ycı ı mc~ıııc cul.'p ''• 1 zumu muhakemesine dair mülkiye emniyet müdürlüğünden riyasete ı:m ke:•fi ,.e )ersiz mu:ımclcle:rirl .:nrınua l>u unınuştar . 
dairesince verilmiş olan kararın verilmiş olan 31 ve 38 numaralı rnkuunu men ic-in Şehir '.Mcdlsin- Muhdlin O lündağ. lırarna 
bu cihete taallük eden kısmının müzekkeı-eluin tekrar tahkikata rlen ~zıscJif,Ji bir falfnııılnıınıc yapıl. 6 Jncı marldesinde Kurtul 

maması, irt.ih:ılsız ve inlizıımsız c -
ıuirJcrle idare l'tmck surctUc bir t:ı. 
kını lczebzübler vukunn~ meydan 
vcrrli~i keyfiyelkrini ,.e cli~cr it

nakzı ile men'i muhakemeye tah· tabi tutulması v.c tahkikat netice
viline ittifakla karar verilmi§tir. · leninccye ka:dar otobüs sahipleri 

7.ll h:ıllının ac;llınasmda ' 
Saıni)-c i~lctme ruhsatı nrilt 
tll'ki rnunrnelcleci tetkik meTt 
mr.sine, belediye işlerinin hÜ<: 
)'C>yanlarındao J;anunen mesul 
forak Türk ceza kanununun :i 
cı maddesine le\· tik.an Teriler 
ınıı muhakeme k!rarma iliru 
miş, kl.'ndisiııc isnat edilen; 
sulistiıuo.li, Jıalk:ı kaqı 1rnnd 
rncınurlaı: üzcl'inde nafiı bire 
sb·el olarak tanıtan açık gc 
hatkıu ~ırtından geçinerc1', h: 
para kazanmalarına fırsat ,.c 
\·e bu ;oı~uz1'ıklara meydan • 
Jıakkmd:ıli idtliaları knbııl rt 
ılcmi'}tif" ld: 

Sahur Sa.minin işletmek 

istediği kaptıkaçtılar 
MADDE 6: 

A - S•bur Saminin Tophane, 
Taksim arasında 'kaptı kaçtı., İ§· 

letmek istemesinin daha evvel baş 
kası tarafından bu yolda vaki 
"kaptı kaçtı,, işletmek müracaatı· 

nm terviç edilmemesine rağmen 

terviç evrakının muameleye sev· 
kinden Sahur Saminin yukarda a· 
dı ıeçen Etem ile daha evvel Kuı 
tuluş - Beyazıt hattı için yaptığı 
mukaveleye başka bir hat alırsa 
kendisini terfih edeceğine dair bir 
madde derceylem.i~ bulunmasın· 

dan ''kaptı ka"tı,, i§letmek üzere 
bu hat için alakadarlardan vaat al

drğmm anlaşrimakta bulunduğu. 

B. Sahur Saminin Tophane -
Taksim arasında "kaptı kaçtr,, iş· 
letmek üzere verdiği istidanrn mu
amelesi yürütüldüğü halde Emin
önü - Cihangir arasında 6 "kap· 
tı kaçtı., işletmek Uzere, Halit Ka· 
natsız tarafından verilen 11-8-
937 tarihli arzuhalin terviç edil
memesine gelince: 

Halit Kanatsrzm teklifi hakiki 
ve ciddi bir ihtiyaca tekabül et
mediğinden iltifata layık görülme 
diği ve Sa.bur Sami ve ortakları
nın gösterdikleri güzergahm haki
katen bir ihtiyacın karşılığı oldu
ğu bidayeten de düliüniilmüş ise 
de şehir dahilinde ''kaptı kaçtı., 

servisi prensip itibariyle uygun 
görülmediğinden Sahur Samiye 
de izin verilmemiş ve bu suretle 
her iki talebin tasvip ve intaç e
dilmemiş ol;iuğu ve tetkik safha
sında kalmış ve tahakkuk etme
mi~ bir muamelenin tabki"k mev
zuu teşkil edemiyeceği. 

MADDE: 7 - Gerçi Muhittin 
tistün.dağın müdafaası veçbile tnez 
kfir mukavelenamelerin Rcfete oto 
büs işletme ruhsatnamesi veril
mezden bir buçuk ay evvel akte· 
dildiği ve Refetin bu hatta çıkar
dığı arabaalnn Kantarcıoğ1u Re~ 
şattan satın alınmış mal i~tirası 

olduğuna dair noterlikten musad
dak vesika ibrar edildiği sabit ise 
de mumaileyh Refetin 9-10-
93 7 tarihli istidasıııcla yazdıgı veç 
hile bu hattın kendisine verilece· 
ğinin belediyece kendisine va:ı.t e
dilmiş olmasının ve otobüs tali
matnamesinin üçüncü ma'ddc&i mu 
cibince otobüs tasarruf vesikaları
nın hiyni müracaatta talep edilme 
sinin bu yolsuzluklara sebebiyet 

verdiği görülmesine, 
MADDE 8 - Ceza tatbikinde 

müsavata riayet olunmamakta ol· 
duğu ha'kkındaki iddiaya gelince: 

Muhittin Üstündağm kısmen 

tahtı itirazında bulunan muamele
ler ammenin selamet ve menfaati 
namına yapılmış olup İstanbul gi
bi büyük bir şehirde otobüs kaza
lannm başka suretle önüne geç· 
mek kabil olamıyacağım beyanla. 

ceza kanunu· 

hakkmda bir muamele yapılmaır.a
sına, işin uzamasını istilzam ede
ceği ve halbuki halkın selamet 
ve emniyeti ile alakadar olan oto· 
bı.is işleriİı•de vukua gelecek teah
huratta birçok mazeretler, mah
zurlar tevlit e.dileceği tabii bulun 
duğundan hilafına bir iddia vaki 
cilmadıkça hakikat telakki edilme-
si lazım gelen bir resmi müzakere 
üzerine araba sahiplerinin rahsat
name1erinin istirdadı .keyfiyetle
rinde bir yolsuzluk ol.madığrndan, 
diğer hususat :yukarıki ma'ideler
de men'i muhakemeye tebdili mü-

taleasmda bulunan azacan Nusret 

h:ıml:ırı Tetlc\eylcmişlir. 

Mnhitlin Üslünılağ dcrnişlir J.;i: 
"- Otobüs işlerinde ranmulübih 

olmak üzere daimi encümenden t"s. 
ılik ''e ischır olıııı:ın k:ırnrlıırın J(ay~ 
ri kanuni ohluguna ve lmrıun hangi 
sclıcplc re-el Ye ipt:ıli l:'ızıın gcMiğin<' 
clair liiwmu mulıal,eınc 'kararların • 
ila oçık. k::ıfi, sarih hfr k;ıyıt ve bfi. 
t.üıu men:ut olmadığı üıerinılc ruuh 
terem hakimlerin nazarı dikkatini 
ccll.ıcderiıu. 

Sabık ,·ali de,aınla: 
"- Muamelatla tatbik olunan mu. 

k:ırrerat dahi rncümenden İ!ödar olu 
nan 'e mcclhe an.e<lılen \alimutna. 
mcden ibarettir. Aksini iddia hil:ırı 

D ~ . h 1 f t . k fıekik:ıttir.,. • 
ogruerın mu a e e reyınc arsı • ı.·· . 1 . 1 ı· t . .. .. -· . .~ l Deıı115. oto .. us ış erı :ı ıma naınc. 

yukarıkı dorduncu maddenın mu- <ıinin Jı:ı7.ırlanmasmda gö!ltcnli~i id 

temmimi olan bu maddeden .dola· dia edilen ihm:ıl ithamını redtlc1·Je. 

yı Muhittin tistün1dağrn 240 ıncı 

m13de ile lüzumu muhakemesi 
hakkındaki daire kararının tasdi
ltine ekseriyetle karar verilmiştir. 

Devlet Şurasr, umumi heyet 
mazbatası burada bitti. Mazbata
nın kıraati bir saat 20 d~kika sür
rnlişıür. 

İddianame 
"Muayyeıı rn:ıfülele:ı den T&r.i rde_ 

rini ilımııl ve suli~tıınaldı:ıı ı.u~·lu 
1:-.taııbul \'ali ,.c belctliyı: rci~1 Cs. 
lilndağ ve lıelr:tliye rei' nıuuviıı i J:k
rck Sc\ eııc:ın ve bele eli ye frıı i şlcri 
ınüdürü Hüsnü Kcscroiılıı ,.c lıelcdi 
ye \'arid:ı.l mildiirü Nrşet h:ı.klanndu 
Dahiliye Yeküleli cclile~inin cıııir 
ve tensibi ile yapılan tııhkikat iızc. 
rine Devlet Şiırnsı 11muml lıeycl dai 

miştir. 
Muhilliıı -Csliindağ, irtibatsız n~ in 

linımsız eıniı-lcrle idare clmrk sure 
tile bir takım tcı:d.ı:ıüblere sc\-ıep n\. 
rnnsı itlfüa.;ma temas ederek 'kentli
sini şöyle müdııfııa elmistir: 

·•- Tezehzüp, madde tayini sure. 
tile irae ctlilir.,, 

Lüzumu muhakeme 'k:ıı-::ırııanıe<ıi
ntn ikınei ınndtlesindeld keyri ha. 
rc"ket olohüslerin lıolbehot ticaret
ten menedildiği iddialantıı da doğ. 
---.,----
.· ,.... . .~ ..... -;"ı':} -

Kararnamenin 3'"Cd1nd mııd 
ile ~i~l i _ ı:aıih hathrıdıı Rr.f 
kolo on araba itletmek için -:ı 
müsaade üudndc mc•zubRhs 
yi üstündttA u:zun uzun leı_:rib 

h:.ıkl-ınrlnl;:1 itltlialıın l•<llı11l et 

tir. 
Iluııdı:ın !;Onra Ekrem SeTcn 

) aji~ı kolktı ve mü1ııfaaS1nı y:ıı 

bakemcye bugün de dcTam e< 

te<lir. 

Resimli Hafta' ı 
Zengin hediyeli müsabt 

sına iıhrak ediniz 

- -
resince ecza kanununun 230 \"e :MO D.. N 1 
ıneı nıııddelerine tevfikan 500 •ah- Baş ış, ez e, 
kikatııı dairei allyclcrinde açılına. 7 

Griı: 
sına i.12.39 tarihinılc karar verilıul~ Rom·atizma 
olmakla mumailc) hicrinin cellıl ile 

düruşınaıarmın krası ve ı.ucıarınırı Nevraı,·i, kırıklık ve bütün ağrılarınızı d_ e. rha 
~ütıutu takdirinde temdidi ceza olun b l 1 
ıııası talep n c\·tak ve melfuf:ıt pus .. keser. İcabında günde 3 k~şe alına ı ır. 
lası mucibince lcvıli olunur. 

Başmuavin .\rH Çankaya, iddiamı- -----• ~ U G rJJ N <111-:•-• 
me okunduktan sonra Tci-; üğlrl!cn " 

sonro !;!tat 14 le muhakeme~'(' ılı·Yaın s AKA RVA SINEMASINDf 
olunac:ı~ını bildirerek celseye ııih:ı 

yc\~;~:i~ celse . Sa~!~ar GARY CQQPER' gii~:ı ~~. 
Üğledcn sonra ~;ırıl lnm H le cel. M k 1 ' M""th• Maceralar ~c oçıltlı. Hds ~luhiltin t' tiindu;a ar opo O nun U iŞ 

bir tli) ecc~ti olup olmadığını ı.iSrrlu. 
Muhillin üsıünd::ı~ hazırluını~ uH\u- Fransızca Sözlü Süper film 
ı;ıı n• bir s:ı:ıllen foıl:l si.in•n ıııüıla. l+~•BBl!mm••~ııİİİiilİillm•l.M••mİ••~~~~~~~ 

• Bu sene gösterilen bütiln süper filmlerin en fevkaladesi.. Her sinema meraklısını alaka• 
dar edecek sincmacıl1k alemi son on senenin en muazzam eseri: 

HA RP DÖNÜŞÜ 
Alman • Fransız ordularının ''MAREN., ele top, tüfek, mitralyöz, tayyare, bomba yaf;· 

murlan arasında, güzeran eden kanlı ve tüyler ürpertici sahnder .. Ask, sa!::Iakat, harb ve casus 
luk filmi vatanı ve milleti için göğsünü düşmanlara siper eden kahramanların ölmez a.esta 
nı .. Evlatlar·nuı cansiparane menkıbeled ile iftihar eden vatanperver bir babanın \hazın ~ı 
talihsiz: romanı.. Seyreclenleri m~itcmadi göz yaşlarına, helecan ve heyecana gukedecel 

ve ~imdiye kadar yapılan harp ve kahramanlık filmlerinin en dehşetlisi .. 

Bu akşamtan T A IK s ı• M 
i::baıro 

Sinemasında 

MIDOô 
Filme 

ŞeiFDmftz 

Ha ve olarak 
nsmet Bnönün{bn 
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lstanbullular Cumhur • • • 
ısının a 

(Ba, tarafı 2 ln,.lde) 
- Dahilen kurtarıyor efen • 

('im. Fakat masrafı kısbğımız 

j ;in kurtarıyor. Yoksa istenilen 
c1erecede u.ı.m&tıi film yapmak, 
bu vaziyette kabil değildir. 

- Türkçe filmler diğer mem. 
l:ıketlerde geçiyor demiştiniz? Me 
~ela Yunanistanda türkçe zevkle 
<linlcniyor mu? 

-Evet. 
-Başka? 

- Mısır, Suriy.e, Irak, İran .• 
- Epey geniş bir piyasa .. Bi. 

zim için bunları memnun etmek 
iyi bir §ey .. Bu memleketler türk. 
çe filmi istiyorlar mı? 

- !yi olmak şartiJe isterler 
ef eiıdim ... Büyük film yapmağa 
kudretimiz kMi değil. 

- Büyük film yapmak için ne 
kudret ist.1yorsun? 

- Altmış. yetmiş bin lira la • 
zım... lyi bir film için yuka
rıda arzettiğim gibi miJyonlar 
. u.r:!ediyorlar. Yüz binlerce metre 
çekiyorlar. Biz bir kaç binle çevi 
rjyoruz. Artist sarfiyatı, elek _ 
trik sarfiyatı da. ona göredir. +- Altmış, yetmiş bin lira la. 
.zıriı diyorsunuz. Bunu siz vere • 
mey.siniz. Ne kadarını verebilir. 
siniz? 

-:- Yirmi binden yukarısı kur _ 
tarmaz. 

- Komşularımızda film sana. 
yif nasıldır? 

- Bellibaşlı Mısırda vardır. 

Bol para sarfediyorlar. 
- Parayı kim veriyor? 
- Kısmen sermayedarlar milli 

hankalar<lan yardım görerek ya. 
pıyorlar. 

- Seyyar sinemacılık neden 
yapnuyorsunuz? Seyyar tiyatro 
:var. Seyyar.sinema yok. Köylere 
gitriıeğe heves etmiyor musunuz? 

- Efendim bu, ayrı bir iştir. 
Hesapları kontrol etmek tazım. 
Bir adama bir film veriyorsu -
nu~. Bir yerde göstereceğim di. 
yOT. On yerde gösteriyor. Şim_ 
d.i ekser yerlerde fırkalara gön
deriyoruz. Onların makineleri 
va'r, gösteriyorlar. 

:__ Seyyar olarak yapabileceği. 
niz bundan ibaret öyle mi? 

- Evet. 
' :__ Köyleri dolaşacak seyyar 
sinemaeıla.r yok mu? 

-lh'1r. 
'\. - Niçin yapmıyoruz? 1stif adc_ 
li ·~eğil mi? 

- btifa.dedesi vardır. Fakat 
lieves eden yok. 

- Resmi vasıtalann seyyar 
~~emalara yardım etmesi için 
.!j.lmde bir maksat olmak lazım. 
!terbiye maksadı, yahut öğret -
q:ıe'lt jst.ediği bir şey .. Böyle bir 
~iki yapabilir miyiz? Mesela 
~i için öğretici filmler yapa. 
§a.i mıyız? 

- Bunları bir.im sermayemiz 
re etmez. Çünkü ufak serma. 
ile idare edilecek bir iş de -

dk. 
- lstediğimiz gibi terbiyevi, 

~.rast filmler yapmak için ne ka. 
öar para ister? 
- - Mesele yalnız parada değil; 
Tekniktedir .. Bu işi bilen, anlı. 
Y"~ pcdagok ister. Bizim tüccar 
l<afamızın anlıyacağı iş değildir. 

- Ne gibi bir iştir? Etrafile 
a.ntat •.. Evvela para ... Kaç para 
ister? 

- Ne söylesem yanlış olur. 
- Takribi bir şey canım. 
- Takribi dahi bir şey söyliye-

miyeceğim efendim. 
- Sonra ne meselesi var? 
- Teknisyen. 
- Bundan maksat nedir? Ma. 

kine kuUanan adam mı? Sanat • 
kar mı? Mevzuu hazırlıyacal: kim 
semi? 

- Evet mevzu. 
- Bunu yazacaklar elbet bu. 

lunur. Bu eseri yazacaklar olur. 
sa filmJ çe\·irccek adam yok mu? 

- Yoktur efendim. Bizde ti. 
yaıro ic:in yar. Film için yok. öğ_ 
retiei filmler için Avrupada bile 
:pek u tekni yen var. 

- Başka ne n:ıesele var? Ar . 
tiıt mi~ Artist blimur mu? 

';-: "F'e'.nnt filmler içiri bi~nbi nr. 
forte ihtiyaç olmıyacaktır. Ter. 

biyevi filmler için ihtiyaç varsa 
da gayet azdır. 

- Yukarıda söylediğiniz mem
leketler orijinal olarak Türk fiL 
mi mi istiyorlar? Yoksa memle _ 
kctimizde türkçeye çevrilmiş o _ 
Janlarıda mı ? 

- Türkçeye çevrilmiş olanla • 
rr göndermeğe hakkımız yoktur. 
Filmi satan adam müsaade et _ 
mez. 

- Peki oğlum, sen git. 
Otomobilcilerin mümessili 

neler anlatıyor ? 
Müteakiben, otomobilcilerin mü -

messili dinlenildi. Şoförler cemiyeti 
reisi Hakkı Erdemir, temsil eltlği 
sanat erbabının ihtiyaçlarını, dilek
lerini Cumhurreisine §Öyle arzetti: 

- Sanatımın en mühim ihti. 
yacı olan mesele parça meselesi
dir. Memleketimizde motörJü ve. 
saite ihtiyaç vardır. B~ motörlü 
\'esait kısmen mevcuttur. Fakat 
kırılınca bulamıyoruz. Bunun 
için alakadar makamlara müra. 
caat ettik. Anadolunun herhangi 
köşesinden parçalar isteniyor 
gönderemiyoruz. Kısaca, yedek 
aksam tedarik edemiyoruz. Tür_ 
kiycdeki otomobilciler, otobüsçü. 
ler, yedek aksam müşkülatı yü • 
zünden sıkıntı çekiyorlar. 

- Başka ne söyliycbilirsin? 
- Efendim; İstanbul belediye.-

si hududu dahilinde 750 tane hu. 
susi otomobil vardır. 

- Dur bakayım. Sen şoför mü. 
sün? Otomobil ticareti mi yapı. 
yorsun? 

- Yirmi iki senedir otomobil
ciyim. Hem şoförüm. İstanbul be. 
lediyesi hududu dahilinde 750 
hususi otomobil, 850 taksi, 115 
otobüs, 650 kamyonet vardır e
fendim. Ceman 2650 tane ... En 
büyük derdimiz parçadır. 

-Başka ne derdiniz var? 

- Motör bozulur; tamir ede
riz. Kırılır; yerine koyarız; yapa
rız. Yaln·z di!lileri yapamıyoruz. 
Yukar.da arzettiğim sebepten. 

- Anadolu:la tamir meselesi ne 
suretle hallediliyor? 

- Büyük tamirler için tamirha
nesi olmıyanlar buraya geliyor. 
Olanlar da yapıyorlar. Vilayetler
de büyük tamirhaneler var. 

Ekmek çilerin ihtiyaçları 
ve dilekleri 
~lilli Şef, bundan l!IOnra ekmekçi. 

!erin mümessilini çağırdı. Fırın sa
hibi olan ve işe simitçilikten başlı
yan Ahmet Riza, menııub olduğu 

sanatın ilıtiynçlarmı, dileklerini, nL 
kayetlcrini anlattı. 

Ahmet Rlzanrn bildirdiğine göre, 
~ehirde 182 fırın vardır. Bunlar 
günde Uç bin çuval un ıarfetmek
tedirler. Diyor ki: 

- Fırınlar faila geliyor. Belediye 
kontrolunda ya§ıyoruz. Belediye, i. 
rnaliye}i az veriyor. Para kazana
mıyoruz. Bir sene evvel 190 fırın 

vardı. Zarar ettiler, kapattılar. 1-
maliye ticreti un fiatı üzerinden he 
sab ediliyor. Belediyenin verdiği 

matku ücret yetmiyor. Fırınlar aza 
lırsa, bu ücret kafidir. Yunanistan
da filan fınnlar tahdid etilmiştir. 

Doğrusu bu yilzden zarara uğruyo_ 

ruz. 
Bu sırada Vali Lutfi Kırdar, ls

tnnbulda fırınların çokluğuna işa -
ret ederek dedi ki: 

Her fırına isabet eden satış rnilt. 
tan az düşüyor. Kazanamıyorlar. 

(130) kadar fırın olsa, idare ede -
cekler. Sıhhiye vekaleti ayni tcd _ 
biri eczanelerin miktarını azaltmak 
suretile aldı. O gündenbcri şikayet 
eden bulunmuyor. 

Cumhurreisi Ahmet Rizaya hitab 
etti: 

- Fırınlar yarı yarıya kapanırsa, 

ekmek nekadar farkeder? 

fabrikalarla iş yapamıyoruz. lngil. 
tere, Fransa, öyle ... Ortada bir Al -
manya kaldı. Biraz da Çekoslovak
ya ... Baı>}ca memleektlerdcn bu tah
didat altında ithalat yapamıyoruz. 

- Takas meselesini misalle izah 
et! 

- Huc:ust takrıs işleri, büyük spe
küla"yr.na rneyıfan açmıstır. Muse
\'i \'atarıda~lanmız bu işle me~gul • 
dürler. Bununla m~gul tek Türk 
yoktur. Ç{mkü bu karışık hesapla
ra, onl:ırdan b:-.5kasmm aklı ermi
yor. Anca!~ onlar yapıyorlar. Mese
la bir takas almaklığım lazım. 1\Iut 
laka Yahudiye gitmeliyim. İngiliz 
takasına yüzde 75 - 80 nisbctinde 
para Yermek mecburiyetindeyim. 

Bundan altı ay e\\'el, bir fabrika 
ya sipariş \'ermiştim. Yahudi ,·atan_ 
daşlardan tahkik ettim: Takas, yüz 
de 30 . 32. Her ihtimale karşı yüz
de 35 üzerinden hesap ederek ge -
tirttim. Fakat mal, Mersine gelince
ye kadar takas fırladı. Ben bu ma
lı satmış bulunuyordum. l\lüştcri L 
se onu gümrükten çıkartamıyor, a -
radaki farkı sen \'er diyordu. 

- Peki, bu aradaki fark, nereye 
gidiyor? 

- Bir kısmı ihracatçıların, bir 
kısmı da mutavassıtın yeya muta -
vassıtlann eline gidiyor. Alamcra -
tibihim taksim ediyorlar. 

- Çare nedir? 
- Fikrim yok. Bütün memleket-

ler bundan müteessir. Umumi dert 
olan bu me::.eleye umumi .bir çare is
ter. Mesela, Romanya da aynı va
ziyette .. O da aynı ıstırabı çekiyor. 
Petrolü, arpası, buğdayı, mısırı var. 
ihracat yapıyor. Fakat istediği gibi 
ithalat yapamıyor. 

dokuz senedir kunduracıyım. Be§ 
senedir kendi kurduğum bir ko. 
operatifin müdürüyüm. 217 mü. 
essese i~letiyorum. Çiy mal tevzi 
ediyorum. Yaptırdığım kundura. 
!arı Anadoluya sevkediyorum. 

- Yalnız memleket jçine mi 
sevkediyorsun. Harice kundura 
gitmez mi? 

- Hayır. Kontenjan ihdas e • 
dilmedcn Amerikaya işlemeli ter. 
lik ve balet için dans terliği ih -
raç ederdik. 

- Amerikanın kontenjanı yok.. 
tur. Neden göndermiyorsunuz? 

- Sebebi şu ki, bu terlikler Uç 
dört firmanın elindeydi. Bunlar 
daha çok kazanmak için her gün 
daha ucuz mal istediler. İşçi, her 
gün kaliteden biraz daha çaldı. 
f ş seviyesinden ve itibardan düş_ 
tü. 

- Yazık .. Güzel bir şeymiş. Ka 
çırmıtşsıruz .. 

- Teşkilatsızlık yüzünden kaç 
tı. O zaman kooperatifimiz yok • 
tu. 

- Yazık, çok yazık. En karlı 
iş dışarıya ihraç edecek mal yap 
mak .• 

- Arzettiğim gibi efendim. A.. 
rada. mutavassıt var. Onlar se -
bebiyle iş seviyesini kaybediyor. 
Burada bile doğrudan doğruya 
halka ayakkabı yapmak imkanı. 
nı bulamıyoruz. :Mutavassıtla iş 

görüyoruz. O da "arasına. kağıt 
koy yirmi kuruş ucuza ver,. diye 
teşvikte bulunuyor. Bu şekilde 
milli servet, kıymet ifade eden 
servet hiçe iniyor. Doğrusunu 

söyliyeyim, böylece köylüye yap. 
tığımız ayakkaplar için yediği • 
miz ekmek günah... Satıcı bize 
hakimdir. Satıcx aşağıya yapma. 
mızı istiyor. Deri yapan tüccar 
daha aşağı kalite mal vermeğe 

savaşıyor. Bu dahi kontrol ediL 
miyor ... 

145 kuruş gündelikle bir tUUln şir
ketinde çah§tığınr söyliyen amele .
nin i§ ve aile haratma dair birçok 
şey sordu. Ve, bir aralık, konuşınıı. 
sırasında şu muhavere geçti: 

- Ailen kaç ki§i? 
- Bir validem var. 
- Evli değil mis.in? ' 
- Hayır. Sonunu düşünüyorum; 

geçinemeyiz diye ... 
Milli Şef, işçinin bu sözil üzerine 

şöyle dedi: 
- Bu, cesaret meselesidir. BCŞ 

yüz lira da kazansan cesaretin ol • 
mazsa evlenemezsin! 

*** 
''ı"ILİ Saat 20 yi 16 geçiyordu. ıu 

Şef, beş saattenberi halk müınes. 
sillerini dinliyordu. Nihayet ayağıı 
kalktı. Notlarını topladı: 

- Sizi yordum arkadaşlar, dedi, 
yarın sabah tekrar buluşur, görU
şürüz. 

(Cumhurreisimizln bu gün ıuı11' 
müm('<1sileriyle yaptıb" tcmnslafll 
ait taf<ıilatı diğer sütunlnrunııd~ 
bulacaksıııız.) 

Emniyet müdürünün 

yanlış aksettirilen 

bey.analı 

- Belediyenin plaka rüsumu? - Yirmi, otuz para. farkeder. 
- Onları bırak .•. O, belediye - Ekmeği kaça f3atıyorsunuz? - Köselecilik ne 'alemde? mesi... 

_Bu takas i~ini yapanlarla yarın - Onun dabi organize cdilmc-

Romanya firmalarının bu yüzden 
İngiltereye olan 8 - 10 senelik borç. 
larmı tediye edemediklerini geçen· 
de i~itmiştim. Sebebi, Romanya hü
kumetinin döviz müsaadesi verme -

Sabah gazetelerinin birinde üskil· 
darda bir karakolun, civar hatkııuı1 
ianesile tamir edildiği hakkında, ts~ 
tanbul Emniyet DircktörU sııdC 
tin'in beyanatına atfen bir yazı çıl'· 
mıştı. İfadenin yanlış tesbit edil; 
mesi yüzünden bir sui mülfıhaZ~~. 
davet edebilen bu yazı Emniyet P1

,. 

rektörü Sadettin Akanın söY1c
11 

mek istediklerinden büsbütün~ ,, 
bir mfuıayı if adc eder mealde ı;v 
rülmüştür. 

ile aranızda halledeceğiniz mcse. 
le... Rakam nev'inden verdiğin 

malumata devam et. İstanbulda 
otomobilcilikle alakadar kaç kişi 
\'ar? 

- 9 buçuk kuruşa ... 
- Demek fırınlar çoktur diyor-

sun. 
- Evet efendim ... 

için gorü~sek ... Bakalım, onlar ne si lwmdır. Milli fabrikalarımız, 
dü<:.ünüyorlar? Sanırsam bu vaziyet, yeni cerayam takip etmelidir. 
d h ·yado hususi takaslardan son Köselenin en yeni usullerle iş ~ 
ah~ z; oldu lenmesi icap eder. Bundan ba.5ka 

Emniyet Direktörü, polis ınure~s: 
tebatınm sıhhatlerini koruyacal' 

1
te 

tirahat sebeplerini bir an önce e 
min edebilmek için, kendi biitçc1~ tahsisatları dahilinde mümkün ° . 
her türlü tedbire te\·essül oıun:ı~ _ 
ğmın ta'bü bulunduğunu işaret e ıı• 
miştir. Karakollardan tamire Jtlıı·el 

- 5000 kişi vardır. 400 tanesi 
mal sahibidir. 500 tanesi hem şo. 
för, hem mal sahibi... Mütebaki. 
si şoför olarak işler. 

İsmet İnönü, Vali Lütfi Kırdara 

döndil: ra ası · bir köselenin kemale gelmesi için 
- E\·ct.. Fabrika mal gönderdiği ne kadar zaman lazımsa o kadar 

zaman, hazan yüzde elliye kadar öeklemelidir. Halbuki yirmi gün. 
takasa gittiğimiz oluyor. de kösele çıkartan fabrikalar 

- İthalatçılarla ihracatçıların bir var ... Deri için söyliyecek bir şe
araya gelip konuşması ile bir ko. yim yoktur. Bir de işçilik mese. 

- Görilyorum gazetelerde. Ek • 
mek işile mc.5gul oluyorsunuz. Ben 
de bir uımanlar, bu mesele üzerin. 
de esaslı tetkikat yapmıştım. 

. c"' 
- Yani bu işte beş bin aile ge_ 

çiniyor. otomobillerin ekserisi ne 
markadır? 

Sonra, tekrar fırıncı Ahmet Ri -
zaya dönerek suallerine devam et. 
ti: 

!avlık bulunabilir sanıyorum. lesi var. 
:.__ 1~. zamana göre tedbirleri tayin - O nasıl kontrol edilebilir": 

taç bulunanların da bır an ciiJll-
tamir o1unmalan teşebbüsü bU 

- Amerikan marka ... 
-Demek hemen hepiniz Ame. 

rikan marka alıyorsunuz. Parça 
meselesinde müşkülata uğruyor. 
sun uz. Sebebi? 

- 182 fırında kaç kişi çalışıyor? 
- Sekiz on kişi çalışır her fırın-

da ... 
- Ekmek fabrikası hakkında 

etmektedir. 
- l\luayyen bir tedbir aklına gel 

miyor demek ... 
- Hayır! Bu cihanşümul daya, 

cihanşUmul bir tedbirle hallolunur. 

- Çok yakında çıkmasını bek. 
Iediğimiz küçük sanatlar kanu -
niyle derdimizin yüzde yetmiş 

beşi halJedileeektir. 
İsmet İnönü, Abdullaha soruyor: 

!edendir. ,
1 . urı"' 

Yoksa, Emniyet Umum !\1üd ııer 

- Sebebi son defa yapılan tah_ 
didattır. Yani döviz meselesinden 

fikrin nedir? Yani lazım mı, değil 

mi? ..• - Mekanizmayı ihracatçılar kul- _ Çank yapar mısmrz? 

ğünün, Emniyet teşkilatın~n edil· 
~afhasmm icabına göre te,·zı!I ~ef\ 
miş tahsisatı ve bütçesi ınc.,·cı.1# 
karakol vesaire gibi emniyet t ~rı· . ıeı ..... tanıyor, ıstırabını siz ithalatçılar 

çeki yor~u n uz!,, 
- Yapanlar vardır. Köylü son 

senelerde, çarığr yalnız tarlada ça_ 
1ışırken giyiyor. Onlar da, §İmdi şe 
hirliler gibi iskarpin kullanmağa 

küllerine ait binaların tamir 1~ otıı" 
de halkın ianesine ihtiyaç hfi51 

mıyacağı tabiidir. . 
"/'>,. 

parça. gelmiyor. Mesmuatıma na. _ Lazımdır. Fakat 1.staııbul bü
zaran parça gelmesi için bir mik- ) 'Ük. Bu fabrikaları muhtelif ye.r _ 
tar döviz verilmiş. Fakat bu da terde yapmalı. Bir fabrika kilfi gel
kafi değil. Vatanda§ın malı kı • mcz. Çünkü fabrika bilyük olursa, 
rılmI§, elinde duruyor. ekmek masraflı olur. Bir çuval unu 

Otelcilerin dertleri ve 

dilekleri nelcrmi~ ? 
Otelcileri "özipckpalas) otelini haşladılar. - -.... E · t p· ektö" •• Sadtcf.i.t1 t mnıye ır ru . ·ni c· 

ka'nın, ianeyle karakol ta.J1ll~ ,.ere
yit edecek mahiyette beyana ıı.ır· 
ceğini düşünmek dahi yanlı5 ° 

- En çok alış veriş eden Ame. on kuruşa naklederiz ama, bir çu _ 
rikan firması nedir? "Ford,, mu? ..,.al unu ekmek olarak nakletmek i

- Anadolunun her tarafında çin elli kuruıı ister. Her muhitte bir 
şimdi ''Şevrole,. rağbet bulmuş- Cabrika bulunmalıdır. Fatih, Beyoğ
tur. Iu ve Eminönü için ayrı ayrı afbrL 

- Burada Ford'un bir milesse. katar lazım. Her semtte ufak sis -

işleten Biğalı Osman Bedir temsil 
ediyordu. Yirmi beş sene bu işle 
meşgul olduğunu söyledikten ve 
modern bir üs!Up üzere yaptırdı
ğı otelinin ücretleri hakkında bir 
fikir verdikten sonra memlekette 
bir "Otelcilik mektebi,. kurup AY sesi vardı .Duruyor mu? Ne ya. tem fabrikalar kurulursa olur. Çün 

pıyor? leli, ekmek için kaba ambalaj ist~r. rupa mikyasında otel işinden an· 
- Evet., duruyor. Satış yapı- Bu da pahalıya mal olur. tayan adamlar yetiştirmek lüzu· 

yor. ithalatçı s öylüyor mundan bahsetti. Sermayedarların 
- Parçalan içerde yapmağa te- İthalatçıların mümessili Sait Dor- otel yaptırmayıp apartman yap -

şebbüs edemez miyiz? man, diyor ki: 
tırdıklarına işaret etti. Reisicum-
hur sordu: 

- Büyük teşkilat lazım efen- - Avrupa sanayi makineleri, fab _ Memleketin her tarafında 
dim. Lizımgclenleri yapıyoruz. rika malzemesi getirtirim. Son za - temiz, iyi otel arJdığımız bir şey .. ~ 
Fakat yapama.dıklarımız var. tca- mantarda, malum sebeplerden dola- Neden apartıman yaptırıp otel 
beden çeliği temin edemiyoruz. >'l müşkülat ç.eki;roruz. Fakat bu yaptırmıyorlar? 
Çeliğe onlar gibi su veremiyoruz. dert.. sade bizim değil, beynelmileL Sermayedarlar, otel yaparlarsa 

- Demek en mühim ihtiyacı- r;ir ... Çaresi elimizde değil. Para. başkalarına kiraya veremiyecek. 
nız bu ... Benzin için bir diyeceği- klering, kontenjan vaziyeti, her şeyi ]erinden korkuyorlar. Otelci yok. 
niz var mı? tahdit etti. Eskiden serbest ticaret Otel yaptırırlarsa kime verecek. 

- Beş litrelik şişe.si 76 kuruşa zamanında, her şey rahatça rncm - ler. Otelin işletilmesi apartımnn. 
satılıyor. h'vvelcc 120 kuru;ıtu. AL 1eketimize girerdi. 1933 e kadar va - dan zordur. 
lalı devletimize zeval vermesin ··r~t böyle de,:am etti. Sonra kon : j Osman Bedir bu suretle pr~fcs. 
Benzinden ııikayetimiz yok. ten1an ve klerıngle beraber hususı voncl otelci lüzumuna. bir kere 

_ Benzin hükume.t.in müdahale- takaslar .başladı. Ticaret komplike daha işaret etmiş oldu. Sonra o
sile ucuzlamıştır diye not alabilir tıir hal aldı. İstenilen bir malı ge- 1 tellere ne kadar seyyah geldiği 
miyim? tırtmenin bugün i}llkanı yok. Biz - hakkında izahat verdi. 

- Evet ercncµm. den mal alanlardan mal getirtmek Bir kunduracı anlabyor 
- Tamir işleri nasıl? :necburiyetindeyjz. Kunduracı Abdullah Arıman 
- Ufak mikyasta tamirhanele- Bugün mesela, BeJçikadan almak lsmet Inönünün suallerine §Öyle 

rımız var. istediğimiz malı alamıyoruz. Çünkü cevap vermeğe başladı: 
- Her tamiri yapabiliyor m~- tevvela, parasını nasıl rı;i{nderecek • j - Konya r~reğlisin.denim. On· 

sunuz? sin diye soruyorlar. Çah~lığuruz iki senedir 1stanbuldayım. On · 

- Bu neyi ifade eder? 
- Köylünün refahını ... 
B ir tütün amelesi n e 
diyor ? 

.. ·ı SlY 
Kendisine müracaat ettığiJ11l ıeıı"' 

dettin Aka keyfiyeti yukar~ıı b1.llı1' 
bit ettiğimiz gibi tavzih etın1~ 

İsmet 1nönünün huzuruna kabul 
edilenler arasında bir de tütiin a-
melesi bulunuyordu. Cumhurrei.sl, nuyor. ____.-: 
,-.,-U-rk_l_y_e_N~a-rt~S-a-o-ay-l~i-'-fft_r_k~A-oont~ 

Şirketi idare meclisinden : 
11 

,.etı 
Şirketimizia 1938 senesi muamelatı için umumi hissedarla; c~zıcl• 

adi surette 14 mart 1938 s.1lı günü saat 11 de Gala tada Banka 
3~tıt'· 

desinde Danüp Sigorta Hanında 3 cü kat 19 numarada toplan~ ill 5Z 
1şbl! adi hissedar wnumi heyet toplantısına niza~name:ızr işti• 

nci maddesi mucibince asgari 100 hisse sencdatına malik ola a 
rak edebileceklerdir. ( ı•ıllıı· 

Bundan ötürü nisabı ekseriyetin anlaşılması için, işbu here 
1 

hfl111'1 
miyede as:ıletcn veya Yekaleten hazır bulunacak hisscdar!arı~cibitl'~ 
oldLikları hisse senetlerini nizamnamemizin 57 nci ınaddesı ırı1t·rrı cdiP 
şirketimizin veznesine içtima gününden bir haf ta evvel tes 

1 

makbuz almaları icap eder. 
RUZ,\'AMEI M0ZAKERı1T ' un J:ı(.I' 

1. - 1938 devre::.i muamelatı hakkında meclisi idare raporun 
ati ve tasdiki. 

"" 2. - l\turakıp raporunun okunması. .
1 

bi!ıit19° 
3. - 1938 senesi devresi muamelatı hakkında tanzim cdı en 

ve kar ve zarar hesabının okunması ve kabulü. .. 
4. - ldare Meclisile murakıp ye müdüriyetin ibrası. h::ıl.' .ııııfl 
5. - 1939 ::;ene.5i için meclisi idare azalarına yerilecek huzur ,,,,., 

t b"t" 11ıf. es ı ı. . . . tahc;i ~tJ 
.6. - 1939 senesi muamelatı ıçm bır .ıpurakıp intihabı ,.e 

tayini. ısı 
- iDARE MECL 
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HA B E R - Ak:tam Po.taaı 

~ .. ~ il ? -~ ,d Jfelep (9U Pe9: 4f<'C··· 
Katil Vaydmanın 
muhakemesi başlıyor 
Muhakeme salonuna 

gazeteci kabul 
altmış 

edilecek 
kadar 

Fransada katil Vaydrnamn muha· 
kemesi için son hazırlıklar bitmiş, 
birkaç gün içerisinde muhakemere 
başlanmak üzere bulunmu~tur. 

Son hazırlıkları mahallinde gör· 
111ek üzere Ycrsayya giden müddei
\Unumi muavinlerinden Lamle gaze
tecilere bu muhakeme mümısebetile 
bir hayli izahat yermi~ ve da\'Cl de
vam ederken gazetecilerin vazifele· 

, rini ne suretle yapacaklamu anlat· 
ınr~tır. ı\dliyecinin bu izahatını o
tuz kadar gazeteci ve on beş fotoğ
rafçı dinlemiştir. 

Davada fahri müba5ir olarak meş 
hur Landru dm-a~mda sükun ve in
l!ibatr muhafaza etmiş bulunan 
~etr '.:\Iutiye ve arkadaşları bulu:ıa· 
caı:tır. Bu ze,·at ve bunlarla bera· 
b~ telefoncular ve elektrik şirketi 
:nemurları c::alonda!ci vazifelerine ela 
ir müddeiumwni muavininden iza
hat almışlar ve bu izahat tam bir 
ta<ıt sürmüştür. 

1838 de yapılmış olan bu salon 
dar olduğu için fazla dolması yü
ıunden vukua gelen bir hadiseye 
lb.ani olmak için icap eden tedbirler 
·ı 
"•lnmıc;tır. 

Mahkeme salonuna altmı~ gaze· 
~ci kabul edilecektir. Bunların ek
leriyeti Amerikalı ve İngilizdir. l n· 

giliz ve Amerikalr gazeteciler bil
hassa katilin ilk kurbanı olan dan· 
söz Jan dö Kovene ait tahkikat 
safhasile alakadar olacaklardır. 

Gazeteciler eskiden şahitlere tah
sis edilmiş olan ve mahkeme heyeti· 
nin tam karşısma gelen sırada otu· 
racaklardır. Buradan kolayca dı5a· 
rıya çıkmaları \'C mahkeme kapısı· 
nm yanında yeniden tesis edilen on 
iki telefon merkezi vasıtasile gazete· 
!erile muhabere etmeleri temin edil· 
miştir. Jüri ve ~ahitler mahkemenin 
sağ cenahmda yer alacaklardır. 

• 
tlüddeiumumi muavini rnahke· 

menin üç haftadan fazla devam et
miyeceğini söylcmi~tir çünkü iddia 
makamı \'akayı kafi derecede al~ka
dar etmiyen şahitleri dinlemekten 
,·azgeçmi~tir. 

Buna mukabil mis Jan KO\·enin 
halası olan madam Sakarın Nev
yorktan Parise seyahat masrafı adli 
yece ödenmek şartile şahadet i\in 
-:elccektir. :'.\tahkC'mc koridorlarında 
\'e önnüde intizamı temin için jan· 
darmalar, muhafız askerleri \e po· 
:islerin sayısı arttırılacaktır. 
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Tepesi çıkarılacak yedi insanın avlanması, müthiş 
bir avın üstüne düşüşümüz beni ürpertmişti 
-5~-

Biçare adamlann önümüzden yü· 
rürken çeneleri biribirine vuruyor
du! 

Belki oracıkta ikimiz de birkaç 
dakika zarfmda parçalayabilecek o· 
lan bu güçlü kuwetli, iri yarı yer 
linin böyle korkudan titreyişleri be
ni son derece müteessir ettti ve in
sanların hatıl itikatlar tarafından 

na ıl esir t>dilebileceklerini düşün

mekten kendimi alamadım. 

Yokla Pohua onlarla konuştu. A· 
damlar korkularından adeta sesleri 
'mılmış gibi fısıltı ile konuşuyor

lardı. 

Pohuaya kendi kanlarına bir fc· 
ıalık yapmamamı rica etmişlerdi! . 

Bu iki sihirbaz yamağının büyük 
::edleri Guan - Muri önünde ilk kur 
.armayı düşündükleri şey karılany

lı ! Duk-Duklar gizli içtimalarmı 
100 Ilindistancevizi ağacı boyunda 
:nesafcdeki (Timsah ormanı) deni· 

len ve yerlilerce mukaddes sayılan 
:Jrmanda yaptıklarını, bizi gizli yol· 
:ardan oraya götüreceklerini, yük-

~ek bir ağacın üstüne çıkaracaklan 
m, oradan sihirbazlar ıolan (Hu· 

ı ıan·Gulu) yu görebileceğimizi söy· 

1 

!emişlerdi. Ayini bir ağacın üstün· 
den mükemmel surette görebilece· 

1

-;imize pek memnun oldum. reni .Mcklenb11rg adası j'crlilcrini11 korkunç datıs maskeleri 

t'reru es Urlsdlla nibC§CO J.on
"1n ÇC\ rllmeyc IJ3f; l :ınan bir fllnı
toı alnrak 18 ya mda sinema 
:ıtına atılmı~ bulunuyor. İnglllz. 

t !{<'ndlsinin istikbal ıcın güzel 
, 1ttııışhur bir yı ldız olaca,.,nı ümld 

"lıtcdlrler. 

r· tan 
ıal salla askere tağrılanJarın 
tıı ~:esınae tart ılan ' e boyu öL 
~ıı•· u 20 yaşındaki ~cnı; 1 ın~tr~ 
4ıJedı~ ~oyundo. ' e 24 kilo ~ıklc-
l ltı · l\ cndislnl l•aldıran zabıt I· 

etre lli' snntlnı bo) unıladır. 

J.omlra J a ı:cngln bir l{8.<lın, h <>r millet •ert lıirrr çoruk tfaYrt elle. 
rek, geçen g iin evimle onlara bir zi ~·afrt Hrmi~11r. I:t•siml~rcic, çocu!c
larm kendllerine mahsus yemek ycyi~lcri tc ·bit ediliyor. 

Üstten \'e :-oldan itibaren: llab c~li, Mnı:ar, italy:ın, Çinli, 1n;;lli7, 
\mcrikalı çocuklar . 

Pohuaya dcdtm ki: Pohua kulağıma : yedi kişinin bu Ayinde (tepcsT çıı:m· 

1 ı Pek' k Teşekkür ediyorlar! dedi. rılacağım) bildirdiler. - .Adamlara. söy e ... ·ı, ·an· 
'arına bir fenalık yapma..'llayı ,·aat Duk-Duklann hiçbir sırlarıı'ı ö· 
~diyorum. Yalnız, benim geldiğimi liim bahasına ifşa etmiycceklerini 
hiç kimseye söylememeleri şart ile.. bildiğim için.' b~ fırsattan istifade 
3izi ağaçta bırakıp 'ıC.tsinler!.. Hiç, c.~:rck, k:ndilerınc e.n çok merak e! 
:ığızlarını açmasınlar! .. Yoksa hem' tıgım şeyı de sordwn. 
\cndilcri. hem kanlarını, hem çocuk Pohuaya: 
!arını emrimdeki on bin cine yediri- - Sor bakalım. dedim, benim 
:-::n!.. Uç aydanberidir yaptığını seyahat· 

Poh a ben" b b d ten kamım aç!.. lnsan pişiriyorlar 
u ırn u ceva ımı a am- ? ).'' b'l k .. , •a s" led·~· b. d 1 mı bu gece... ıvc ı ece· mıvı. .. , oy ıgı zaman ıçare a am ar , · · 

tekrar dönüp yanıma geldiler ,.eye- Pohua adamlara bu suali sorunca 
re kapandılar. Dişleri biribirine vu onlar ha. ıarile tasdik i~arcti yapı· 

rarak bana: yorlardı. 

- Guan - ~Iuri! .. Gu:ın - Muri!.: Pohu:ıy:ı karşı adalardaki düş· 
~liyc bir ~eyler söylediler. man ka'">il~ler o;a:l Ba"?or:ılardan 

(Tepesi çıkarılmak) mı? •• 

Bunun ne demek olduğunu hiç 
bUmiyordwn. Hayretle Pohu; 

- Du nedemek? diye sordum. 

Adamların bu cevabından fena 
halde ürkmüş olan Pohua da bunun 
ne olduğunu bilmediğini söyledi. 

~Zaalcsef adamlara bunun mahi· 
yetini soramazdık. Onun için biraz 
daha sabretmek l~ımgeldiğini na
zarı itibara alarak yerlileri isticvap 
etme;c~cn çekindim • 
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Fakat itiraf ederim ki tepesi çıka· 
rılacak yedi insanın avlanmaSI müt
hiş bir avın üstüne dü~ü5i::nüz beni 
Grp~rtmi~ti . 

O/ll'IU l>/I D4 l~lı1AL eTJtrtı'J Dt!~İtİM 
tltJ#t4 VJf "IÜ t:VAA WOILl"l~FV6 ~4 
OAJl,6/ ll T~.$E8tliİ.SvM "4 Q~ 
Bv1ı1v Y1"0TIKT41V r .owRlf o ıır 
T.lf O~ iV ~4VS0~4~4 · 

GıNf 

j Mil:f'o vuliluinin en son m o"da 
giyinmiş ::arif bir tipi 
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-7- Vezan: Asaf Belge 

Haber'ln tarihi Romanı: 74 Yazan: ikim im 
Jl:B'4 efendi Suatl vat• rtıaU 

"Baaltet" JD4tbaaauıda i*1P Babl
lli caddesipden inerken Ahmet Mit· 
hat efendiye nalUIUf. "lluan 
Melllh,, mlleJllfi telA<j1a babama: 

- &ad efendi, .demi'), barıl lıanl 
seni arıyorlar. 

Babam an:amamulıktan gelerek 

Hiddetini genemigen Sultan Murad, 
evveli oğlunun gözlerini çıkarttırdı .. ,,..,, 
"Alllen bWend avu ile dalrel l- mllhip müttefikinden havf eden im- bilalerine kadar olan saflıalan an. linde biltibı <>amanlı yurdunu sar • - Beni niçin anyac.ıklar? 

taatl kabul ettikleri halde mubarı parator AndronitOIUD ıözlerinl. m- lattılar. mqtı. - Suavi vakumı b!l1'UYor mu • 
af olM!ıtlrlan ---..aedildi. --'- - 1-'-eyle y-'-• .... -··tır Murad ve bllttln erkin tekrar L sun: Kıyametler kopuyor yahu: 

v..u ,... ONC• -""..... • Bu tarih vakası ne Osmanlı mll-!Qu eden Sa l ldi. Eınrinln leli i 1 dulun tW tı Karam Hlklml Oa- Bu vaka dolayıaiyle ıcnf anyorl31' 
Tec en cra 0 un - man e er . an verrihleri ne de ecnebi mUverrihler heı halde. 

Bu ..elayı mtlhibi duyan .,. du- dan memnun olan padlfah prensin manlı saltanatı lçm bir tehllkedit tarafından bitaraf bir ekflc!e teba. 
çar olaceklan ınUcuattan korkan g6slerlnln tamamen lml olup ol _ ve bwınu önlenmeei lllıımdır. 1 1 Esad efendi cevab ,·eımif: 

rUz ettirllmJf değildir halbuki hlln- •. 
Sa~ ukerl eemlyeUe firar ede- madılrlarmı tetekkllr bile etmemle Murad dört Ahilinin de iple ida· ' ı - 1·.ı~·ametler kopuyorsa kıya -

k l . 1 j , Ik B klr Murad saltanatının en mnhlm U in gibi "d l" l lL re I'- preuln emrine taat et • Ye Jalıus imparatorun lldncl o lu mını irade etti vt blltlln ha ur- .hldll!eıl halindedir. , me ere .. t·n !'r,:-8 ar 
tilrlerlndtn dolayı muhan af olma. Kanoelln pederine halef olacafmı !'&da &illan bu cuualarm U3UD müd :..md.r. Beni sana benYı"'ırrek ara -
1anm taleb eylediler. Saveel yanm- anlım•kla iktlta eylemli ve bir a. 1et teıhir edilen ceeeUerint kin ve Sultan Murad son zamanlarda ev- mq olac:ıklRr! 
da 1ralu 8ldlk fakat 1ral11Ulmlkdar raht her iki hilkllmdarm mevtllnl 1&yzla aeyretWer. lldına kartı son derecede fiddet Mevkufların isticvabı cllnle.rce 
rlfekuı ft kencUltrlyle beraber tehlikeye llka eyllyen llyan 111 su- ıösteriyordu. Fakat bunda yerden sürdU ve evvela U1; giln kadar de· 

Fakat tarihin ~n karstik hldlle. 
IQua lttlrü e)'liyen geng rum retle hitam btı1Jrı11•tur.,. göke kadar haklıydı. Ç\inktl sultan v:ım etmek tızere Yıldızda, sonra 

- terine sebeb olan Dinıetoka llyanı 
llDlldqtm De DllMtob)'a Jrapu. l'llbalrDra bnu&r lhracl 1ayana hilnkln yeni ve bazı çok mühim Muradın siyaset aleyhin~ dört bir zabtfye kapısında müstantik Fındık. 
dl. lttlrak edenler arumdan ele ıe • tedbirler ittihazına aevketmit bu • ı tarafta huırlıklar, teavild?r, ter - !ılı Mehmet efendi tarafından ya-

fllll'I ma lllaclllerlal takip eclea Qtbllenlerl idam ettlrmlfth'. J'alrat lunuyor. ı fibler, pllnlar, hileler, hud a1ar ter. I pıldı. Mevkuflar blllhare eeruker. 
Sdaa ll1INd __... b1aJl mu • bu o bldlııenlll QOk tabi bir teahl- tlb olunuyordu. Sanclnln Jlyaoı ıul lik kapıamda kurulan Warel 3rfl-
b..a ederek ......ıdrtaa ıntlte. rldllr. Sultan Murad, Abdilrrabmanı tan Muradı, en yakınlan bakkmda ye divandıarblne t.ua oludular. 
..... lrMt •beblle tıMllme icbar Gerek J'ro,_ ft Daim '\f9 .. • bu hlmıetinden dolayı yanından a- da §iddetll tedbirler a1mala ıev - Alyaııak Mutafa PllUm rellll-
et&L. nbe Blsallll alftl'l'lbl Sal)enıdU yırmamafa karar vermlf ve bu son kelmlt bulunuyordu. Neteldm ınıl- ğlnde olan cllvanıharbde hula IDL 
•••ıAı ....._ ba Mdlle tt • 1nmJara 18tblat .-.. 1N beılMd hldlııelewrde de elebqı olarak ça - tan Murad oflu Beyazıda töyle bir ılrl Topal Jlaut, eonralarl Kanutır 

nO:rtl laltaa 1111ftdı ltllw eclm :O...,..... Bamer, mat 1NL ı11trrmagı diltllnmllt«L mektup )'UDUltı: valisi olan Ferik Abdtllke~ Ne-
tlllla,.. ,....... ... lılalrDıl alıl 'b1I bUlıleyl hb- tık defa AbcUlrtabman fillen hilL (Devamı var) clb (Mösyö Necib ded.lkleri) pqa. 
...... ~ ew ... lrAr ~...,..... bul ....... • klrdan enm alarak alelAde bir yeni. tar Yardı. 
~ 1alr illa 'fi lllMz olaa 1Naa çeri C&VUfll gibi ite b8flanuıl bu -
)'m•le ...._..._.mı tir. lunacaktı. Abclllrrahman eevlnç l. (l) Düa da •Jlll fanda •ltalea · 

8aM müaWI WnMd8rln O. • ytlrtltmlt n lluuDer ()emeehlp &. 
..,.,.,.._. ...... oMltla 19 • •eehl•ra ı.-au. • .ı '* ..... ww.-u ~deydi. Şöhreti bir kere daha 

1 

leyhllle IMlhmclal9 ldn .. iM ml-
mlM ...... ..... ........ .. ----- _..-y• yayılınqtı 
ham ....... •IHıılDI t'*9a ede • WWe taUA ettaleıt 1'-11m ilk. . laleafi tevhl4 ...._,._.......Bal Elad tfeaclllia liitlıe'nbı taJUI 
....,_ llltall llllrld 8"9lıl alla • redllfaoe t111•r lrperteeet bdar Yaln11 Blıanalılarm ~ıkardıiı blr 1 tıuld Mdlae bt,,,._ W1Je tleill- dikkat Mtbilar an6tmlt ve bu l&f-
nD &11111111 ~ katil• 1- tc* " ........ J'üat bulaa 1ıılr pyta hllnkln da beyııinden vurul- cllr. Rn Ud m111ıantr •e ......, ... balar hep onun medeni cearetJne da..._ ,...,. 1maba n tıltant obDl1U mup döndürdü. B\l, ittlhu ettiği Allcllrler. birer deW teıkll etmlttir. ''Bulret,, 
...._. m l9Urttlll (l) a-t 1N aGftırllller IMa Udllf7t. hin. kararlan teıvilr eden blr mahiyet j !) o.hublu tlllldf .,..,... bafmub-.rrlrl tevklflnl mtlteakJp 

ra lllllltı .. em tGmletn bl•· kir 1l1lftdl .um bir ~ ~ anedi-yordu. Güya Murad kendi ramlan ta"IU ._.ena:~ (ilam. enell •PtlJe namı o. IWmaet 
nlıa ....... ..,....,.... attl- rü ........ calıpn•laıdırL oflu Beybe:ıııdı öldqnnek llti~~~huı. nıer tarUd eDd •Jf•: •>· papnm yanma calmlaul .. pefa 
mken nehri m.tllr6nm llVahlllae Bnnklr Murad sallm delildir de- BıJ ha r korkunç bir p,,... a. I derhal teıullde ba1J1W1tJrı 

HltilatWı mtmııu blralulmıf, n1h&o 
yet laÜDtak bqlamJttır. 

Bu istintaktan kısmen maı6m&t 
vermeii dikkate değer buluyoruJDI 

Mttstantllıc efendi aoruyar: 
- Suaviyi tanır mısm? 
- :evet. 
- Kılyan tiYI tanır mısm? 
- Evet. 

Müstantik, mevkuftan hiç umına-' 
dığı bu cevablan alınca onun JMr 
ıeyi bUlblll gibi aöyliyeceğini ll&lllı'I 

rak sevince düıüyor ve Esad eleD11 

dinin boynuna sanlıp yanağmdall O. 
perek heyecanla: 

- Aman, diyor, anlat nasıl 01411! 

- Kılyantl ismindeki bu rd' 
Limnl adasında bir maden imtl~ 
iei takip ediyordu. Dairelerde ~ 
ıüratle çrkaramıyor. Maden de ~ 
fa ait olduğundan evkaf mUmeY " 
yizlerinden Aziz bey namında bit 
zatı gl'irmek lcab ediyor. 

MUııtantik efendLlin sevinç ve .,,. 
yecam son dereceyi bulnnqtur. 1* 
ikinci öpill ve sanıma aabneal P' 
luyor: 

- Kılyantl, razetecl olmam "'1:. 
na.sebetiyle pek çok dostum bul 
dufunu dU1Uncrck bana geldi vt 
ıı intaç edebilirsem bana da 
hiaae ve nakdi mUWat 'ta&d 
Ben de bu .if için Am beyi 
Makamında bulamayınca evlDt 
Um. 

lnırmut olclulıı Qrd~dan bllL mlyoru. -.• »t11tw alim • ...:~~~ .-Klbdatoluyor? 
te..nr "' tofuüanWıkla bu mllt. değildir. tayan edip Osmanlılardan Çapraz 8ğl8DC8 : Jlnde alay ve fatihZa lfac:lisl _ Bir rln1 deı"UI anlıl. JoPıt.:tM\.Pall8e - Bir buçuk sene kadar o 
hlt manzarayı eeyretmlfUr. (1385 blrçoklarma kanlan, kızlan dahli nevi lr6rWdll calCL 10 - Blbilele- ıolranm. (Polia cllye o ......,ı..r 
tarfbl). tldter lldter veyah1ıt tıçer olmak tızere akla gelebilen bin bir ri luntrklanndan kurtarmak için dolap kadar daracık mtlaferld ba- m'11tantlk efendiyi aukutu 
(\ger yelr.dflvlu mertıut olan bu epaatl tatbik eden ullerln halrkm~ 't 9- to yapılan 1f. pllhant htıerelerlne denirdi.) Aim- dlftlnnllftU. YeDI bir auall 0011 

hlQarelerba IUratle suda kaybol - dan celmlltlr. MUsamaba edecek 4e t Y......_ ..... , nr "!D•• farelere yediririm. CL. nl bir aukutu bayale ufrall)'Gt 
__ , __ _. __ •lltele-'- olurdu. .ılltLI va! 1 hu .......... , s ..a ll ... __., ...... 
·~-- - amu J- 1- Anıdolu uhlllnln lllsel yer-- -~· - u&n • uvın.&U•-' 

O araldl balteten orduglhta zu- Blll1rfıı bu Dfmetoka isyanı tama 1 lerkıdeD lllrl. 2 _ RUrrlyetlnl bir .. t efendi IOfnkkanldtimı by - Buavl lle doeUufuın 
lıur U. lrlpeklerln talrlbbıdeD •Ot- men Muradın leh!ne kaydedilecek ,. bqlraa a1DUI • B1r nevi IUlu yu betaeden cevab vermlttlrı _ oau tanıcblmı blru 
):tuf.tla kurtulan bir tavpnm ftra.. bir vakadır. ' meynar. a - Menplm llmnı py. - Garbda biae CU&'YU' 4'edllde- llSylemltthı? 
nna 8'llmek slbl anlattlnw bir Hilnklr Murad, bu hldlııeyi eli· 6 ri mltarUd • Cem lpNU. t _ Tea- rl aman kmyoru. l'alrat '8 Ulr- _ TuJclıimıı llSylemlfUm, 
halde 'bulumnuatur. ne alarak hakllraten bütün tarih bo. 7 blhln bap _ Ôllllektell tmrlbuır. da TUrklerla aı.nı burnuflu fare- oldulaaa 4e1ü. Arumada utt' 

Bu torblr hayvanın ftrannı pr. yunca Osmanlı sultanlarma ihanet- 8 5 _ Leke (Jmlv) .. J[a)'alr. 8 _ ıere yedlnH~ balıaedea bit na- kir lhtlWJan ve Jralem ın 
ka ...._ allrteU (2) bir surette ler, ıulkastler, hücumlar yaparak 9 Bir romuoammn bal flial • Sebat ar otuna oeJıuıt llaklı buJIDak lA.. lan ,usaacıeıı dUpıanlık bil• 
lekenoe1't maral mınlann mllteva- Osmanlılan iz'aç vaziyetinde bulu- etme. T _ Souuslat. 1 _Subay- mrıpllr! .... Mbdar tebdld et - dır cllyeblltrlm. __ ,,,. 
aaae tnöldlllertae tetblh ile gad. nan Bl.ıanslılara adamakıllı bir ders lar. Yayın mütemmimi. 9 _ Bu _ seniz ben bildiğimden bqka bir ıey Mehmet efendi lltintaka ~· 
danae bir IAU'ette tilenmlf ve bu verebllirdi. Halbutı Murad buna te- Soldan .... : tut. Yayın mlltemmlmi. 9 _Bu. oöyliyemem. 
n1rada mevcut olu ıenç rumların nezzlll etmlyerek bu hldlseyl, ye • 1 - Şark vll1yetlerlmlzln kaza.. Dizi mmtakası. Bunun Uzerine Esad efendi mlla-
lrendJ elleriyle ldamlarmı pederle- rinde butll'DUf olmakla kaldı. lanndan biri. 2 - lalmler - Ana- tantik Mehmed efendiye teslim o -
rine Mnrederek nH1m haddi mUn- HUnklr Kurad h&diseyi butır - nm erkeği. 3 - Karttan sonra ıe- lunmuş ve laticvabma onun tara -
tehuma *ıl ohnut " bu vah§iya clıktan aonra Ahllllerln lııticvabmda leıı • Kat. ' - Kilonun kUçlliü - fından devam olunmuştur. Fakat Is. 
ne emri icradan lc;tlnab eden ltl pe. bulundu. 8'faiı. 5 _ Bir TUrk ll'kı. 6 - tintak bqlamazdan evvel mevku • :: ::::: e-:::; anlattıtuD ti ~ 
deri idam ettlnnJttlr. Lala Şahfn, Evranolı, Ece, Abclllr- Krrmısı reDklerden birlnln adı - f~n man~vlyatmı, sinirlerini lıarab ,.- ,.,. 

tntOı• • 1 
• t&ımunen alızettikten rahman, Çandarlı htlnklr Kura• Şirketleri 1atmalan bir veldllmf.. ederek oada mukavemet bırakma - = :e:.:e :~~e~U ...,,, 

=ı:= 
la'ftelrl tedlb ettlll hunııında huırddar. htieftbt bls- lln •)'admm yaMr. T - Krala men mak lçüı elden gelen her .. )'i y&P- ~ --.. ·.~ -- ahttı) bir hanımefendinin 

.- m'D ela ollua tedlb sat Çandarh BW'la blk.lml ılfaUyle 

1 
nb - Ben. 8 - V.manla mulray • I mıetır. Birkaç gece, hUcreainin ö- da rdi nl d 

.... " arasın me ve er en .-
...... an 'bU41rm11tlr. yapıyordu. yed Jaqat - Suvari11 avludıraa ur 1 nllnde mütemadiyen gllrUltll yapı. ve tetY.l edilmekte olduPD11 .....-

._... ..sdı olmüla beraber Ahiler itin J>qlansıcmdan t11eb- . vaa • Bir TUrk harfi. 9 - Halk dl- larak uyumuma ınlni olunm111, aç dUm. Sordutum aman ke~ 

llf•f.lltmı IDllJ#. ·-··· ......... 
1

,t1aude Murad etendiniD ~ 
111.. elG ~daha IOluk; .- rüdü: Naqibend kalfa oldufuDU 'ff ~ 

.... 1ıu tasdllmda daamut; Jerim'" rmr:!ile rweıaır~ıo-i -Bay Bülent, haydi gidip uyuyunuz. 1 beYln Nntumtll "kapı yo.,,,-. 
'-"*=* ICln bOJat 1*' kwwt sarfına ;L !Jı §5\!fs5l!A!iJ.L! Eğer imkAm vana ikimiz de bu gece ol~n~ lundufunu .aylemiflerdL· ••*- Gldma. Bit......, bayabnda e- ı •- '•--------•• lan artık unutalım. Ben etimden geldiği ,,Jll!ı 
.....,... Cilan 1llDll dlldkalaıdır; ben de kadar bunu yapmala çalıpcalnn. tstlntü bu ıekllde bir ~ .... ~ ..... ..,.tmmı ea lıCI dlldb1anm ya· - 7 8 .. Kapıyı açtı •• Gecenin kocaman &61aeleri silnnU.., mevkuflar ytlll~.-} 
..,. Artlk cı*i1" • lamtamrken tit· odanın içerisine doldu. Melike fısıldar gibi: bir netice almamamıı, f~ 
t* lılr .. llGr dDtdlm: oet'!llJ tahne lillumundan fufa uzadı. Bundan eminim. - Bu gecenin bu saatinde buraya gelme· hepai divanıharbe sevko!ı.- ~ 

- H.~ * Mlnb. Ben affolun· - Dolru söylüyorsunuz, Melike ... t,ıe içten gelen bir heyecanla Melikenin hid- niı hiç münasip (ltlildi, dedi. Şimdi gidiniz 
1 
(l) Lakin komite er~• ,,.'-. 

.. lllr 111; l(lıtr lw her vakit hisle- ridiyonmı. detli yüıil mosmor kesildi: ve artık bunlan unutalım. ne keefeclllebllm1', ne ,.a .... 
rlM ...._ oı-,.. HAdlleler buan bizi lardan herhangi biti taraflD 
111.,...11 ..,W ,..,... icbar edi· Fakat bAll Ptkm bir haldeyim... - Evet, dedi. Siıi affediyorum. Artık bir Yeniden hıçkırıklar boiazımı wstı. De- rllmlttl -
.. --ı-• ......_ ........._. ____ bey-.... Böyle bir 'Vlliyette buradan nasıl çekile- daha bu meseleden bahsetmiyelim. mek Melike ile bu kadar soluk sözler töy· ve r. . _.all 
~-, -.-~ _..,. ... ..._.. bilirim? Şimdi buradan çekilmek aramızda - TettkkOt ederim .• gidiYorum. liyerek aynlacaktık. Bilad efendinin eli~ -
lan AM • .allnNlla. lamı hazan bir her feYin bittill manasını ifade eder. Artık Sesim dQlümlendi, gurur,. meti nefis, bir _ Gene görüpirüz in'8llah, Melike d~ ticvabı da .-yanı dUdtaıu:.;_..dl 
an ~ clelltiwrlJor. Bu aabah çok bir daha-~ imkan kalmaz. erkeğin iftiher ~ her teY bu dakikada diın. Bu gece çok, mu~tariblm.. Sili Qzdüm, 1 llk allhllll nal •:.... ~ 
-U.. COnldl bici*' teJden haberim Bu dOşWıce De yenldeft kendimden zeç· benimle beraber meaara gömOJUyordu. aiıi sıktım; cehennem azaptan içinde yanı- Mehmed efeadlcln 1 JDIS? 
)'Glda. ICl'NMdt 1!\'91 W cinnetin yanyana miş bir halde: Bir bJckınk boiuundan kaydı, dudakla- - Sua..,. tanır JllJ8 1 ~ ııuıneml(tlm, Fakat ne olur- - Melike, diye baykudun. LQtfediniı. randan döküldü: yorum. Eaat efendi cevab ...dJOf 

Elimi Melikeye uzatırken, gözlerim göz- ~--"" • olllan MeUb, btkaftatda derin bir hür Bu 1Uçumu da baiıflaynuz. Biribiriamden - Melike, bana acıymıı, beni böyle kol· 
1 

. ~ . . 'nde 1 rd M l'k .. 1 - Evet, talW'IJllo __ , pr: meu. bqb bir hiı blllemtdillme emin bu halde aynlnuyahm. mayınu. ennın ıı;erı . ı ra vanyo u. e ı e gu • ilflrl toa-
olum& Eler fula ileri litmlt. IİJİ müttts- Melike sert bir çmre He tekrarladı: - Fakat sabaha kadar bura:fa kalamaz· dü vt elini bana dolru uzattı. Buz gibi Addan ıa.... m } 
lir tdec:lk 1C1 iDiier ~yltmipem bunlan - BW'ldan gidiniz artık! unıı. donmut parmaklarım Mclikenin atet &ibi 

1 

paşa atılı)'Or: (Otva#lt !:',,1 
Y6nlim YIM 1IM IDYlemitimdir. Emin Derhal cevap verdim: - lü)'ll", sfdqim ... Fakat :vann hıra- yanan elini kavradı. Fakat ne bu eli biraz (1) Şlmtfl tAt&nbuhdl,.. ~ 
oluım, bunlan ID)rlerken hltıerimt hakim - Evet, evet lidi)"Ondll. fakat ondan bela &ücslfniıi ~ini% bana. Ara· daha kuvvetli llkmala. ne de chadaklanma harrlrt o?an bay Sili~.--~ 
dlllldlm. Aamo-:lln cıbn kelimeleri de mel, bu pca buraya Pldilbni \it ille t6r mızda her ,eyin lXtmed'f.nl ~eyiniJ. ıötürmelt cesarM edeme:lim. ı bu mev1mllar arasında ee ,,,,. 
~ Iedll'M .JIOt8 l6lliri unutamimm ~ Melike tuhaf bir hlkqla bana bak tıp Melike nuik bir ..ıe: ve 1N bldlaeden tıepaıerc1~ 

Melike Bert bir c...-vap \-erdi: dinla. Eler tfmdi kalbimden geçenleri anla- lerlnde hml sıkıntı, hem de keder YL-dı. _ Bay BOlent dedi. lnptlah bu r-eı ra· dlllhamldln Cinci llCM!ll8' ıl ;;;.e" 
- Peki efendim. Bütan bunlar ar.laşıldt. maıma imkAn olsa ne bdar ıstırab çekti Y.tıso11e karanlık bir allae çöker' ıibl o!aluş- bat uyursunUI. ' j bqhldı ~rt maı.aıeıerlD 0 

F.üm~ burac!an gidiniz arbk. Bu münase- iimi öirenir ve beni derhal affederdiniz. tu. DO~ilncell bir tavırla kapıya dalnı yil• (Devamı var) ~tmlPL 

bir mecra vermek lıtiyar: _, 
- Nakflbend kalfayı taftll"' 

am? 
- Evet. 
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Avrupa şampiyonası için 

Güreşçilerimiz 
seçiliyor 

3 MART-1930 
,...,..........,,,"""-=-""~ 

ti ., , 

' 

Norveçtc yapılacak Avrupa güreş 
ş:ı.mlyonasma. iştirak edecek güreş 
tnkrmmı tesblt etmek maksadile 11 - Biitün ~ampiyon:ıl:ırn i5tira ~ etmen güıcJ ama. hc~bıJ nedf"U 
mıırlta Ankarnda bir mUsabaka ya. kazanıyorsun? E\·de adım o.1anuya<':ı.'k hıılc geldik. 

pılacaktır. - Pranerz k rlknlürü -

ara muhtelitinin l .:ıtanlıula ra elindeki bol elrmanları ancak ü~ 
tk htanbul muhteliti ile ıki mü takıma teyzj edebilen khlpler bu \C

~ Yapmacı artık t::ımamılc te· sile ile gençleri ihmal etmek mcc· 
etti. buriyetine du,mü~lerdir. 

~ lnünasebetle birl"aç wz sorle. Bunun zararı ise ancak geçen se-

kıymetli elemanlarını me,·cut i tis • 
nadan bili tifacle kadrosuna ithal 
edecek olan Ankara muhtclitinin 

'Uzun umandan.beri Ank:ıracla 

Tamşvar takımı 
Ankarada ınuhtelile 4 - 2mağlOp oldu 

her halde hır kadir!':ina !ık o • ı ne anta~1lmıs klüpler gerek Anka • 
~ "' .. .. 
1~ zannederiz. radnn \'e gerek I tanbutdan fena in-
~lde eskiden bir İzmir • f s -ı lıbal::ır bırakarak nyrılmıJardır. 

rekabeti ,-.udı ki hayırlı ne- Kabahat idarccilerindir, çünkü: 

u ı;ekildcki kadrosu her halde yine 
l. tanbul muhteliti için çok ı;etin bir 
mi.icaclele~·i icap ettirecektir. 

Kaleci: Necdet (Ankara Güne ) . 
Fencrbah;;enin genç \'C kıymetli ka
lecisi, Ankaraya gidince daha disip
linli çalısına sonu.nda güzel bir form 
ve randmaıı elde etmistir. 

kurulmuı olnn kampa dnyct cdilml. 
yen gtireşçilerimizdcn 56 ldloda kU 
çük Hüseyin, 61 kiloda Yaşar, 66 
kiloda Yusuf Aslan vo Yahya ile 72 
kilo için de Saim bu müsa.bııkayıı jş. 
tirıık etmek Uzero fcdernsyon ta -
rnfından davet edilmi,<;lcrdir. Bu 
mUsabnkada.n sonra milli güreş ta. 

J;w<•lld günkü ~lu;prc le Ud mnc:rapmak üzore Anl\tıra)a giden Bo. 
men Tamş\'nr fak1ını dün 19 ~Jnyı t dmdıı !\.nkarıı muhteJlttne kıı11ı 
oyn:ulı-;.ı ilk maçta 4-2 mnj;lfıb olm ustur. 

kınu scçilmi& olacaktır. ı:omcn talumı ikinci l~ıln~a ı ııı cuma~i ı;ünü yaııacaktır. 
Verdiğini her zaman itiraf et- 1-:llerindeki kırmctleri tutamamı~lar --o---

cburketindeyiz. Zira o ate. ufak ihtilaflar yüzünden harice ka· "•1 ., 
'<\abettir ki, Türk futbolünde çırmışlardır. Halbuki bir klüp idfi • 
~·ıldız diye anılan kaleci Feh· re inin yapacağı işleri Ankara fut. 

Vahi, mühacim Şevki, Sait holünün 5 - 6 seneye yakın bir za. 
liakkı \C Vehab gibi varlık· man zarfında ve gö~terdi~.; tekamtil 

Müdafiler: Nuri (Demirspor), 
Nuri (Gençler.birliği). Yani iki Nu. 
riler. 

Mektepler arasında maç t 
Önümüzdeki cumartcs.i günU sn

at 2 ae 1 tanbul erkek liMsi orln 
kısmı ile Kadıköy 3 üncü orta ve 
tant 3,40 da da İstanbul c.rkek IL 
ııosllc bölge sanat okulu Karagilm. 
rUk sahasmda knııııfu§ncaklnrdır. 

Futbol Federasyonu , 

Teknik müşavere \ 
heyeti 

~Ya çı1"..armıştır. de mü~hede etmek, fazlasile kabil. 
ınx bİ'iiir gibi kavi ve dinç dir. 

Biri j tccriibcli ,.e uzun vuruşlu 

diğeri ise sert ve enerjik bir o}·un
cudur. Toplanıyor 

Muavinler: Abdül (Ankaragiicü) 'te bağhy n o günkü futbol, Bir klüp için her ~eyden cwel la· 
hakiki. "hami11 bulmu&tu ki zun o!an feragati ncf s \'C fedakarlık 

&ql'csinde en crişilmeı:i güç iş. gibi şeyleri benliklerinde pek guze1 
q tam.anda basannış nihayet mezcedebilen bu §ahtslar. ortaya 
~a kafa tutar bir tekamüle "yok .. dan bir "\'ar,. lık kaymağa 

Hasan (Gcnçl~birliği), Keşfi (Genç fi hattının atak, girgin ve emniyetli 
lcrbirliği). bir §Ckilde çalışmasını temin eder. 

lki cenah hafı vasat, yalnız mer- l\luavinlerin soldan baı:hyarak 

Beden terbiyesi genel dir ktörlüğü 
futbol federasyonunun telmık işle • 
ıindc mU5avirlik ctnıC'k üzc-rl'.' hir 
komilc ııc miştir. Bu komite Anka
ra bölgesi futbol ajanı Fend Kır -
sal, hakf'm komitesi rei.i Nüzhet 
Abbas ve .Anknrn Galatasaray klU. 
bü umumi kaptnnı eski mudn!iler. 
den :Milhat Erluğdan ınUte§c:kkil • 
dlr. 

olmu~tu. eleman işlerini <le dik1rntle takibe 
kez muavin müKcm.'lle·~·ir. M. Reşat, Musa, Esat şeklinde ku. 

lhuki bugün \'~iyet öyle de· muvaffak olmu~lardır. 
· }\.tuhtelif \esilelerden İzmir- Bugün Ankarada Türkirenin hiç 
lnrlan "ayartılnn,, astar ya - bir köşesinde bulunmayan mükem· 

Müdafaadaki göriişü ve hücum - rulması müdafaa jçin olduğu ko -
da cenahlara uzattığı uzun paJarı 1 dar hücum için de mükemmeldir. 
şimdilik emsalsizdir. Bu hattın en orijinal tarafı Esatla 

;~bütün kıymetlere inhisar mel bir stad}·om, halkm spora olan 
'l bu arada "hami,. de ayrı· aldka ım kar damak i in her türlü 
12:nir g1.1 .. le torülür bir sukuta kolaylı~ı ve:ebilmeklcdir. 
kalmı~tır. Bunda kabahat Himaye \'C tc~dk olunca ~vk 

ı..So ııurıtakanıµ, yüzde 50 de kendinden gelir! 

Mühacimlcr: Sağaçık Hamdi, for Mu anın icabında mevki değiştirc
\'cti sürükleyen seri bir oyuncudur. bilmek hususundaki kabiliyetleridir. 
Sağiç Gündüz de fi.ıtcüdür. Santrfor 1\lühacimlerin ise soldan itib;ırcn 
da ise formunda olduihı temin edi~ Naci, Şeref, Şahap, Basri \'e Ncc.. 
len Ari( fırsatçıhğilc tanınmıştır. dettcn m!irekkcp olması yerinde o· 

Komite yalı:mda bı,ı.şh~ nenk elan 
milli kUmc maçlıırı için tctldkl<'r ya
pacalttır. Bu tetkiklerin bilhassa lıu 
seneki ımüsabakal1U1n dcplfısmanlı 
olup olmnma.sı hususuna ait olncağt 
tabıniıı olu."lmaktndır. 

Soliçte Galatasaraylı Haşim ve tur. 
~tcilerlnindir. Ankara futbolü de böyle olmu~ 
~mdır, ı;ünkü; Diğer mm yükselişte bii>riik bir hız göstermi§. 
ıa temasları mümkün merte tir. 
ltıni~ böylet.e lımir !utbolü Bwıa rağffi<!n Ankara futbo1ü C\'• 

~ton havasına bapsedil. -.clki senelere nazaran kuvvetli mi· 
· ı\tıcak kendi yağile kavrul • dir? Hayır! 

solaçıkta lstanbulun pek iyi tanı - Naci son maçlarda görüldüğü veç 
dığı eski Anadolulu Zeki (Demir • hile mükemmel bir vaziyettedir. 0-
spor) fazla diripling heveslerine rağ nun içindir ki muhakkak takıma İL 
men karşı rnüdaf aa hatları için teh hal edilmesi laznngelir. Eğer Diran 
likelidirlcr. mutlaka solaçık oyruyacaksa kcndi-

__,_..o-

, dasile kendini a~-utan klüp- Mektepliler ve a~kerlerin klüpler· 
~telif ~pler tahtında o. de.oynamaması üzerine dikdeki ro· 
U}'U~u~,, lardır. Mıntaka· lünü kaybetmiş olan Ank::.ra Güneş 
~~ir kusum daha rardır ki ve Gcnçlerbirliğiyle likten ayrılan 
, .. \'tiki sene milll küme müna· Muhahzgücü hakikatte fort itiba • 

Takımın umumt intıbaı: }:laman sinden sağaçık evlerinde istifade ka 
itibarile l"Uwetli, anla~ma noktai bildir. Soliç Şerefin oyun a~şı ve 
nazarından za~'ırtJr. Fakat bütün ~üUeri henüz pek kıvama gelme -
unsurlarının at~li ve enerjık olu~u melde beraber forvet için en lüzuın. 
oyunun sıkı bir mücaclele halinde ıu unsurların ba~a gelir. Santr - Y:cni 'hnzrrlanmaktA olan Cinıek 

nizamnamenin tat.bikı i~iıl klübler 
kapanacak ve yeni 1,Jckilde açıla -
caktır. Yeni yapılan nizamıpmeyc 
göre klüb idare lıeyet1eri nltı.kadar 
mmtaka. spor dircktörlillı:lerl tara -
frndan gösterilecek nam~ tlcr ara
sından seçileccktlt: 

cereyanına amil olacaktır. forda Beykozlu Şahap formunda ol-
lstanbul muhtelitine gelince: duğuna göre Ali Rızayı haf hat • Yapılan \'akitsiz telaş \ 'C rile ~uwet\i olan Ankara futbolü • 

H-:-dir. Kltıplerirt bid rek nün takım halinde zaaf ma sebep 
~ye daha kuvvetli bir şe. olmuşlardır. Çünkü Ankara takım • 
WrakJerini temin maksadilc lan da l stanbulda Bekir gibi arka. 

bu hareket İzmir futbolü i- sım gençler \'C bilhassa ta1ebclerc 
~bir darbe olmuştur. Zi· daranu~tı. Istanbula gelirken en 

Kaleye, en formunda kaleci ol • tında denemek daha fardahdır. Sağ 
duğu ~on maçlar münasebetile her- içte Fencrbahçcli Basri ve sağaçık
kes tarafından kabul edilen ı~cner - ta Necdet iyi bir gününde olmak 
bahçeli Hüsamcttinin ikamesi ö • şartilc randman temin edebilırlcr. 
nünde oynayacak olan Hüsnü, Lut- Mııamnzcr OLGAÇ 
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!:>ib . . .... 
01t 5e>rdu • ..._ • 

~' ~crııaznelinize'Sığınan fa· 
~bi?siYim. 

~t~lti P.Olislere teslim etmek iki 
~' llt belki de beş sene hapse 
t (fıtrı ~ttinnek, bu suretle 
t c ,l§zimdan .mahrum bırak • 
t.lın:_,ı_d. • .. 

:.._ --u;'!_C _ır ısınyor. 
1Q .. lıurada ne anyordun? Doğ 
\. ~Ylc .. Seni polislere teslim 

"ttft .1 .. il' C ~cg ım .. 
~P bu 6Özler kat"§ıs.ında 
~ hakim olrnağa ~ok ça • 

.;11~· Sc\rincinden az kaldı elle· 
'"'ttı" 

'iıt k•~lı§turacoıktı. Bereket ver. 

1 
1 kollarının devam eden a· 
~A • 
"':ıı oldu. 

'ç.~k ·ı· ..l! d"" .. d . ı ~cı· ... a a .. ~ye u un u. ~ 

't~ ~Yor. Şimdi beni salıvere -
t.,~•c{lll de halime merhamet 
~tr,~ birka~ para da verecek. 

~cı· laat sonra ise d.:lamlarım 
ıt. ır \r d" •• . d ~ .., • er ıeı parayı ıa e e • 
~ e1hcsabını görilrüm. 
" v c d;; .. - • k' ı 'iı.. w§Un~.ı:cn san l tU • 

1: ""lll • • 
11 • h ıtıraftan utanıyormuş 

~~ aıını önüne eğdL. 
'\r ,0aıı :Yumuıa'k bir sesle tek 

tdu· • ...... . 
l lf~}'d' ıt Ol. . ı ... "Bekliyorum .. Ça-
' ıİ :aılhassa hakikati söyle. 
~~ ...!!tik:S-ti söylemek biraz 
k~~Ubtcrcnı ı;inyör. Bilhas. 
~~l , .. t>o1tse teslim etmiycce
~h 0Ylc.cHğiniz için size kar· 

Ct~b·. •. 
r.ım pek (a:141dır. 

- Ef er bütün hakikati söy:: 
1ersen ben de vaadimi tutarım. 
Fakat söylemeden evvel iyi idil. 
şün... Ancak bu şartla elimden 
kurtulabilirsin.. Yalan söyler -
sen bi5lıir suretle merhamet et. 
mem ... 

- ,Şartınızı kabul ediyorum .• 
Tarn:ımen hakikati s5yliyece -
ğim. Birkaç zamandanberi i§le • 
rim fena gidiyordu. ' 

- Sandalcılık işleri mi? 
- Tabii değil Monsenyör.; 

Ben ancak görünüşte sandalcı • 
y1m ... Ve sizin o .nafiz gözleri. 
ni:ı: pck&lil anlamıştır ki üzerim
de bulunan elbise ve kıyafet uy~ 
durma.dır. 

Hayır .. hayır .. Benim sanatim 
öğle güneşi altında, nhtım b::
yurJ:fa 'bacaklarımı dikerek ho
ruldaı:nıık ve şarkı söyliycrek 
kanallarda gondülleri çekmek 
değildir. Bunlar hep tenbel har
cr, tenbcl mesleğidir. 

- Pekala .. ya senin meste • 
ğin? 

- Eminim ki ke.Ş!etmipiniz
dir. Benim sanatim geceleri iyi 
muhafaza cdilmemİJ evlere kim.. 
seyi rahatsız etm~cn girmek, 
onları ziyaretimle §ereflendir -
mck, sonra da kemali nezaketle 
çıkıp gitmektir ... 'Ben bu gece 

:z:iyetlerini anca'k gözümün kestiği 
e\'lere yapar, mikevherat, kıy· 

d 
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mettar v·c öulia altını ldolu kese
leri bir hatıra gibi alarak dönerim. 
Ah! Bilseniz bu duka altınlarını 
b:n ne kaaar severim. 

Rolan oturmu!, -çenesini avu
cu içine almış ciddi bir bakışla 
Cenaroyu silzüyordu. 

Polis mtidürü gittikçe ümit -
lenmektc idi. 

- Tamam... Simdi bana bir 
ahlak .dersi vermek istiyecek. 
Allah vere de uzun ısUrmese ... 

Diye dü§ündü .. Rolan tekrar 
~ze başladı: 

- Demek bir kelime ile söy
lemek lazımgelirsc mesleğiniz 

hırsızlıktır. 

· - Heyhat monsenyör .. ldün • 
yada b.:>ş durmak, boş oturmak 
iyi değildir. Size de arzettiğim 
gibi :bir kaç zamandanberi işler 
de fena gidiyor.du. Çalınacak, a· 
şmtacak bir §ey bulunmuyordu. 
Sefalet içinde idim .. Bu akşam 
sefaletimi dti§üncrek scrseriya • 
.ne t:iolaşrrken bu evi gördüm 
bah~eye atladmı. Yaklaşmağa 

başladım. .. Fakat içeride ~k gö· 
rünce sesl~riniri işitince boş oL 
madığını anladım. TeşebbüsU .. 
mü yarın geceye tehir ile dönü
yordum. Görüyorsunuz ya .. Ha· 
ldkati tamamen söylüyorum. E. 
vet .. dönüyordum. Tamam bah· 
senin duvanndan atladığım bir 
ıırada bu kııvvetli ar'kalda§mızın 

demir gibi pen~cleri liolumdan 
yakaladı, sonrasını biliyorsunuz. 

Dediğimiz gibi Rolan büyük 
bir <'iikkat ve ciddiyetle dinle -
mişti ... Yü.zü tetkik c-1unursa 
Ccnaro aleyhinde hiçbir hissin 
mevcut olmadığı anlaşılırdı. Po· 
lis müdürü tamamen müsterih 
bir halde bekledi Rolanın tabia· 
tına kar§ı olan itimadı kendisi 
için kafi bir teminattı. Başka 

bir adamın Mi bir po1is memu· 
runun karşısında olsa \'&ziy~ti 

itibarile endişe etmekte haklıy. • 
.dı. Bu esnada bahçeden hafif bir 
düdük ilesi aksetti. Rolan ve Is
kala Brino titrediler. Cenaro ku. 
lak kabarttı .. Rolan aya.fa kalk~ 
tı. Kapıya dön!dü. Tatlı bir sesle: 

- Iskala .Brino ! .. Bizi ziya • 
.retleri ile müşerref kılan Vene· 

dik polis müdürü Senyör KiC:ı 

Cenaro cenaplarını ben gelince. 
ye kadar nezaret altında bulun· 
dur ... 
Dedi 'Ve Kido Cenaroyu şaş 

km bir vaziy.ette bırakarak ban 
çeye çıktı biraz ilerledi. İşittiği 
1sllk sadaıına benzer bir !Iİlık 
~aldı. 

Ağaçlann arasından bir a.'iam 
gözüktü Rolana yaklaştı: 

- Monsenyörl. 1~tima bu ge· 
ce olacak. 

- Bizi götür~bilt'.Cek misin? 
- Evet Monsenyör .. Hem de 

Fransadaki mühim maç 

Rasi ng, Set'i 
3 .. Q yendi 

Bu pazar günü Fransa futbol 
§aınpiyonasmın en hararetli ve 
enteresan maçı yapılmıa. netice de 
Rasing klüp, dö Pariseti 3 • O ye
nerek §ampiyonadaki ~·az:iyetini 

muhnfaza}•a muvaffak olmuıttır. 
İlk gol birinci haftaym1n 18 in. 

ci id:ikikasında Ro. topu aya~mda 
güzel kontrol ederek mükcmmd 
bir plase ile temin etmijtir. Bun • 
dan sonra hakimiyeti • eline elan 
Rasing devrenin sonuna doğru As 
ton vasıtasiyle bir koner kaıao

m15. korner ~ckilij?inde Veyn.an 
nefis bir: kara ile ikinci sayıyı Set 
ağlarına takm·ştır . 

lbftaymı 'l • O galip bitiren R &. 
singliler ikin:i devrede bütün 
çalrşmalarma r.ığmcn :rakiplerine 
fazla bir tehlike yaşatamamı~ar, 
yalnız Veynanla Mehenin mü~te
rek gayretlerinden bir gol daha 
kazanarak maçı 3 - O kaıanmağg 
muvaffak clmu§larchr. 

Rasiıtg takımının kalecili Hi. ... 
den harikulade bir oyun oynamı§. 
Yordanla Korani ide vasat bir 
oyun çıkanruş1udır. Buna m1.1ka .. 
bil forvet hattında Hay.erer ~ 
Veynan takımlarının galibiyetin~ 
de çok büyük bir rol ifa etmiJlcr .. 
dir • 

Fransn .futbol ~nınp1yo~a
sında takımların va:ıiyeti 

Set 28. Rasing 25, Lil 246 Mar· 
silµ 23, S . Etiyen 2Z, Fif 20, N~ 
18 Havr 17, Levz 16, Klln ~5( 

Ruvan 15, Şato l 5, Ekse:laiyor ]i, 
~ 

Strazburg 13, Anfip 121 Ruôe ıo. 
Not: Puvan v•riyetinde ~:. 

ıs1ngin Setten a~ğı gözüklncaincf 
6ebep eksik gı~ yapmuıdır. 

Atletizm f ederasy~nu 

reisliği 

Maarif \"ek!Ueünde ~.ir -n.m~ 
ta:')in edildiği için aU tirm ftdera.c~ 
yonu ı'C.isliğinde.ıı ayrılacak (Jlı:ı;; 

Vildnn .Aşirin ycrlnc, \'Cklıew( Ve-J 
den terbiyesi umum ml.ldilrllliU 81J.J 
htılar d:ılrcsl reisi eski ı&tlef,lm :tam' 
piyonlım.ndan mimar ŞiriUl Ş&ldn• 
giray tayin edllml tir. 

1 
ZA Y1 Yüksek lkusat ve Tica ... 

ret Mektebi birinci sınıfından akli· 
ı'lTll tasdiknameyi zayi ettim. Yeni.ı 
s!ni alacağımdan eskisinin ltükmü 
~'Oktur. 

Adres: Gedi!...pa~ Hamam cadde. 
i"No. 55 İlı~n Sabri Onar. 

• 
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-8- N·akleden: IF'. K. 
Faf(lasız bir merhamet. Az zaman· 
da siz de bunu anlayacaksınız ya 
zatt..ı .. 

34 numaralı oda geniş ve rahatlı. 

ba~ladık. Klayiın bize ne yemekleri 
getirdiğini söylemeğe ne lüzum var? 
Çok iyi bir ahçı tarafından hazır· 
lan.11Wş bir çok nefis yemekler, en 
al? ~araplar ... Senelcrdenberi böy· 
le ôİr yemek yüzü görmemiştim .. 

Klayf yanıma geldiği zaman 
Carkma vardım. Hiç bir şey söyle· 
mcksizin mektuplardan ikisini bana 
verdi. ötekilerini kadının tabağı ya
nına koydu. 

Talihi açık bir 
Klayl gülümsiycrek: 

- Odayr beğendiniz mi kont. de· 
di. Otelin en iyi odasıdır. 

Klayfe bakarak hayretle sordum: 
- Bunlar bana mr? 

Yazan: 

Pencerelerin pcr:klcrin} çekip aç· 
tı: 

Bununla beraber bu yemekten 
bende hiç de iyi bir hatıra kalma
mıştır. 

- Mıs.113ra güzeldir, bakınız. 
Solda bir ~apıyı açtı: 
- Banyo ooası burada.. ! ster 

adi su, ist~r kaplıca suyu kullanır
sınız. 

Odaya döndü: 

Klayfın i~aretlerile bize hizmet 
eden iki garson garip mahlfıklardı. 
Klayf yoldan geçen dilencilere mi 
müracaat etrni~ti yoksa? Elbiseleri 
yırtık pırtık, elleri nasırlı ve -yüz
leri. .. yüzlerini şimdi pek iyi hatır· 
layamıyorum. Lakin dikkatimi çe· 
ken gözleri oldu. Bu gözlerde müt
hiş bir kin okunuyordu. 

- Yemeğinizi, size ayırdığımız 

husuci salona getiririz. Emriniz ve•ç
hile akşam yemeğini saat yedide ha· 
zırlıyacağız. Yemekte yalnız olıru

yacağınızı da biliyoruz. Mis Man· 
şerton nazik dayetinizi maatteşek • 1 

• 

kür kabul etti. Bir emriniz olursa 
zile basar ~ınız. 

Odatlan çıktr. 
Rüya mr, börüyordum? Pencere· 

ye giderek kanatlarını ardına ka
dar açtım. Hava almağa muhtaç
tım. Pencereden iğildim. Bulundu· 
fwn ikinci kattan bahçenin peri- ( 
§anlığı daha vazih görünüyordu. { 
Bahçenin nihayetindeki b(çimsiz ev . 
de şimdi daha iyi görünmekteydi. · 
Diş dıvarl:m çinko kaplanmıştı. 
Bacası simsiyahtı ve pencerelerinde ' 
perde yo!<tu. Bir boş kafes da.l-ıa ! 

Pcnbeli kadını hatırlamak beni 
gülümsetmeğe kafi geldi. Bu kadın 
o evde mi oturuyordu acaba? 

Mis Manşerton 

- Evet. Kont Fredrik dö Mo· 
ıembar siz değil misiniz? 

Ne yapmam lazımdı? Bana 
getirilmeden önce yırtılmış olan bu 
mektupları okumalı mıydım? Mis 
Man~ertona baktım, telgrafları oku 
rordu. 

Ben de onun gibi yaptım: 
"Kont hazretleri 
"/an Bar,, isimli atımzın pazar 

günü büyük mükafatı kazandığım 
lıaber vermekle sevinçliyim. Bana 
uermi~ olduğttnıız emir veçhile mü
kafatı, lıesabıntza, Barkley banka
sına yatırdım. 

Derin Tıiirmcllcrimi kabul etmeni
zi rica ederim • 

Sadık TıizmctkUrtnız: 

Coe Fcrran 
Bu mektub Londradan geliyordu. 

ikincisi Sanfransiskodan gelmek
teydi \ 'C o da birincisi gibi kısa ya
zılmıştı: 

"Sevgili amcac1ğım Dekidi, sana 
lıald böyle lıitap etmeme müsaade 
ediyorsun değil mi amcacığım? Seni 
görmiyeli çok oldu. Annem senitı 
kederli olduğ1mu söyliiyor. Sakın ii.
züWP ağlama! Ben nem varsa sana 
veririm. Bizimle beraber otıırsana; 
evimiz büyük. Sana kendi odamı 

veririm.Bana mektup yaz.}' anakla· 
rından öperim. 

Minet 

Bu gece eve saat dokuz bu
çukta gele.n Yılmaz, ~üphcsiz: pek 
ziyade rahatsızdı. Alelade zaman. 
larda o evine pek geç gelir. Bu
nun sebebi .de birahaneden pek 
geç, birahane kapanacağı vakit 
çıkmasıdır. 

Yılmaz, birayı çok sever. Hem 
öyle bir ha.k:ikatte yaratılmııttır ki 
birayı içtikçe kendisini harar·:t 
basar, hararet bastıkça da içer .. 
Garson her gece ceketini giyer

- Garip bir sebep.. Öyle ise 
gelmeyeydin .• 

- Kabil değil .. Karım mutlaka 
gitmekliğimi söyledi, ben reddet
tim, israr ettim. O da ayak diredi, 
behemehal Yılmaza gitl dedi.. Bi
naenaleyh ben de seni bulamıya
cağımdan emin olduğum için kalk 
tım, geldim. 

- Peki ama, sen geceleri ye. 
mekten sonra hiç çıkmazsın. Bu 
gece nasıl. oldu da çıktın?. 

ken son bardağı getirir, Yılmaz, - Anlattım ya, karım israr ct
bunu bir nefeste çekerek çıkar .. 1 ti. Sen geceleri hiç evinde bulun
Şunu da ıdüşününüz ki Yılmaz, c- muyordun .. Ben ıde kabul ettim. 
vine gayet yavaş ve en uzun yol. 
lardan gelir. Hülasa yatağma 

yattığı zaman saat ekseriya iki • 
dir • 

Halbuki bu gece rahatsızdı. 

Kuvvetli sıhahtine rağmen kendi
sini üşütmüştü. Vücudunun yan
dığını, dizlerinin kesildiğini, ba. 
demciklerinin ağrıdığını hissedi
yordu. Pek az yemek ycyebilmiş· 
ti. İlk birayı da çok acı buldu. Bu 
sebeple, hayatında ilk defa olarak, 
mahallenin bütün saatleri dokuz 
buçuğu vururken, kapısının ö
nünde bulunuyordu. 

- Doğrusu pek müphem söz
ler .. Ne .demek istediğini anlamı . 
yorum .. Yoksa bana bir söyleye
ceğin mi var?. 

- Hayır .. Daha doğrusu sa
na söylcmiyecek bir şeyim varf. 

- Ne için? .. 
- Sıkılıyorum.. Eğer bir, iki 

lira olsaydı neyse ... 

Yılmaz, yüzünü ekşitti: 
- Nihayet anlayabildim!. de

di.. 
- Keşke bu ak§am da eve er. 

ken gelmeseydin! .. 
- Seni temin ederim ki zu te 

Yılmaz, tam kapısının onune 
kcrrür etmiyecek. Fakat nasılsa 

geldiği zaman içeriden eski mek. 
tep arkadaşı Refiğin çıktığmı gö- başıma geldi. Cidl:ien rahatsızım .. 
rünce hayretlere dü§tü. - Rahatsız mısın? Halbuki ben 

Boğazındaki ağrıyı unutarak hiç zannetmiyordum .. 

- Elbette.. Bilsen ne 
işimi göreceksin! .. 

Yılmaz ,arkadaşına iki b' 
lık uzattı: 

1 
- İşte azizim. Sana bil 1 

dan dolayı çok memnunurll-' 
- Mersi, mersi.. Zateı1 ~' 

manki gibi lutufkarsıJ'l. · 
- Sus rica ederim .. :aıııı 

mızda unutalım.. ~ 
Fakat, Refik bundan 

mek ihtiyacını duyuyordll: 
- Maamafih, dedi, btl 

ve erken gelmekle hata el~ 
dun .. 

Yılmaz, güldü: ~~ 
- Sen de galiba çıktıg 

hata ettin.. c!Jl 
Dedi. !ki arka:laş ayrıl r; 
Refik, şimdi akh biraı 

rinde, fakat vicdanı ele~d 
oI.cluğu halde evine yolları 

Y .... k bu vd'~ urur en, gece e ~ 

makla, iyi mi, yoksa ferııı. 
0 

mış olduğunu dü~ünüyor 0-
hakika talihi ken~isinc yar 
mişti. 

~1 
Biraz sonra, bu hususta v 

münü verdi: Çünkü apa.f~ 
k ,,sı 

kapısını açar açma.ı:, a ·~ 
ci katta oturan bekar delı 
kolları arasında gördü. j~~ 

Hl~ 
Pencere önünde hayal kurmak ne

ye yarardı? Çamaşırlarımı gardroba 
yerlestirsem daha iyi ederdim. Do
labın ilk çekmesini açtım ve hay
retten gözlerim falta~ı gibi açıldı: 

Mis Manşerton bunlara alı~mı~ 
görünüyordu. Hizmet edenlere bir 
defa bile bakmadı. 

Yazr bir çocuk yazısıydı. Haykır· 
dun: 

bağırdı: - Teşekkür ederim. Kaç pa ' 

üç silahşö~ Yepyeni biner franklık banknot do· 
luydu gözde .• 

Bir tanesini aldım ve dikkatle 
baktım. Sahte paraya benzemiyor
du. 

Biran kendimi büyük bir sevince 
kaptırdIDı. Bu paralar servet demek 
ti. Kaç tane idi acaba bu? on ... yir
mi ... tam kırk yedi tane saydım. 

Fakat paraları cüzdanıma koyup 
bir sevgili gibi göğsümde sıktığım 
zaman titredim. Büyük korkuya 
düstüm ve deli gibi etrafıma bakm· 
dım. ~erede idim? Nasıl bir yere 
düşmüştüm? Bana burada ne yap
tırmak istiyorlardı? 

Biran evvel kaçıp kurtulmak ce· 
bimdeki servetle ba~ka bir yere ka
paiı atmak daha tedbirli bir hareket 
olmaz mıydı? 

Birden yakından bir takırtı işit
tim. Bitişik odalardan birinden ge
liyordu: Muttarit tak ... tak .. ., tak .. 
Ne mıhlıyorlardr orada? 

-II-
- Kont hazretlerinin yemeği ha

zır! 

Klayl kapıdaydı. Müstehzi bir 
bakı~la beni süzüyordu. Oturduğum 
koltuktan kalktım ve ses çıkarmak
smn peşinden gittim. 

Yemek yiyeceğim salon, odamın 
tam karşısındaydı. Kristal ve gü
müş yemek takımlarilc süslü bir 
masa orada hazırlaomıştı. E. ki sis· 
tem iskemleler, mor saten kaplı du· 
varların kenarına sıralanmıştı. Or
talık henüz aydınlık olmasına rağ
men pencerelerin menekşe rengi ka· 
difeden perdeleri kapatılmıştı. 

- Kont hazretlerinin memnun ka 
lacaklarıru ümit ediyoruz. Servisten 
bir şikayetleri olursa kont hazret
leri bize bildirmek lutfunda bulun
sunlar. Arzuları bizim için birer e· 
mirdir. 
Kapı açıldı beraber yemek yiye· 

ceğim kadın içeri girdi. 
Mis ~fanşerton garip bir kadındı. 

Fakat bana sevimli göründü. l:zun 
boylu ve zayıftı. KoyÜ yeşil kadife· 
den bir rop giymi~li. Çok yorgun 
bir hali \'ardı. Yüzü zayıf, biraı 

kemikli, mavi gözleri çukurlarına gv 
mülmüştü. 

Önünde hürmetle iğilirken "kırk 
ya~ında var.,, diye düşündüm. "Ha
yatının ne;esiz geçtiği de belli..,, 
Karşı karştya oturduk ve yemeğe 

Gözlerimizi tabaklarımızdan kal
dım1aksızın sessizce yemek yiyor· 
duk. Bu komedi o kadar sinirime 
dokunuyordu ki biran sofradan fır
lamak, bu oyunun manasızlığm1 
bağırmak hırsile yandım. Fakat ken 
dime hakim oldwn ve İngiliz kadı· 
nına baktığım zaman dupaklarımn 
ağlamak üzere imiş gibi titrediğini 
gördüm. Gözlerimi ba~ka tarafa 
çevirdim. 

' Meyve yerken Klayf dısarı çıktı 
ve üzerinde birkaç mektupla iki tel
graf bulunan bir tepsi ile geri dön
dü. Zarfların hepsi açılmı~tJ; bunınt 

-Klayt 
- Kont hazretleri bir ~er mi cm· 

rediyorsunuı? 
- Şey ... Ben ... Ben~ dinleyin .. 
Ona ne söyliyecektim? Bana hid· 

detle bakıyordu. Şa5ırmı5tım. Mı
rıldandım : 

- Klayf rica ederim bana izahat 
ver. 

- Kont hazretleri istirahat etmek 
mi istiyorlar? 

- Hayır. Bırak da gideyim 
Klayf. Yahut ~ahat yer. Ba~ıma 

gelenlen anlayamaz oldwn. 

- Ifoni. hazretleri bahçede dolaş~ 
mak mı istiyorlar? (Denmı nr) 

- Refik, burada ne işin var 1 ?.. raya ihtiyacın var? 
Başı eğilmiş bir halde yürüyen - Kaç paraya ihtiyacım oI.clu-

Refik, doğruldu, kızardı ve gayet ğunu sana bir söyleyebilsem 1 •• 
sikılmış olduğunu gösterecek bir - O kadarını sormadım .. 
takım hareketler yaptı: - Ben de o kadarını isteyecek 

_ Sen misin Yılmaz? Bu kadar değilim. Zannederim ki on lira 
ile işimi göreceğim .. erken geleceğini zannetmiyor-

dum. 
- Ben de bu satte seni evim

den çıkarken göreceğimi aklıma 

getirmemiştim .. 
- İşte onun için ... 
- Onun için ne demek?. 
- Seni bulamıyacağımı bildi. 

ğim için geldim .. 
- Öyleyse neye geldin?. 
- Gelmek istemiyordum da .... 

Yılmaz geniş bir nefes aldı. Ar. 
kadaşınm !daha çok para isteye
ceğinden korkuyordu. Sonra ga
rip bir tesadüf neticesinde bu be
laya yakalanmış olduğunu ve en 
hafif surette kurtulmak münasip 
olacağını düşündü. Cüzdanım çı. 

kararak: 
- Hayli para 1 • 
Dedi. Refik şu cevabı verdi: 

IK fttat>• ,, 
hazı ırOa t' 
Okuyucuları ii!1'ı 

matbaamıza uQf' 
alabilirler 

··~ Atatürk a 1 bO~~ 
Resimli Haltanm oe!'ret:~f 
biim üç def& basılmış, bili 
ha satılmıştır. 
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hiç bir tehlike olmadan.. / ·ıffak olsaydını.ı:, ne yapa • 
- Pekala .. Beni burada be. ... _ . •. nız? 

le.. /-' - Hemen mahkemeye teıli11 
Rolan eve girdi. Amirane bir edecektim ve vazifem ide burad• 

tavırla Cenoraya hitaben: bitmiş olacaktı. 

- Müsyö !.. dedi. Bu dakika- - Peki mahkeme ne yapacak. 
dan itibaren mahbusumsunuz... tı? 

Polis müdürü, düştüğü ka - - Ya gözlerinizi çzkartacak 
pan:ian kurtulmak imkanını çok veyahut da idam ettirecekti. 
düşünmü§. Bir çare bulamamış. Maamafih ben idam hükmünü 
tr. 

Vaziyeti çok fena idi. Rolan 
sözünü tekrarladı. 

- Sizi tevkif ediyorum. Size 
kar§ı yapacağım muamele, eğer 
tesadüfen elinize geçmi~ . olsay
dım bana yapacağınız muamele
nin aynı olacaktır. 
Kidu Cenarr.;·: 

- Artık hüviyetimi sakla • 
mağa lüzum görmüyorum. Evet 
ben Vencdik polis müdürüyüm. 
Hakkımda nasıl bir muamele ya. 
pacağınu:ı doğrusu merak edi -
yorum, 'dedi. 

Polis müdürü bu sözleri so -
~ukkanhlıkla söylemi§ti. Fakat 
kalben endi~e içinde bulunuyor
du. Kendi kendine: 

- MahvoI.clum ! Fakat abdal
casına ölmiyeceiim. Kendisine 
layık bir dü~man olduğumu Ro
lana isbat etmeliyim .. 

Diye dü~ünıdü. 
R~lan sordu: 
- Eğer beni tevkif etmeğe 

vereceğini katiyetlc zannediyo • 
rum. Hatta hükmün infazı için 
fazla vakıt da zayi edilmiyecek
ti. Bu gece yakalanmış olsay • 
dınrz, hemen muhakemeniz ya. 
pılacak, ve yarın sabah ıdarağa -
cını boylıyacaktınız. 

Kido Cenaro kasdi olarak br 
tarzda lisan kullanmıştr. 

Rolanı müteessir edeceği ze. 
babında bulunuyordu. Boş yere 
Rolanın simasında teessür izle-

rini aradı. Fakat bu sima ta . 
mamen sakin duruyor, yalnız 

gözleri adeta ateş saçıyorı.:lu. 

P::ılis müdürü bütün vücudunu 
sarsan bir ürperme hissetti. 

- Artık tamamen mahvol • 
dum .. Kurtulu~ yok diye mırıl. 
dandr .. 

Rolan Cenaronun nazarların· 
dan bütün haleti ruhiyesini oku. 
yor ve onun cürctinden tcrcd • 
düde ve tereddütten de korku
ya dü~tüğünü anlıyordu. 
- Kidu Cenaro !.. dedi. Size 

teıdi. Fakat demir parmalı:lar da. 
ha kuvvetli olarak sıkıldı. Ve 
polis müdürünün dudakları ara
sından gayri ihtiyari bir inleme 
çrktr. Mukavemetin faydasız ol
duğunu anlamı~tr. 

Meçhul hasmı bahçeyi geçti .. 
Evin önüne geldi. Ayağı ile vu. 
runca kapı açıldı İçerden akse
den ziyanın yardımı ile Cenaro, 

kendisini yakalryan müthiş aıdamın 
yüzüne baktı ve tanıdı. Korkudan 
ziyade hayrete delalet eden boğuk 
bir sesle mırıl.dandı: 

- Iskala. Brino ! 
Filhakika Venedik polis müdü 

rü KidoCenaro tamamen he -
saplı düşünür bir adamdı. Her 
hangi bir vaka, bir hadise olur -

sa olsun, o vaka ve hadisenin 
esas anasmnı ayrı ayrı tefkik 
eder ve s.~·nra onları kendisine 
menfaat temin edecek bir şekil 
de birleştirirdi. 
Iskala Brinoyu karşısında 

berhayat görünce yine böyle ri
yazi düşündü. Sadece Barto -
lonun (öldürdüm) derken yalan 

söylemiş olduğunu tesbit ile ik
tifa etti. 
ISkala Brino polis mü.dürü • 

rünü omuzundan yere ir..dirdi. 
Burası Dandolonun sabık ve-

mek odası idi. lçerde ise iki ki. 
t i. vardr. Rolan Kandjyano ve 

igtiyar uşağı Filip .. 
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tesiri kat'i, alımı kolay en :t :nüahil tekeridir. BilUınum eo-
ı.flt 1• '.'i t zanelerde bulunur. " ~ -

• ... , __ , ~ 

Radyolin kullanmak BUGÜN: KUf18ARANIZA~ATACA_~,NIZ · 5· KURU) , 
Ve sabah, öğle ve akşam her yemekten 

--.. -. 
ı·- ' ~ .---. ~-
'\:..~~-= 

- o 

o si. 

• • 
nıçın onunla dişleri temizlemek 

sonra 
lazımdır? 

Çünkii 

"-xıu inütenw.diyen faaliyette olan ve daima 
mikroplann ya,adıiı t.ir uzuvdur. Her yemek. 
ten ıonra lcliılerin botluldanna kırıntılar dolar .• 
Onlıarın t.hammürü hem diıleri çürlitür, ha 
dit etlerinde iltihab huıule l'•tİren ifrazat :ra· 

par, mikroplar çoialrr. Geceleri haul cıllıİn ifna 
:zat ise sade elitleri deiil, lıiütiin ı.-.. cihumı 
bozar. Diılerinizin uilamlıjını, midebizW. lıo. 

zulmamaımı, aiznuzın süzellitini İatİ70"M• 
arz: 

YARIN·KURACAGINIZ :Evi8:TEMELİDİR Sabah - öğle ve akşam, her yemekten sonra dişlerinizi 
. - --- - , .. 

\J1Ji"F142! u • 2 o I 

·T. C. 
ZIR·AAT IANICASI 

oı, mecunu tle muntazaman lırçalayınız 

\ ~(7,C"'J.'\"\nı.: · 
-~\...,. ........ ~lfJ' 

,., ' . 

Ankara radyosu 
~l\l{tn: RADYO otFOZ\ ON 

POSTALAR! 

r"" ,.. •ı lladuoıu • Ankara llad11oıu 
u4 -
~.\ l.JZUNl.UGU: 

ı, ıeı. "' . . ~ 
l 'lt · 183 Kcı./120 l\w.; T. A. Q. 
l,)O Ilı. 15195 Kcı.120 Kw.; T. A. P. 

ltı, Dt65 Kcs./20 Kw. 

'l'ORKIYE Sı\ı\Tf\'1.h • 

Klrahk han ,.. 
Galatada Bebek tramyav dura

ğına 50 metre mesafede cadde 
U.ıerin.de III No. lu teker ima· 
llthaneıi Uıtilnde'lli hanın tamamı 
Yeya ayrı ayrı kiraya venlecekt1r. 
Aynı zamanda otel yapmıya da 
çok clveri§lidir. Görmek ve kira. 
Jamak iıteyenlerin Galatada Boı
for hının:lı 3 <:il .kat 14 No. ·1;· 
mUracıatlan. ? 
~~~~..._------~-----

' • Dr. Suphi Şen ses 411 ' 
Jduır yollan Jıa5tataklan 

mütthamn 
Beyoğlu Yıldız sineması kar
~ısında Lekler apartıman. Fa 

kirlere para ız. Tel. 43924 

...... 1. 

SAÇJEKSiRi 
~!:. 

KOMOJEN 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlendi· 
rir, idökillmeaini ~n. 

ler, kepekleri ıiderir. 

lNGlLIZ KANZUK 

ECZAHANESt 1 
Beyoğlu - htanbul ................................... 

• 
~ Kitap Resmi Hazırlama Müsabakası 
ti! Maarif Vekilliğince hazırlattırılan Franeızca ders kitapla. 
rı için 36 tane renkli levha yaptırılacaktır .. Bu levhaların her bi-

' 

ri için malzeme ressam tarafından temin edilmek Ur.ere on lira 
telif hakkı verilecektir. Bu işe talip olanların yapılacak resim. 
]erin plln ve prtnamelerini görmek üzere 6 10 mart 1939 tarih. 
leri aruında Galatasaray lisesi müdUrlUğUne müracaatları li.. 
zımdır. Taliplerin alacakları izahata ve tesbit edilen şrtnameye 
göre huırlıyacakları ikiger örneği 15 mart 1939 tarihine kadar 
Galatasaray lisesi mUdUrlUğüne teslim etmeleri icap eder. 

~---T u·· R K ı· V E-ıımı----~ 
Şişe ve Cam Fabrikaları 

ANONiM SOSYETESiNDEN 
Pa,abahç• f.1arikamız için ayda yüzer tan ıı..-iyle bir 

Mbe iPule,......... 1200..t ton mıenner taı almacaktır. Talip-
f ı .... - .:ıtf'-ıt...~·...;;. • "' .. .. ena .-twr pl'IW.._unre en ceç 10. 3 • 939 tarihli cu-
ım pnii 1Mt 17,. kadar Ga',tada Pe;~eft6e "Yazan 1! 
Hanmclaki htanbul Büromuza herıün müraca.atlan. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinli Adet Muhammen 

Flatı Bedeli 
Kr. Lira 

Beyaz Çul "Baıı 115000 70 33033 

.. 

ballı.. "'Kiloıu,. "Takriben,, 

Teminatı 

Lira 

2477,oiS 

I - Yukarıda yazılı çullar için 27-2-939 tarihinde kapalı 
zarfla. yapılan mUnakasada teklif olunan fiat haddi llytk görUl. 
medlfinden pazarlıkla mubayaası kararlaştırılmııtır. 

II - Par.arlık 7-3-939 tarihinde saat 16,30 da Kabatqt& 
Levazım MUdUriyet binuı alım komisyonunda yapılacaktııt,. 

lll - Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte belll ıtınde ko. 
misyıJrıa relmeleri ilAn olunur. (1405) 

Devlet Demiryoilan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 5300 lira olan 20000 adet gal\'anize telıraf iz~ 
lltör çengeli 14·4·1939 cuma günü saat 15,30 da kapalı ıarf usulü ile 
Ankarada idare bina<:mda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (397.50) liralık mU\·akkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 za 
kndar komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler para ız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpa~ada Tesellüm "Sevk Şefli~inden dağıtılacaktır. (1297), 

• • * 
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