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mtihap psikolojisi 

Sandık başnla 1 
Pemokrasilerin en büyük da. 

/aSI halkı temsil etmektir. Tem 
sil işi bir çok demokrasilerde he. 
nUz kat'i surette halledilmiş de. 
ğildir. İdeal vatandaşların mik. 
darı ile seçiciler arasındaki far. 
kı asgariye indirmektir. 

Memleket vardır ki, vatanda
şın hakkı cinsine göre tahdit e. 
dilmiştir. Mesela kadını rey hah. 
kından mahrum bırakmıştır. 
Memleket vardır; rey hakkını 
ancak muayyen bir servete sahip 
olan kullanabilir. Memleket var. 
dır, tahsil derecesine göre in. 
sanlar fazla rey sahibi olur. 

Memleket vardır vatandaşlan 
ancak 25 yaşından sonra rey sa. 
bibi eder. 

Memleket vardır, vatandaşa 
ancak vergi verdiği için rey hak. 
kını bahşeder. Bunların hepsi 
kendilerini demokrat memleket 
Hay ar. 

Türkiye Cumhuriyeti halkm 
temesili bakımından en gen~ im. 
kanları tahakkuk ettirmiştir. 

Vatandaşlar cinsi kaydından 
dolayı rey hakkında mahrum e. 
dilemezler. Tilrk kadmları erkek. 
leri gibi rey hakkına maliktir -
ler; ve on sekiz Y8.§Illl geçen va. 
tandaşlar reylerini kullanırlar. 

Ne vergi, ne servet derecesi, 
ne tahsil vatand&§larla rey san. 
chklan arasında bir kale gibi di. 
kilmiş değildir. Türkiye Cumhu. 
riyeti vatandaşla seçici mikdarı. 
111 birlbirine yaklaştırmayı ideal 
edinmiştir. 

Altıncı intihap devresine Tilr. 
kiye Cumhuriyeti temsil bakı. 
mmdan bu §artlarla girmektedir. 
Türkiyede demokrasinin hakikt 
weri kanunların bah§ettiği hak
lan vatandaşlann nazariye saha.. 
sından c;tkarıp fiilt, hakikt bir 
hale sokmasile mümkün olacak • 
tır. 

Altıncı intllıa.p devresinde VL 

tandaşlar demokrasinin zaferin! 
kaydederken memleketin siyasi 
kudretini terkip ve te~il edecek 
vatandaşların mesuliyetini de a.. 
ralarında yeni bir bağ, bir tesa. 
nüt vesilesi olacaktır. 

Altıncı intihap devresinin bu 
noktai nazardan muvaffak bir 
mazara. anetmesinl l!temek va • 
tandaşm en halis emelidir. 

Fakat bu halis emellerin ta. 
hakkuku için teşkilat halinde ça.. 
lışmak gerektir. 

Mesela mekteplerde intihap 
davası bir ka.ç haftalık ders mev. 
zuu halini alabilir. tık mektepler. 
den yüksek mektepleri kadar 
bütUn tahsil kademeleri sefere 
a.made telkin unsurudur. 

Parti teşkilA.tr, halkevleri, ga.. 
zeteler, intihap faaliyeti için va. 
zifeleneceklcrdir. 

Bu vazifelerin muvaffakıyetle 
başanl,masmı yaln.rz sandık baş. 
larma bol miktarda vatandaş sev. 
kinden ibaret kalmıyacaktır. O. 
mm en biiyUk hizmeti milli ef. 
kAnumumiyeyi tu.elemek, ona 
daha §uurlu, istikametler ver. 
mek, insan ruhlarma yine milş. 
terek davaları başaranların aş. 

kını sevgisini a~Ilamaktır. 
Yolumuz ayrılıklar değil, sev. 

gi ve birlik yoludur. 
Sadri Ertem 

Yüksek muallime mec
cani talebe almıyor 

Yüksek muallim mektebine alı
nacak yeni meccani leyli talebe
nin yazılı imtihanlan dün yapıl
mıştır. İmtihana 47 kiti ittirak et· 
miştir. Netice sözlii imtihanlardan 
sonra belli olacaktır. 

Önümilz.deki sene buraya 300 
meccani talebenin daha alınması 

için ka':lroda değişmeler ve bin~ 
teıki!atına da pavyon ilavesine ~a 
rar verilmiıtir. 

Siird maarif müdürü 
Siird Maarif müdürü Bay Ali 

R za İstanbul ilk tedrisat müfet
tişliğine tayin eclilmiıtir. 

Bay Ali Rıza yakında şehrimi

ze gelerek vazifesine baghyacak--

Maarif Şurası 
hazırlıklan 

Ecnebi ve ekalliyet öğ
retmenleri dün toplandı 

Temmuz ayında toplanacak o
lan Maarif ŞQrasında görüşülme
si istenen dilekler ha.kkınc!a ilk, 
orta ve lise müdürlerinin bir ay
danberi yaptıkları toplantılar so· 
na ermi§, raporlar tanzim edilmiş 
bulunmakta.dır. 

Maarif Vekiletinin verdiği son 
bir karara göre ıehrimizcleki ilk 
ve orta derecedeki ecnebi ve ekal
liyet mektepleri muallimlerinin 
de bir toplantı yaparak ŞQraya ait 
dilekleri tesbit etmeleri istenmiş
tir. 

Bu münasebetle dün ilk olarak 
ecnebi ve ekalliyet okullarının or· 
ta ve lise kısımları kültür dersle
ri muallimleri Senniva kız lise
sinde bir toplantı yapmışlardır. 

Toplantıya kültür d:rcktörü Bay 
Tevfik Kut reislik etmiştir, 
Toplant ıda görüşülme~i istenen 

meseleler üç madde üzerinden tes
bi t edilmiştir: 

1 - Tedris işleri, 
2 - Muallim ve ioare işleri. 
3 - lnzibat ve terbiye işleri. 
Bu mevzular -üzerinde görüıül-

dükten sonra ŞQraya gönderilecek 
raporları hazırlamak üzere Uç ko
misyon teıekkill etmiı ve her ko· 
misyon yukandaki ~ddelerden 

birinin raporunu tanzim etmek va 
zifesini üzerine almııtır. 

Raporlar 1 ı Marta kadar hazır
lanarak Maarif müdürlüğüne ve
rilmit bulunacaktır. 

13 Martta yapılacak umuınt bir 
toplantı.da raporlar heyeti umumi
yeye arzedilecek ve kat! netice 
alındı1rtan aonra Maarif Veıdle• 
tine gön'derilecektir. 

Pek mühim olan ecnebi ve ekal
liyet okullarındaki ögretmenlerin 
istikballeri meselesidir. Dünkü 
toplantıda uzun uzadıya görüıül
müıtür. 

Mekteplere alınacak 
levazım hakkında 

bir tamim 
Talebeye lüzum olan yatak, 

gömlek, çamaşır gibi levazımı ba
zı okul idarelerinin yabancı mal· 
lardan mübayaa ettikleri anlaşıl · 

mıştır. 

Vekaletin yaptığı bir tamiın~ 
göre bu gibi eıyanın behemehal 
yerli malından 11eçilmesi bildirll
miıtir. Aksi tekilde hareket eden
ler hakkın.da taki!Jat yapılacaktır. 

Sultanahmetteki hafriyat 
Sultanahmette hafriyat yapan 

profesör Bakstcrden buradaki ve. 
kili Perkins'e geien bir mektupta 
evvelce sahiplerile anlaştığı ar • 
saalrın bedelini yolladığını bil _ 
dirmiştir. Bunun üzerine müzeler 
idaresinde profesörün mUmessil,i 
belediye fen heyeti mUdürU ile 
hafriyata bakan mühendis Ke _ 
mal Altan bir toplantı yaparak 
bu .f3 etrafında görUşmUşlerdir. 

Neticede ' hak sahiplerine pa • 
ralarmm belediye vasıtasile ve. 
rilmesi kararla§mıştır. Bundan 
sonra Bakster hafriyat yapmak 
isterse evvela arsanın bedelini 
sahibine ödeyecek, sonra kazıya 
başlıyacaktır. 

' ~ ~ '1·- \ _,# er • ı .. 

Etrüsk vapuru 
Kazanlarındaki i.nza 

yüzünden sefere 
çıkamıyor 

EtrUsk vapuru, kazanların. 

dan fazla su sızmağa başlaması 
yUzUnden bugUn yapacağı Mer
'sin postasından alıkonulmuş
tur. 

Bu seferi EtrUsk yerine Tarı 
vapuru yapacaktır. EtrUsk şeh
rimizde bulunan Krup ve Nep. 
tUn Verftin şantiyeleri teknik 
mUdUrlerinin de hazır buluna
cağı bir komisyon tarafından 

sıkı bir muayeneden geçlrlle
cek, bilhassa kazanları Uzerln -
de tetkikler yapılacaktır. 

Şehrimizde bulunan Alman 
mlimessilteri dlln ele Deniz 
Bank komlsyonlle temaslarına 

devam etmişlerdir. 
lktısat Veklletl başmUşavlri 

mütehassıs Foncler Forten An. 
karadan şehrimize gelmiş, bu 
mUzakerelere iştirake başlamış
tır. 

MUzakerelerln bir hafta için
de neticeleneceği ve bundan son 
ra. Almanların vapurlarda gO. 
rUlen kusurları tadil etmeğe 

baştryacakları haber verltmek. 
tecllr. 

Lağvedilen gümrükler 
Bu ay bllfından itibaren gUm 

rUk ve inhisarlar veklletl bir· 
çok gUmrUk tdarelerinl ıt.tvet
mlştlr. Bunlar: Kefken, Afva, 
Şile, Erdek, Marmara, Karaca 
bey, LApsekl, Tavaklı, Ada.köy, 
Mayısclere, Malk~lar ve Midye 
gUmrUk idareleridir. 

Evvelce IAğvedllmelerl karar 
ıaetırıldıfı halde ıonradan 'Y&Z

r;ecnen idareler ae vardır. 'Bun 
Jar da Gelibolu, Enes ve Kara. 
biga gUmrüklerldlr. 

Lltvedllen idarelerln memur 
ları açıkta kalmışlardır. Fakat 
bunlar ilk açılacak münhallere 
tayin edileceklerdir. 

Katil Zekinin muhake
mesi devam ediyor 

Kuruçeımedeki evlerinde bir 
sabah babası Şev'ket ile kardeıi 

Radiyi öldüren katil Zekinin mu· 
hakemesine ldün de .devam edildi. 

Mahkeme, maktul babanın Zira 
at Bankasında bulunan hususi ka
sasının açılarak içindeki vasiyet
namenin okutulmasına karar ver· 
mi§ti. Dlin kasanın anahtarı mah
kemeye gönderilmiıti. Mahkeme, 
vasiyetnamenin BeıiktaJ ıulh ha· 
kimi huzurunda açılmasına 'ka. ar 
verdikten ıonra katil Zeki bir ;sti· 
da ibraz etti. IıtidasınJa usulün 
24 üncü maddesine ıöre, &.:ıadan 

Kaşif Kumralın r:ıahkemeıinde 

bulunmasını istemediğini ileri ıil· 
rüyortdu. 

Müddeiumumi Kaıit Kumralın 
sorgu hakimliğine tayin edilmiı 
olduğundan karar ittihazına ıu

zum olmadığım söyledi ve durut· 
ma batka bir cllne bırakıldı. 

Kaldırdın çeşmeler 
Şehrin bazı semtlerindeki lsL 

rı atikadan olmıyan çetmelerin 
kaldmlmasına karar verilm.igtir. 
Bunlar harap bir halde bulunduk 
!arından çirkin manzara arzet • 
mektedirler. Üzerlerindeki kitabe 
ler saklanmaktadır. 

f elı oe AteııA 

Denizbarikta 
Yeni bazı değİ§İklikler 

daha yapılmak 
ihtimali var 

Deniz Bank umum mUdUrU 
Yusuf Ziya Erzin muavini Ham 
dl Emin Çap ile beraber clUn 
sabah bankaya ait bütün teşkl
la.tı gezmiş, servislerdeki me
murlarla temas ederek kendile 
rlle görUşmüştUr. 

Diğer taraftan ay başından 

itibaren kadro harici edilen me. 
murlar dun umum mUdUre mü
racaat ederek mUşkUl vaziyette 
kaldıklarını bildirmişler, kendi
lerine kanunen verilmesi lA.zım 
gelen tazminatın ayni zaman • 
da tekaüt sandığında birikmiş 
paralarının bir an e.vvel veril. 
meslni istemişlerdir. 

Ayrıca banka kadrosunda 
başka .değişfkllk ve tasfiye ol
mıyacağı söylenmesine rağmen 
mevsuk olarak öfrendlffmlze 
göre, bazı şubelerde de deflşlk
Ukler yapılacaktır. 

Bunlardan başka Deniz Bank 
merkezinin her tarafına yeni
den memur alınmıyacağını bll. 
diren afişler asılmıştır. Bunla • 
rın Uzerlncle hiç kimsenin boşu
na. müracaat etmemesi yazılı

dır. 

Kıymetli bir doktor öldü 
(>ınrUnUn bUyUk bir kısmını 

memleketimizde geçiren Şişli 

Bulgar hastanesinin 30 yıllık 

meşhur doktoru Görgl Nlkolof 
dUn akşam ant olarak vefat et
mlşUr. 

Bllgün saat ikide Bulgar has 
taneı.lnden kaldırılarak defne -
dilecek olan ~mı, mntlyet fal'. 

kı olmaksızın yUzlerce kişiyi 

tedavi etmiş, hayırperverllğl ile 
kendini herkese IU!Vdlrmlştl. 

--0-

0mer Refik konseri 
Musiki meraklılarına kıymelll sa. 

natkirlarımızı dinletmek ve hnlkımı 
zın )'üksek musiki ihtiyacını tatmin 
etmek gayesile Galatasaylılar yurrJu 
tarafından seri halinde tertip edilen 
konserlerden birincisi • mart 939 
cumartesi günü saat 17 de Gala tasa. 
ray lisesi konferans salonunda veri. 
lccek ve bu konserde güzidcı sanat. 
kArlarımızdan Ömer Refik Yallka. 
ya piyano ile Cesar Franck, Frederic 
Cbepin, F. Liszt, C. Debusy ve Ad
nan Saygından ıüzel parçalar çala. 
caktır. 

Bir tevkif 
Geçen gün Galatacla Yağlıtapa· 

runda arkaclaıı Halidi bıçakla yara 
layıp kaçan Mustafa yakalanmıJ, 
adliyeye sevke:lilrniştir. 

Suçlu Galata sulh mahkemesin
de verdiği ifadede, Halitle kavga 
esnasında bıçağın naaılaa saplan
dığını, yoksa vurmak istemediğini 
aöylemiıtir. M~tafa tevkif edil· 
mittir. 

Belediye Kooperatifi 
Terzihanesi 

Belediye memurları için tak _ 
sitle ve ucuz olarak elbise yap • 
mak Uzere belediye kooperatifi 
tarafmdan bir terzihıuıe 1.çılma. 
sına karar verildiğini yazmıştık. 
Terzihane bir kaç gUne kadar a. 
çılacaktır. 

ROK"O.:ı sa radikal sosyalist rırkasının Utibl - Siz ~o:ııyallst deltil misiniz, bl. 
Ali Naci Karacıın, Cenubt Amert. bir gazeteci geldi ve meslekta,larlle naenaleyh askerliAin ale)•hlndesinlz, 

kaya alt intibalarını "Arjantlnde bir yaptı#ı temaslar arasında Peyami radikal de cerri demekllr. O halde ... 
sene,, adı ile neşre başladı. üstat de- Safa ile de görilştn. Fransız muharriri - yani zavallı 
met demet kartpostallarla süslediAi Mütefekkir muharrir - yani Peya mOterekkfr - Ulibl bulundulu rır. 
hatıralarını o kadar tatlı tatlı anlatı. mi Sara ...:. ona, bir aralık: kada böyle bir esas olmadılını, Pa. 
yor ki, hazan, kendisini de, okuyu. - Siz, askerlik ıleybtınsınız, bl- rise gider gitmez, rırkanın proırra. 
cularla beraher kaybederek, cümlele. lirim. mını göndererek hakikati, vakıayı, 

ri uzalı:\'Or. :'>fcscl ıi dlinkü tefrikasın- Diyince, zavallı mütefekkir_ yani şeenniyeti isbat erleceAini söyledi f
da tam "23,, satırlık bir cümle var. Fransız muharriri_ hayretle bu id. ae de, Ostat, bütiln bunlara kulak 
dı. diayı reddetti, o zaman Peyami Sa. asmadı .. _ idi. 

VAR KIYAS ET... fa - yani mOterekklr muharrir - Şimdi, Peyami Sıra, demokrasinin 
Dlrkaç sene evvel, lstanbula Fran. sözlerini §Öyle isbatı kalkıştı: tarifi ile meMuiclür. 

Hariciye Vekili 
Atinadan dön' 

Türkofisi Millf Şef tarafındl' 
kabul buyruldu 

teşkilatı Evvelki çarşamba ,uo: 
Hazirandan itibaren on bir buçukta Haric1Y8 

yeni bir şekle mi mJz arkadaşlarını aıar~ 
ba ... 1 1 ıımanmdan ayrılan s•1 

g anıyor· yatı dUn saat beşe doğrll 
lktısat vek11etine bağlı bazı 1 tlt· mabahçe önllne gelID ş •• 

mUesseselerln hazirandan ftlba. Hariciye vekilimiz ya,,. 
rea tatbik edilecek yeni sene 

1 
h 

1 11~1 k"tıbl en cum urre s b ı-

bUtçelerJnde bazı tasarruflar misi Bay Kemal Gedel.C 
yapılacağı söylenmektedir. b C l"I cuıııb 

aşyaver e tL ve 
Tasarrufun bilhassa ölçüler liği tabibi doktor BaY .... 

ve ayarlar müfettlşllğl Ue top- tından selAmlanmış "e 
rak mahsulleri teşkllA.tında o- nl k 1 1 1 blrll•t• 

arşı ıyan ar a .ti 
lacağı ve TUrk ofisin 5 ecnebi b h ht .. 1 ıcıı:alY. ma a çe rı ımına ... 
memleketlerdeki teşkltAtının Bay Vekil relslcuınhlJrt 
JAğvedilerek bu işlerin sefaret- zlmlerlnl sunmak uzere _, 
lerimlzde kurulacak ticaret a. girmiş ve geç vakte kad.-
taşellklerlne devrecllleceğl ile- tJf· 
rl sllrUlmektedlr. 11 şefin yanında kaiıntŞ ı•' 

Savaronanın saatte 
mn sUratl olmakla b 

Serseri bir famandıra ,·ekll, Ankara ekspresıı1'.-.~··· 
Kare.denizde suların teslrlle mek kararfle hareket ' 

boğaza doğru sUrUklenen bir olduğundan yat süratl • 
şamandıra görUlmUş, Deniz yol almış ve bazı ark•6 

Ticaret dlrektörlUğÜne haber mızın dün yazdığı gibi 
verllmlştlr. Nereden kurtuldu. nın seyrine hiçbir tesiri 
tu belU olmıyan şamandıra Ka- mıştır. 
radenlzde seferde bulunan ge. Yat 'Haydarpaşa ka 

geldiği vakit cumhur 
miler lçln bir tehlike teşkil et- lstanbula. gelişinden b• 
tlğlnclen telsizle kaptanlara ma. olmuştur. rl 
Hımat verilmiştir. Anasının ölUmU bat>' 
Şamandıranın ıgörUldUğU mev- Saraçoğluna husust kaı.OS 

ki U derece arzı şimali Ye 29 dürU tarafından yatta 1' ,, 
derece tuıu şarkidedlr. ketlnden bir mucıaet ~ t 

-o-- verllmlş ve sevglll rf',J ~U 

A k k t ' I mlz reislcumhurla. b ,, · 
ŞI a 1 ve arkadaşlarının tazı1e ~ 

Dün müddeiumumilikte 
ifadesi alındı 

larını gemide almıştır: ~ · 
için refikaları rıhtıma :;/ 
zaman gözyaşlarını giJ 

Evvelki gün Beyoğlunda ıevgi- dı. .J 
tisi Sabahat'ı tabanca ile öldüren Hariciye Vekilimiz ıaP/ 
Abdürrahim ldün adliyeye teslim lere şu beyanatta bı.J11J 
edllmittir. t '* 

:ur: "'"' Abdürrahim müddeiumumilikte "Komşumuzun ve f1J~.' 
ve.rd~ği ifadesinde ıunlan aôyle- lerlmlzln devlet adauıl~ 
mııtır: 01şmak ve onlarla 1Il 

. - Ben Drama muhacirl~rin~e- ıerimlzl alft.kalandıran ~ 
mm. ? ~an ~rhanga~ye ıs· lar Uzcrlnde konuşına1' '/. 
kan edı1dık; arazıme zeytin eke· nı bana ·vermiş olan bll ~ 
rek birkaç sene içincl~ 4 - 5 bin ll- lınUmden memleke tl1Il il 
ra para kazanl:iım. Bır ıene evvel tarak dHPtı . . . na memnun o 

11
,r 

lstanbula geldım. Bır gece bır ar· TUrklye cumhuriyeti 
kadaşımla Camlıköşk gazinosunda de itibar görUyor ve 1urı 
otururken, Sabahatla taruıtık; se- le tinin sulha , .e :ıned' 
vittik; beraber oturmağa baıladık. blzmctlerl takdir cdıııro:; 

Fakat bir gün param bitince Balkanların tek bit ,J d/. 
ben~e? ay~ıldı .. Birkaç defa. gel· kil cttl ~l fikri BUkreŞ 1~ 
mesını teklif ettim. Red:lettı. Va- mdan sonra daha ııerl 
ka akıamı evlerine gittim; Saba· bulunmaktadır. ve ıcaıı.-' 
hat kızkardeşi ve analığı ite birlik Bre Balkan birliği' fi1'rl 
l k .. .. h" tt' • k kut g ' ır ı• o ara ustume ucum c ı, or gcctlkçe daha katı b 

mak için tabancamı çektim. Fakat Ye bir zaruret olarak ıt•' 
Sabahati öldürmek niyetinde de · tnnıtacaktır. 

0 ğiMim.,, TUrklyeyl temsil ed~ 
Suçlu bundan aonra bazı delilik vo arkadaşlarım geçt111

1_.. 
emmareleri göstermiş, bunun üze yerde büyük blr snlJJ fr_,t 
rine muayene için adli tabibe aev· karşılandık . Bil bassa ati "ı 
keclilmiıtir. Fakat doktor katilde halkı ve devlet ada1111erile'.A 
hiç de muvazenesizlik olmadığını .fından bize karşı göst ' 

.. .. t" cak tezahüratı tebarU• gormu§ ur. / 
Katil bugün ağırceza mahkeme· meyi borç blllrlm.,, __........., ~ 

sine verilecek, muhakemesi yapı· 
!arak karara bağlanacaktır. l-IAVA 

Saint S-ıen~kkında ff AINIM I 
konferans Ve konser Dün akşam Karadeniıde tl;t_, ~ 

Önümüzdeki cumartesi ırOnll (4 bir fırtına başlamıştır. J\~~~ . t 
Mart) saat 17,30 da Tepebaşındaki madiyen istikametini ddıtJıi"°' ~ 
Union Française binasında B. Leon ·sı-' /. 
Enksercis tarafından meşhur Fran. dir. Ankara meteoroloji 

1 ..ıı.tJf 
. d • • üdiirlilıı.. 1 sız bestektm Saınt Saens (Sen Sans} dan enız tıcaret m . dil' _,,.,, 

hakkında bir konferans ''erilecek, ce bu hususta haber ,·erıl fi#" 
konferanstan sonra bestekArın muh- bntün gemilere tedbirli da,. 
tellf eserleri çalınacaktır. Program • bildi 'l I r 
da Saint Saens'in "Turan,, prelüdü rı rı m ' ır. 
bir Sunala ve bir romans vardır. 

--0- Cuma 
Cezalandirllan esnaf > 

Belediye müfettişleri kaza iti. ~ 
bariyle bütün esnafı sıkı bir teL C 
ti§ten geçirmeye bqlamIŞlardır. 1-... 1--~ ...... ...;...==;===="'lr: 

Eminönü kazasında. son bir kaç Vakıtler l \1asa·:Eunl 
gün içinde 3 kahve, 4 kıraatha. -
ne, 5 kasap, 6 fırın, 4 lokanta, aon•• 
2 tuhafiye, 2 manav, 2 aebzecl, 1 °01

• 

630 
12 26 
1f> 3i 5 balıkçı, 3 bakkal, 4 mahallebi. ikindi 

. 2 . k be • 4 :ı.:.: k . 2 1Ak••m lt! 02 cı, ,ış em cı, •uure çı, aş.. vat•• 19 84 

çı bir köfteci cezalandmlmıştll'. lm••k • M 

Sıhhat mUfetti3leri de teftijler ----~----_,
yaapcaklardır. 
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Son Haberler Görüp düşündükçe 
-. .... ..__. ____....,.._...- .......-; · ,!uat Köprülü 

1 Pr ; ·~~elik çalışması tesit edilecek olan 

~b1t1o esorle kısa bir mülakif 
tc · Univc · 

Libyaya Alman askerleri 
gönderiliyormuş 

Yeni ispanya 
Cumhur reisliğine 

Nezlenin 
maarif etleri 

t ı,.~ı talcbeı .rııteai Edebiyat 
~PriiJu . :rı; ilirn üstadı 
• G" ıçın bir ... b. 

llzcı b" JU ıle hazır-
~t ltöpruı~r kadir§inashk !. 
ii( tcrcYa ınemleketilllizde 

i.. rdtıı bi..: nuıa hizınet etmi• 
·ıti.... • •• ~du • · :s · · -...ıaıyat gu gıbi halki-
1 a>'dııııat Ve edebiyat tarihle 
tcıı arak b 

to~ .. Çlcre tehb u. sahada ça-
~ uı, \'c erlık vazifesi-
Ja~ taıcı:rofesör aıfatiyle 
""IJc .... ler Yeti· t" . 

... liı:ıaacb . § ırnuştir. 

Mareşal Göring'in Libyaya 
gideceği endişe uyandırdı 

Paris, 2 (A.A.) - Libya'ya İ· berleri teeyyüt etmektedir. Bu ci· 
talyan kuvvetlerinin gönderilmesi het de Almanyanın bu meseleye 
hakk nda Figaro gazetesi şöyle gösterdiği alakayı isbat c<ler. 

yazıyor: J our gazetesi de §Öyle yazıyor: 

Martinez Barrio 
seçilecek 

Madrid, 2 (A.A.) - Hemeı 
hemen daimi surette toplanmakta 
olan nazırlar meclisinin bun.dan 
böyle toplanacağı mahal hakkırr::Ia 
büyük bir ketumiyet izhar edil
mektedir. 

B. Negrin, yakında memlekete 
;1itabeden, bir beyanname neşre· 
decektir. 

)ha tahl~hlı· h:ıl~l~ıııdn \,'Ok şey 

IJllmcııı, Ulldlğlm de, tccriibc. 
) o dn) anmaz 'e cmrnıi <lcrcce
) 1 g çıncz. J<'nlmt ı;.u mel'un 
nezleden şlkı'l) etim H1r . .Nezle, 
du) gu ıueı·kczlerindo lıir kısır. 

lık ameli.> atıdır. Ağzımzdaki et 
parı,.•a r, artık dil dcııllcn o Jıa. 
rlkulAclc ha asi) et nıcrkczlno 

hiç benzemez. JU r giizel ~C.) e, 
bir tnth ı;;cyc değer değmez her 
meısanıe inden ze\k usarclel'l 

t&e ilıtiaaaı ctıyle ıayın ho
•' tlctj ile arı \'c son hazırla
t• ~ dinıc ~h§nıalarını ken-
, ~e:ı~ lllclı: arzusunu gös-

"'""Uzı ı ~ 

İtalyan kuvvetleriyle beraber 
Libya'ya Alman kıtaatmın da git
mekte olduğuna .dair Londra ve 
Parise endiıe verici bir takım ha· 

Bu münasebetle İngiliz - İtal

yan temaıılarını tebarüz ettirmek 
lfizımdır. İngilterenin Ro:na bü-

herler gelmektedir. Aynı zamanda yi.ık el~isi LorJ Pertlı'in Libyaya 
Libyaya Almanlar mühimmat •;e yeniden İtalyan kuvvetleri gönde· 
müstemleke as'lc~rleri elbiseleri de rilmcsinin lngilterede tevlit etti· 
gönderiyorlar. ği hayret ve teessürleri bir kere 

Madrid, 2 (A.A.) - Nazıı Jar 
meclisi Cortes"ler reisi B. Diego· 
Martinez·Barrio'yu cumhurreisi 
namzedi irae etmeğe karar ver· 
miştir. İntihap, bir ay zarfında 
yapılacaktır. 

ızıııı dil, ııczlcyo tutulunca, 
aJ1r bir lmlnk, kör bir gözden 
Wıhn beter bir fazlalık haline 
giriyor. 

r• Utfen kabul etti· 
~ 

) . . . 
ar lltt 1tö .. 
r. Uıc Pruıunu .... 
ıs . ~ dilJtilcaı n kutuphane-

t 
11 tazct ar nıuhtelif mev-

ıı:oııu Czniz· 
Ş ltu1c 1n açtığı anket-

. llta~ · 

Diğer taraftan Marepl Görin~- daha ve bu sefer daha §iddetli bir 
in ltalyaya yapacağı seyahat es- lisanla İtalya hariciye nezaretine 
nasında Libyaya da gideceği ha- 1 bildirmesi beklenebilir. 

Kanunu esasi, Korteslerin hat· 
ta feshedilmiı olsalar bile, reisi
cumhuru intihap etmek hakkım 

muhafaza edeceklerini derpiş et
mektedir. 

Agızda .>ilk olu) or. DclA) a 
lıakm, ki dille bh-llkto ~urını 

da nezleııJn ilk kurbanlarmdan 
dır. llcnüz ıuikroskoplann gö. 
rcmcdiğl rııikı'Oıılıır, gcınz.lmlzl 

kapladığı clnklkada, telleri kop 
muş tclgrııt merkezleri gibi dil 
\O burun an ızın susar. Orllz 

11
• dedi J . . d ı Uıı.' ' çolı: §eyler benım yegane tesellım bun an 

ttu 1"trıite sonra yapacağımdır. 
. : &tıı b . talebeıine inti· - Kendiniz gibi çalııanlar.dan 

Kaput bezi narhları 
kaldırıldı 

Çinde mecburi askerlik 
Hongkong, 2 (A.A.) - Çin a_ 

jansı bildiriyor: 

B. Martinez Barrio, B. Jamora· 
nın çekilmesi ve B. Azananın in· 
tihabı arasında geçen zaman zar
fında reisicumhurluk vazifesini i· 
fa etmiş idi. 

Ağ-.unızl\ dökülen en nefi81 

bir suyun, bir şurubun erlmlf 
lııb· • u ınfk · ~ lleye t 1 alı fırsat bi· kimleri tebcile layık bulununuz?. Akara, 2 (A.A.) - 1ktsıat Ve· 

kaletinden bildirilmiştir: 

., 
c;akıl ta.şlarmclnıı farla kaim~ 

ıı ıı:ı eınas ett• -On '"ıu h k un. - Hayatını muayyen bir e-aye· 
~~tııe1t iıt a kında hiç bir ye sarfeden her idealist adam teb· 
httiı lltrın ~enı, dedi. Tale- cile lay.ktır; diyeceğim ve zanne· 

Endüstriyel mamulatın maliyet 
ve satış fiyatlarının kontrol ve 
te9biti hakkındaki 3003 sayılı ka
nunun VekaJetimize verdiği sala· 
hiyete istina::Ien tesbit edilmiı O· 

lan ve 22 - 11 • 1937 tarihinden· 

Son günlerde .Nankin şehrine 
Taihu gölü boyunca mukabil bil. 
cumlar yapan Çin kuvvetleri düş 
mana 700 ölü \"erdirmişlerdir. 

Gö4ler c;nknınklnnır, alnım 
gerfllr, kaşlannız katanızm 1 .. 
çlnc ok atnr dunır. 0.>naklan. 

it :e.a•cn na karşı bir mu dersem bu sualinizin cevabıru da 
rl il ı ltötii a muayyen bir mes kısaca vermiş olacağım. Kea Hangçeu'da da muhare • 

beler tekrar başlamış ve Çinliler 
milhim terakkiler kayddmişler. 
dir. 

B. Martinez Barrio, cumhuriye· 
tin en şayanı dikkat ıimalarından
dır. Mumaliyeh, Cortes'ler riyase
tine ittifak ile intihap edilmiıtir. 
kendisi Seville'lidir ve 55 yaşın· 
dadır. 

ruzda bir .sızı, sırt.ınıula bir ür .. 
pcrme riizgArı duyarsınız. Bu 
riizgllr klUı en eden koparak 
bel keıulğiııJıı hl:r.asuulan aşa.ki. 
ya doğnı eser. KlUı konup kalJ 
karak slzl titretir. 

to dilba g ı Çok çalışmış in- _ Politika hayatına girmekli· 
Jll ~~etilen cnç ?esiJler tarafın· ğiniz mesainizi zorlaştırdı mı? 
'I. ~sa bu ~u;tıi bir ala.Ical _Bilakis .. Politika hayatı me· 
e ~ •ua haı a .a Türk nıilleti· busluk mesaimi daha çok genişlet 

~a!'11Sliği •-bır karakterdir. mek imkanlarını verdi. 
ıll( "'nd· . 

· hiıırıe . ısıne yapılan _ Hayatınızı yazmayı düıünü· 
ta ıtı,_h"- tı daima büyük 

-..q ...,. etnu yor musunuz?. 
ti •ııt 1 ve kendine Güldü ve: t r. 'llnutnıad w 

tııdiı ıgıru gös- _: Yok, acele etmeğe hiç lil· 
'"\'~tine •ord zum yok.. Ondan evvel yazacak 
l!tt...' ltı>-: h· Uın : 
1 
·~" "I .daha birçok feylerim var. Yazsam 

? Salıı •ene mesleğiniz· bile çok zaman sonra yazacağım; 
~ll llıanızın aırrı ne· ve istikbalde yazmayı düşünsem 
" ''-.tL 
~i 1 "'lliıe bile, benim ldeğil, memleketin ter• 

beri meriyette bulunan iplik narh
lariyle S - 8 - 938 tarihinden itiba
ren mevkii meriyete giren kaput 
bezi narhları J. Mart 1939 tarihin-
den itibaren kaldırılmıştır. 

Bilecik kültür 
direktörlüğü 

Açık bulunan Biltc!k 'kültür di· 
rektörlüğüne İçel kültür direktörü 
Recep Nuri, Içcl kültür direktör· 
lüğüne de Maraş kültür direktörü 

Şefik tayin edilmiştir. 

.ı~elttc,.. ilcev.•p olarak bı·y ... sı"ne yarayacak ban cihetleri ""' .. .. makaleler de neşretmek niyetin-
ı. _ r·''ctfinı. erı gelen bir 
"t D yazacag-ım. d · 

tO:ı ·1 ~ b:, .. aha çocuk- ı• eyım .. ., 
t., dt bu ~rülc: gayem bu idi. _ Bundan sonraki mesai P 0

&111-

'" iıı &a nız nedir? Müıteprlık ve mebusluk gibi 
}'i -.c ba 1 Yeın ve ıevgim 

ile •· 1 adığ1ın _ Şimdiye kadar olan çalışma· çok ağır vazifeleri üzerine al.clığı 
t~b .. o>'ledı'r. k . zaman na- . T d b.l 1 ğ' d ayrıl 

tıı, :" \te dU .: c aılmemiştir. larımın devamından ibarettır. a· :zamanlar a ı e mes e ın en 
ı.. '1 ' ,.;;ne ·ı b. h t bu ı"lk yı"rmı· bet ae· mamıc, muallim ve profesörlüğüne 
"lf~L,..lltn on~.... e ı e mesleğe ı, aya ımın . :r 

'"ıı:bl, . .. b d h f 1 h ırbkla g'"""ır· fasıla vermeksizin talebeler yeti§· 'I>. ~... ırakmak istese nesini a a az a az -:s 
llıi:1'biYatı mek mecburiyetinde kaldım. Bun- tirmiı olan Fuat Köprülü Türk 

• • • 

Çunking, 2 {A.A.) - Merkezi 
hUkômetin mecburl askerlik hi~ 
meti usulilnU bütün Çinde tatbike 
karar verdiği bildirilmektedir. 

Çungking, 2 (A.A.) - Çin a. 
jansı bildJriyor: 

Hansa '\ili.yetinin merkezi o. 
lan Lanşeu üzerin.de Çin tayyare~ 
leri altı Japon tayyaresi daha dü 
şürmüşlerdir. Ge~enlerde düşürU. 
ıeıı ~ tayyarenin pilotlan ö.. 
Hl olarak bulunmu,tur. 

Yeni Papa seçildi 
Vatlkan, 2 (A.A.) - Konıav 

da 11çUncU rey toplama netice. 
sinde kıırdlnal Pncelll, Papa se 
~ilmiş ve saat 18 de netice dun. 
yaya 11An edllmlştfr. Pacelll on 
ikinci PJe ismini almıştır. 

Papa s eçllen Kardinal Pacel 
ıı. 2 ınart 1876 tarihinde Roma 
da dofmuştur. Demek olu7or 
kf, tam 63 Uncu yıldonuma gU. 
nU Papa sectlmlş bulunmakta • 
dır. Eugenlo Pacelll orta halli 
bir alleye mensuptur. 

Maltadan asker 
toplanacak 

Yeni Papa, 1932 senesinden 
beri, ltalyanın en bllyUk nlşa. 
nı olan Annonlcla de Kollyeslnl 

Londra, 2 (A.A.) - D. N. B. haizdir, bu suretle yenl Papa 
Maltadan blldlrlldlğlne göre, resmen "ltalyan kralının ku
hUkOmet adadaki topcu ku\·Yet zeni,. dlr. . '"qe !lııza ve d b" dan ıonra bu · bazırlanmıf mesai bilgi ve edebiyat tarihinde ismi 

ı to . tordu·.. • e e ıyat ~ k ı ·ıı tUıurı.. gunüz hizmeti mahsullerini birer birer mey ana daima y22ıyaca ve ge en nesı er ]erini arttırmak tasayvurunda. 

Ilıırıın, )nlmz duygu bakı. 

ınındnn Ukah değtldlr. Nefes 
alınnk da bir işkence olur. 8o-ı 
lııklar tJrbuşonlaşabllirlcrse, 

bu ın iltahkem sınırdan gcçebl. 
lirler. 

Se\ dJğlnJz dostun eli, avuçla.. 
rınızda iken sanki konuşma ka. 
biUyetini kaybeclcr. 

Kime sor ım, gülUınseM 

- ÇekecebJnr 
Der. 

Sıtma> a yüz tilrlll flAç bnıan 
lıeklmllk, bir tek nezle kal'fJJ 
smda sadece gülümsemek ve 
cmprlk çarelere başVUJ'IDAk so. 
nın<1adır. 

En samlınllcrl: 

- Yat, terle... devri geçtn. 
cel e kadar lrntlanucaksm. 

Na flıatJnl \'eriyorlar. 
Uıle n . k - 1 tarafından hürmetle karşılanacak· tri1{ llU k Fi 11 f f d ~ ası] ızah eder oyacagım dır. Bu ınaksntla r:;ıvnU ay. 8 e e 

~ 'n lı B .. tün mesaimin hedefi dört bil tır. .dına başlanacak \'e Maltalılar 
&_ tılld eııuı bir h" u _u t 1 nacak Bi· Ustad için jübile yapmaya ve o· 1 ki d Kudüs, 2 (A.A.) - D.N.B. üç 
'( ~~,_ iln •onra . ıznıet etme- yük eıer etrafıırJ& op a : . da yazı a.ca ar ır. I 

~ .. " bi · t ih ) nun memleket ve ilim hayatına ngiliz polis otomobilinin Nab • 
ı bı'r kr,~ı r §eyler yap· rincisi: (Türk edebıyatı ar ı , 1 k l l k 

ı.._ ...... rn 1Y rih") ··r.iin vermiş olduğu emeği kısa bir za· Yeniden lk ış a yapı acn lustan dönerken Arapların pusu. 
1>.._ "(ıı .. ı · ~.,.ocaııg-ın rubu ikincisi: (Türk dini ta 1 ' U:ı:- • B dbl ı ha bl 
•ıe .. h • azna d 'h') d'"r man 1·rin olsun yaıı:atmaya çalışan tır. u te re, gecen Y1 r suna ugra-dı ve bir polis memu. 

.. ir eyfidir. lnsan cüsü ·, (Türk hukuku tarı ı • 0 • :ı: :ı 
d le 

Çe\'re . . . t amanın Universite talebeleri tebrike layık ye nazırı Hore Berllshanın Mal runun öldilğil bildirilmektedir. 
;,. 1 .... d ıçerııınden u· düncüsü; (Şark ve or a z "" ı ti tlcesl ~·et .T' alı lb rih") trr. taya yaptı,,,ı z yare n ne Cenin polis merkezi hücuma 

Yatıp terlemek... Banu ıı .. 
azap olduğunu acaba blU7orlaİı 
mı? Hn)atın 3ahıız kendisi de., 
ğil, mana ı tla sabah ., Jamtlcıa.. 
nışları :lı:-lndcdlr. Yatmak 1,&. 
bunun fçln zor, bunun Jçla asap. 
Ur. 

'aadur a irçok bilme- içtimai ve iktısadi ta 
1 

• Hasan Bec!rettin ULGEN olnrak bakılmaktadır. uğramıştır. Hakkı Suha Gezgt.a 

:=c=d~e;nı:iy~o:r~.~B:u:n~d~a~~Y~i:n;e~b:u~k:a:d:r:o_.:d:a;h;il;in~d~e~ba•z•ı.;_~~::'.~~==::::::::~~::h:~::'-:i:::;mi:a:-i'::U:::::"";::-:;:----:::::-i:::i;;':;i:~~hiİ:i:;-:: rin avukatla kartılaımca daha fena obnuı; ha Udivaca tazı Ol- esasen bnııkterindel:i flakim vaaıflardtın biri idi. Ben ide kendi-
maclıfı, Nenin de bamarnm evine katiyen ldönmiyeceiini tC>yle- •İni zorltmadnn; yalnız bazı sözlerinden anlatıldı ki dimağ ıec-

IJiR RUH 
"4UAMMAS1 
il·· YAZAN: Refik Ahmet Sevengil 
' "l'iik ,.. ... 9 ~ ~~ rkaye 

~' ~ .}o\'Qç lloz. bir liboratu'Yal' masunun 'üstüne boylu 
... ~ ~!" cı_~ • elbiıelerini s0)'1!1llk, vücudünü ortaya çıkar
~~c~ htu- clerirıJe~, ldaba ilerilere giderek ruhunu kat
-, ı, 'le ~ . ._kadar ginneık, inl&ftlll ateıini alan, .e· 

"t ~ ~tlı bir pınara ıeripniı ogibi fenmı...o.k. .. Bu "e 
telôJcie 2evkli bir tahlil :olurd :.ı ! 

diği " inat ettiği için .anne ite bir hal f!ldi t.ulUftUJlcaya kac!ar gündÜz ayni mev:ı:uun etrahnca iılemekte olduğu için ıuur ub,. 
Sunada, ıurada burada, hatti icabearae Avrupada dolapnaiı 11 hadiselerinin yan ayclnlık bir havaya çılonuı gi>i Nesrinin ma 
düıünüyordu. ninde de MVgilisiyle muayyen maddi münasebetlerine ait dü,_ 

Son günlerde .Nesrinin dalgınlığı artmaia batladı. Onu tanı· celer rvyada silik ve müphem resimler gibi birbirini tııkip ederWr 
chinn ilk zammılarda ca~sinden duyduğum ba~:lönmesini kıen· gözlerin.in önünd-=n pçiyordu, fakat bir aralık film kopn-.ıı cibi 
diıine açıkça hiHettirdifim halde son günlerde bundan a.bıet- bir haı oluyor ve ıvyaımrn bazı yerlerini hatırlayamryo~. 
miyor, yalnız manevi varlığıma iç menzaraımı takip ediyor- Sevdiii adtımla muhayyel münasd»etlerine ait müphem ...... 
~um. Otelde veya gezintilerimizde yabuz kaldıimwz zamanlıar .neleri anlatırken 1'endisinclen aesmiı gibi idi. Gözlertnin içinde 

••tf'madiyen ıuur arkasau yokluyor, !foc:ukluiuna, hRtıaJayabil- layıJcımJar Y•nıp sönüyordu. Gene farkına vanr.adan birbirimiıııe :i en eski zaımınlanna ait sualler •oruyorclum. Belli beliniz lüzunnından Ye her zaınanlcinden pek fazla ~ıtık. Eski Yu 
fdôldeki hahrlamalar ona nbrap veriyordu; batti ~ büluğ se- nan heykellerindeki luıdmlan hahrlatan beyaz boynwıua ~-

inde avukatı tanıdıiı zamandan önceki hayatuu hemen hemen liği •İnirlcrimi yakıp tutuıtunıyordu. Vücudundan yükselip da· 
nes _l_L_ • • L- w ,_ ı, L-L!" 
unutmuf ıibi idi; söylediii ıeyler hep U1U1A ıonraya aıtti ve - &'1Ulft 11m-, ouu nemli, litif havayı teneffüs edeıken bütün VÜ· 

Jar tek bir flae, yedi yıl önce deniııde ufuktan sünün &>iutunu cudumdıa tatlı bir uyutulduk hitaediyordwn. Bir aı•lık, nud of. 
•eyreder eibİ heyecanla seyrettiği çıpln aÜDef iliıhmmı variıima dn bilmem, yüzümün saçlanna, yahut aaçlarmaı yi:cı:iime temas 
.. lıanıp kalmıt clenilebilirdi; ıbütiin isterikler gibi ndı hictisele- etmektf' olduğunu hiuederek ıbaımı ıkaldrrdı, hikayesini kesti ve 
·~ bir hevenk teklinde toplu bir halde tutamadığı için hafıza. gözlerimin .içine baktı. Gözlerim bu g&derin ti lderinliklerine im· :n:la zihni IJir parçal~m izleri zaman zaman lcendisini gös- dar nüfuz ed~r, INJuıJarım onun bakıılariyle birlepniı c*naJc. 

• ordu t..-. c!erin Lir haz n saadet duyuyordu. Böylece biıl:aç lezzet ve 
te"Y • h-'-: • u:_...ı__ • • 'liın • . L .. _ı· .ı.._ı.:ı__ • ile çailann meıhur caımı .. ~..-.-atın nazarıyesı ı açın e"""Qıyet ~ı f.'eçtı. 

elkimiı te olsa bana daima ıiirli görünmüıtiir: Ralum, basaas mü- Otelin müıteı~Jeri lbirer ikiıer geceden fazla kalmadıklan 
teharrik bir hayvan gibidir, has:;asiyeti tatmin edilmeyince ba- ve mütemadiyen deiitik simalarla karııkıhğnmz için bir deci· 
reıke~ baılryarak bedenin muhtelif nahiyelerine c!oğru yÜrür, kodu •nevzuu olmamız ihtimali yoktu. Garsonlar da artık bizi iki 
hastayı tehlikeden tehlikeye götürür. nişanlı sayıyorlardı. Bu tenha salooda bu güzel, taze, cazip nah 

.Nesrin.in gayritabii halini önlClnW İçin de cınıu ıbu korkunç ve madde ahengini göğsüme çekmek ve onu kana kana, doya do-
canaftl'tD elinden kurtanp almak lizımdr. Bir tecrübe olmak üze- ya sarıp auıuzluğumu ıöncliinnek düıüncesi ~imağnnı bir burgu 
re kendieiıni her cepheden ıduıtmnaia ve maddesine karp lduy· a:lbi oymağa ıbtılamııb. Bir ıenç kız, henüz iki haftac:lanberi ta· 
duiuın pldetli anuyu te.f .>iyeli, zarif, fabt 11rarC1 bir ıdülde madıiı tNr erkeie baıkuı ile olan aıkından, müna9dııetinden, ar-
ıöylemıeie batladım. zusundım taah1etmeie kalkar .. bu ıadece lbir tahridea ı.t1ca bir 

Bir aaıblıh salona neteli bir halde indi. fey o!ıunu. Ben bu kmn nesiyim? Onun e:n yakın kız ........... 
r - Bu pce mesut bır rüya gördüm... mulan birçoklanlllll bberMr ...... lem:~ -11 -

Diye IMaJladı; IOllJ'a u~px oldu, ruyasmı m l.n • ~?. ) 
"'-.rtfa~'r areunda .... teıedcli~"; iılnre .... ~ ....... 



Dayı, Eliso Uc annesinin ancak 
bağırışarak kucaklaştıklarını gör
dü. Fazla bakamadı. Hazırlanmış 
arkadaşları ile beraber evden çık

tılar. 

• • • 
Hava kararmıştı. Marmara de

nizini yalayan ılık bir rüzgar esi
yordu. Hançerleri ellerinde sekiz 
kiJi yerlere sürünerek ilerliyordu. 
Dayı, arkadaşlarına ne yapacak
larını tenbih etmişlerdi. O, yeraltı 
sarayına girilen iki ağzı da bulup 
birer nöbetçi koyacak, altı kişi de 
üçer üçer bu kapılardan içeri gi
receklerdi. 

tık önce kendisi yalnız başına 
girecek, doğru ilia'run huzuruna 
çıkıp 'konuıacaktı. Arkadaşları bir 
pi§tov sesi ile içerde ilerliyecek
lerdi. Piştov sesi duyulmazsa epey 
bekliyecekler, bir saat kadar za
man geçtikten sonra ilerliyecek
lerdi. • 

Dayı, yollardan kolayca geçti. 
Hiç kimseler yoktu. Fakat bir a
ralık kulağına kalın bir kahkaha 

geldi. 
- Serıin arkadaşlarının hepsi 

kafese girecek Dağların Kralı. 

tlia'nın sesini tanıdı. Demek t
liko ile konuşuyordu. Demek lliko 

•ağdı. 

Yavaş yavaş, ses çıkarmaktan 
~orkuyor gibi ilerliyordu. Fak:ıt 
müthig bir heyecan içinde idi. 

dan geliyot'du. Maharetle kullan
dığı kemendi Dayının hançerli ko 
luna geçirmiş ve bütün kuvveti i
le çekmişti. 

İlia söyleniyordu: 
- Dayı .. Benim sadık Domu

zumun karnını deştin .. Fakat o: 
- Ben benim katilimi öldürme

den ölmem .. diye yaıadı. Senin ge 
leceğini bildiğimiz için bekledik .• 

- Fakat benimle beraber, ya
hut benden çok az sonra senin lde 
öbür dünyayı boylayacağını dü
şünmüyorsun. 

Uia önünde şarap maşrabaıını 
dolduruyordu. Bir yudumda içti : 

- Sen yeniçerilik yaptın ama, 
kurnaz olamadın.. Senin arkan
dan gelen bütün adamların biı::akç 
dakika sonra senin gibi elleri kol
ları bağlı buraya gelecekler .• Sen 
ne sandın .• O yolları boş bıraka

cak kadar aklımızı kaybetmedik .. 

Dayı, bütün kuvvetini harcaya
rak son bir hamle ile tıia'nın üs· 
tüne atılmak istedi. Fakat kapı
dan arkadaşlarının elleri kolları 

bağlı içeri fırlatıldıklarını görün
Birden bir ses işitti: ce, .düştükleri uçurumun derinli-
- Sizi bekliyoıl:luk, içeri huyu- ğini tamamiyle anladı. Gözleri kan 

run.. çanağına düşmüş, bir boğa gibi 
Diyordu. soluyan ilikoya baktı. Onun hali 
Süratle geri dönerek hançerini büsbütün acıklı idi. Zavallı lliko 

saplamak üzere kaldırdı. Domuz, kim bilir ne ıstıraplar çekmiıti. 
elinde piştovla karşısında idi. Boy• 1Iia Domuza dön'dli: 
nu uzamış, başını kaldırmış, diş- - Onu iyice bağla .• 
]erini meydana çıkararak sırıtı- Emrini verdi. Dışardan gelen-
yor: !ere de : 

- Bu sefer ben seni öldürürüm 
ha.. Hiç zahmet etmc':Jen öbür 
dünyaya gidersin .. Halbuki sen be 
ni hail inletiyorsun .. 

Dayı di§lerini gıcırdatarak Do
muzun sözlerini duydu. Birkaç 

adım sonra kapının yanma gelmiş
ti. İterek içeri girdi. 

Gördüğü manzara, ilk anda Da
yıyı .dehşet içinlde bırakmıştı. E
lindeki hançer düşecek gibi idi. 1-
ı'İkoyu bir kazığa bağlamışlardı. 
lki tarafında ellerinde kızğın de
mirlerini ~okmaya hazırlanan cel
latlar durüyordu. tlia her zaman
~ahkahalarından birini !daha fır 
Jiftı: 

- Bizi çok beklettiniz Dayı, 

dedi. Bak arkadaşlnı da senin için 
lirodiye kadar yaşattık .. Gözünün 
~Undc ölmek istiyormuş. 
Dayı fazla beklemeden Ilia'run 

·~erine atılmak istedi. Fakat ko
l?tJ}u kımıldatamadı. Bileklerine 
'n 'bir iple_ sarsılmış ve yere 

lmıştı. Bu .ani hücum Domuz. .-

- Hepsi tamam mı?.1 
Diye sordu. 
- Tamam .• Beş kişi., 
- Fazla olmasın? .• 
- Gelenler altı idi .• 
Dayı derin bir nefes at.dı. De· 

mek arkadaşlarmdan biri sağ ve 
serbestti. Gözleri ümitle parladı. 
Fakat bir tek insan ne yapabilir':li. 

tlia tekrar Domuza seslendi: 
- Dişlerini gıcırdatıyorsun, ga 

liba acele yola çıkmak istiyorsun, 
haydi işini bitir. 

Domuz kızğın şişleri ikide bir 
ateşe sokup çıkaran yarı çıplak a
damlara yaklaştı. 

tlia bağırıyordu: 
- Haydi kızlar gelsin .. 

lan çıkarın .• 
Şarap-

Yeraltı sarayrndan sarsılır gibi 
kahkahalar çınlamıştı. Kafkas kız
lan ellerinde maşrabalarla Uiko
nun etraf.nı sarmışlardı. Dudak
larına götürüp ıslat yor, sonra 'dö
nüyor, dönüyorlardı, 

Domuz şişlerden birini yavaş 

. -· 

I 
yavaş Ilikoya yaklaştırdı ve çıp- maşrabalarını dudal:larma götür-
lak vücuduna bastırdı. müyorlardı. 

Hayret, İliko ıes çıkarmamıştı. 
Fakat birbirine kenetlenmiş dişle
ri, bütün gözleri gerilmi§, damar
ları ıstırabının derecesini anlatı
yordu. 

Domuzun dudakları da geril
mişti. Fakat o gülüyordu. Mem
nundu. 

İlia söyleniyordu: 
- Nasılsın Dağların Kralı? .• 
Uikonun gözleri açıldı ve ona 

doğruldu, Dudakları kıpır.dadı. 

- Çok rahat ve mesudum. de
di. Etrafımda memleketimin kızla
rı dönüyor, onların tatlı seslerini 
duyuyorum. Ben onları kurtar
mak için senelerce mücadele et
tim. Onların uğurunda, onların 

her şeyleri için can verdiğimi gö
rüyorlar, bir gün gelir anlarlar 
da .• 

İliko b usözleri Gürücce söylü
yordu. İkinci defa kızğın şiş vü
cuduna saplanırken: 

- Sen de Kafkasyalısrn, sen de 
oranın ekmeği ile büyüdün .. O
nun için yaptıklarının cezas:nı gö
receksin .. 

Başları, yüzlerce erkeğin sert 
avuçları içinde örselenmiş göğüs
lerine düştü ve hepsinin gözleri 
birer damla yaşla tomurcuklandı. 

ilia bağırıyordu: 
- Alçaklar .. Ne duruyorsunuz, 

haydi, dönlin, şarap için. 

Fakat kimse k mıldamıyor'du. 
Yerinden fırladı. Elinde her za
manki ipek kamçı vardı. Kafkas 
kızlarmın yarı çıplak vücutlarını 

onunla parçalamak istiyordu. 

Fakat kolunun havaya kalkma
sı ile yere yuvarlanması bir oldu. 
Bütün kızlar, bir ağızdan emir al
mış gibi üzerine atıldılar. 

• • * 
Sonunu mu merak ediyorsunuz? 
Kafkas kızlarınm hepsi tnuha

fızların hançerleri arasında can 
verdiler. Bu hançerlerden biri ide 
ya kazara yahut bilerek ilianın 

göğsüne saplanmış, orada kalmış· 
tı. iliko ile Domuz da başbaşa can 
verdiler. 

Dayı bu boğuşmadan kendini 
kurtarabildi mi? 

Onu da bilmiyoruz. 

-------
Halkevinde Konser ı- 1 

Eminönü Hnlkevinde11: P V A K I 
Evimiz orkestrası aylık ._,..ni ~ 

8 Mnrl 939 çarşamba akşamı sanı .\DOXE TARlf1;' 
(20,30) da Cağaloğlundııki salonu- AJemlektl ~ 
müzda verecektir. " {~inde 

Bu konseri dinlemek arzu eden 5 Aylık 9 
yurddaşlarımızın dave'tfyelerlnl bil-

3 
aylık • 260 

romuzdıın almıılıırı rica olunur. 6 aylık 475 

Yeni neşriyat: 

Yeni Adam 
Dört sene muntazam bir şekflde 

çıkmış olan "Yeni Adam,, ın, blr se
nelik bir tatilden sonr:ı, tekrar neş
riyat hayatına girdiğini memnun! -
yetle haber aldık. 

Eski Darülfünun emini İsmail 
Hakkı B:ıllııcıoğlu tarafından çıkarıl

makta olan bu değerli kültür mecmu
ası 9 rn:ırıtan itibaren yeniden inti
şnra başlıyacaktır. Mecmua yeni pro
ı;ramınıla ilim, sanat bahislerine ol. 
duğu kadar mektep Ye terbiye rne\'
zularına gcniçliğin "cumhuriyet, de
mokrasi, devletçilik, halkçılık, lalk
lik ''c inkılôpçılık umdelerlne göre 
leşkilfillandırılması üzerine,, yapa. 
cağı neşriyata büyük bir )'er ayır

mıştır. 

"Yeni Adnm,, a muvıırfakıyetler 

temenni ederiz. 

SEHlR TİYATROSU 
3 _ 3 - 39 cumıı akşamı 

20.30 lda 
Tepebıışı Anna Karenin 

KOMEDl ıosm: 
Bir muhasip aranıyor 

HALK OPERETİ 
Cumartesi 16 dn, 

akşam 9 da 
(Şirin Teyze) 

1 ) "111 ık 900 
Tıırifeden DalkllO 4 

için ayda otuz kuruş 11 
Posta birliğine girill~~~t 
ayda yetmiş beşer k 

medilir. ·~ 
Abone kaydını bil~'~ 

tup ve telgraf ücretıO~_.ıı 
, •• ll""ı 

parasının posta veJ ı 
yollııma ücretini idare 
zerine alır. 
Türkiuenin her postaırı /Jf. 

VAKITa abone 11a:~ 
Adres değiştirıtıe 

25 ı..uruşıur• ~ 

lLA~ üCREft. si 
Ticaret i!5nlarının fi 

satırı sondan itib:ıre.~sl 
fnlnrında 40; iç sa} { 
k d- d" cü ~) uruş; or un . ııı 

ikinci ve üçüncüde 2~) 
4; başlık yanı kcsıtl 

dı~ ~ 
Büyük, çok devıırıı ~ 

renkli ilün verenlere .sııı' 
indirmeler yapılır. Jlt ~ 
rın santim - satırı :ıo 
TlCARl l.\IAHlYET'f~L~J\ 

KOÇCK tLA?' 
defşSI 

Bir defa 30, iki 1S 
defası 65, dört def.Si O 
defası ıoo kuruştur. r•sı 
ilAn verenlerin bir de 
vadır. Dört ~atırı ı;eC~şı" 
fnzla s:ıtırları beş kıl 
sap edilir. Se11ler !dinmişti. Kızlar şarkı 

söylemiyorlar, dönmüyorlar, şarap SON Çok yakında: Balkan yıldızı Zozo 
---------------------·-------. J Dalm:ıs halk operetinde. 

Jli.:met kuponıı 

kürük ilan 
indirilir. 

tarif esi 

Eğelenceli köşe : 

SOLDAX SAC.\: 

1 - İçine mürekkep konur - A
rapça Jıir harf adı. 

2 - Kendini feda ederek odnm öl
düren. 

3 - Bir işaret zamiri - güzleri ;ıü 
zcl lıir hayvan. 

4 - Yüz - açık. 

5 - Meseller • C\" sıılıilıinc verıli-

L!iın iz. 
li - Kadar - Yaldt. 
7 - İndlin crkc~i. 

8 - nir vapurıııııuzun :ıdı - l{itnp 
sahilıi hir ııenı:ııııhcr. 

!) - Aıl:ılar denizi sahili mınlaka-

YUKARDA~ AŞAGI: 

1 - 1ştiy:ık duyma - neşeli. 
2 - Dokuzdan büyük • limit eder. 

Bir çorap markası. 
3 - Gözün üsliindeki çizgi halin-

de kıllıır - Yücucluıı üst kısmı. 
-' - Harp ı,ıemilcrindeıı lıir nevi. 
5 - Yemek - flgili. 
6 - :\::ırnus _ kalı\'e çıkan meşhur 

bir memleket. 
7 - Fiil - uyandırma - bir nolıı. 
8 - Pckmeziıı ark:ıd:ışlığını ya 

par. köpek. 
9- Hamız. 

10 - Sema - :yerlerimizin baş adı. 
Dünkü bilmecenin hal şekli: 

Dünkü Bilmecemizin 
1-Ialledilmiş Şekli 

SOLD.\X S.\GA: 

1 - Evere~! - su. 2 - Kalıule - hil 
:ı - l'hı. 4 - Prevezc - is. 5 - Le
la·krııl'k. (j - Ev - Lenin. 7 - Hast -
in - :;i. 8 - :\'a - :ış - yas. !l - Fidan 
· deri. 10 - Jriyarı. 
YUl\ARIDAX AŞAGI: 

1 - Ekipler - r:ı. 2 - Ya - te\'ani. 
:ı - Ekmek - Snıli. 4 - Huz\'elt - ar. 

sı • Kauçuk. :; - El - ele - ,.ııi. 6 - Serzeniş. 7 -
10 - Kııııd:ıktaki çoeuklııra söyle- Emin - da. 8 - Uu - en - yer. 9 -

nen - kod:ır. Silik - s:ırı. 10 - Ulus - pisi. . 

ITTY~IJ TURAN TİYATROSU 
{ • Bu akşam 
~ l Ertuğrul Sadi Tek ve 
~ .Jll arkadaşlıırı 

Büyük lllU\ aUakıyetle devam eden 
(İnsan Mabut) 3 P. 1 Tablo. Fiyat
larda .:am yoktur. 

Vakıt hem doğrudııll ~ 
ya kendi idare yerınd~I 
kara caddesinde "11vı 
altında KEMA LEDO f)J• 
llün Bürosu eliyle ~ 
eder. (Büronun teıefo 

_____ ... lB U Gi C N 

Dahi 
San'atkir 

A RVA SINEMASI. 
GARY COOPER' g 

Markopolo'nun Müthiş Macer 

t:Jaş, 

Fransızca Sözlü Süper film 

Dedi4 Ağız ağua dolduı-dııl"' 
O vakit İsa: 

·Karamazof Kardeşf~r 
Bir köşede Aliyoıayı tek başına bı

rakarak karanlığa daldı. O, kaybolun
ca, delikanlı tarlalar içinden geçerek 
manastıra döııc!ü. • 

bengin çağtldadığmı duyuyordu. Açık 
bir pencerelden taze ve serin bir hava 
giriyordu. Delikanlı: 

- Koku çoğalmış olmalı. ki, pencere 
açmak zorunda kalmışlar. 

- Haydi, şimdi bunları e# 

ne götürün. f'1'. 
Buyurdu. Götürdüler. 51.1 •• t?il"ı 

muştu. Meyldancı düğün sab1~~ \'azan: Dostoyevski 

Sözleri, bir hıçkırıkla boğulmuıtu. 
Pencere tekrar kapandı. 

Rakitin gülerek: 
- Tuhaf ıey, dedi; hem zavallı ''Mit 

ya,, yı boğazlıyor, hem de bütün öm
rünce unutmamasını istiyor. Ne vahşi 
mahlukmuı bu!... 

Aliyoıa, bu sözleri işitmişe benzemi
yor, yoldaşının yanı sıra hızlı hızlı yü
rüyordu. Rakitin, çok acıklı bir yarası
na ldokunuy.ormuş gibi bir acı duydu. 
O, Aliyoşayı büsbütün başka bir mak
satla bu eve getirmişti. Halbuki niye
ti tamamiyle aksine çıkmıştı. inkisarı 

büyüktii. 
Bu acıyı unutmak için işi lafa boğ

du: 
- Zabitim, dediği adam, bir Lehli

dir. Çin hududunda bir garizonda idi. 
Askerlikten çekiiji. Galiba istifaya mec 
bur edilmiı. Meteliksiz kalınca, bura
ya dönüyor. Anlaşılan JCızın parası ol
duğunu haber alm ş olacak, Mesele c 
kadar karanlık değil ... Biraz düşünün
c~ bütün düiümler çözülüyor. 

-
Aliyoşa, işitmemezlikten geldi. Fa

kat bu kere Rakitin kenclir~ tutamıya
rak alay etti: 

- Sen, bir günahkarı uslandırdım, 
çilci:len çıkmıı bir kadını hak yoluna 
getirdim sanıyorsun, öyle mi?.. İşte 

beklediğimiz mucizeler ... Artık bir bir 
zuhura başlıyor. 

İçi sızlayan Aliyoşa yalvardı : 

- Bırak Allahı seversen 1 

- A!.dığım şu yirmi beş r ubleden ö-
türü ben1en nefret ediyorsun ... Evet 
bir dostumu satt m .... Ama ne ıen !sa
sın, ne ben "Yuda., yım. 

- Seni temin ederim, ki Rakitin bu 
meseleyi unutmuştum bile. Sen hatır
latmasaydın aklıma getirecek !değildim. 

Fakat Rakitin, kendini bir türlü zap
tedemiyordu. Birdenbire: 

- Topunuzu şeytanlar alsın. Diye 
bağırdı ... Sizlerle ne haltetmeğe arka
daı olıJum... Bugün_den S?nra ~tık se
n i tanımıyorum.:. Canının istedjği yere 
git ... Yolun açık olsun. 

-4-

CONBOŞ 

Aliyoşa, manastıra vardığı zaman va 
kit pek ilerlemişti. Kapıcı onu hususi 
bir yerden içeri aldı. Saat ldokuzu çal
mış ve çok heyecanlı vakalarla d:;lu bir 
günden sonra, istirahat zamanı gelmiş
ti. Aliyoşa, usulca tokmağı çevirerek 

Stareçin tabutunun .durduğu odaya gir 
di. fçerde İncil okuyan Paisyön Baba 
ile "Porfir .. den başka hiç kimse yok
tu. Porfir, i'ki gün iki gece gözünü kırp 
madığı için yere uzanmış, gençlere mah 
sus o l;Jerin uykulardan birine dalmıştr. 

Aliyotanın girdiğini duyan Paiyös 
Baba iıe b::şını bile çevirmemişti. De
likanlı, bir köşeye diz çöküp duaya baş 
la::lı. Ruhunda büyük bir taş!anlık var
dı. Fakat ıaşılacak şey şu, ki Aliyoça 

bu buhran içinde bir ferah'lık da duyu
y:;r ve bu hal ona hiç hayret vermiyor
du. KerJjisi için o kadar sevgili olan bu 
ölünün tabutuna bakıyordu, ama sabah 
ki çılgın ıstıraptan gönlünde eser yok
tu. 

9 daya girince, tabutun önünde diz 
~ökmüıtü. Yalnız ruhunda tatlı bir a-

Diye düşündü. Fakat artık Stareçin 
çürüyüşü karşısında elem ve yeis duy
muyordu. Duaya dalıyor, s~nra başında 
düşünceler sıralanıyor. Bazan hatta du
alarını da unutarak fikirden fikire atlı-
yordu. Bir aralık okunan İncil~ kulak 
verdi. Dinleye dinleye içi geçerken ku
lağına çarpan şu sözlerle silkindi: 

" ... Uç gün sonra düğünler yapıl:lı. 

banın anası da orada idi. tsa da Hav
varileriyle birlikte davet edilmişti...,, 

Düğün, cümbüŞ sözleri onu bir kasırga 
gibi sarsmıştı... O da demek mesuttu. 
Bir cümbüşe gitmişti. Tabii bıçak da al 
madı. Bunu laf olsun !diye söylemişti. 
Böyle ;leyişi, kendi ruhunu avutmak i
çindi, Bunsuz o azaba katlanılamazdı. 

Din, "İnsanları seven onlann sevin
cine de ortak olur, husulüne çalışır,, 

der. Dimitri bile: 

- Neşesiz yaşanamaz r 
Dememiş miydi. Hıristiyanlığm ilk 

mucizesi, şarabı eksik olan bir fakir dü 
ğünün'de bilirdi. Tarihçilerin bildirdik
lerine göre dünyanın en fakir halkı, bir 
gölün kenarında yerleşmişlerdi. tsa on
lara: 

- Şu küpleri su ile doldurun! 

- Herkes, ilk davetlilere ,,., 
yisini sunar, 'kafaalr kızıştı1'~al" 
cinsi indirilir, Sen bu kadat 

rap nereden buldun? dilf. 
Dedi, herkes şaşmış. faka~ jlı<l 

bibi masa başında ölmü~ bır b~ 
da hazır olduğunu görü~ce riP './ 
afallamıştı. Buruşuk yüziı g:,ıııf:.;~ 
ruhani bir tebessümle aydın ,si 

~ bit s 
Aliyoşa, birden tanı':hgı esi 

gibi oldu. Stareç Zosimanırı ~ (f 
rsıı1· 

- Sen de yavrum davet 1 

ye saklanıyorsun?.. P ~ 
Diyordu. Onu elinden ıı.ıtıı 

dı: ~ 
biİl e 

- Gel bu davetlileri, şıı 1 t•' 
la balığı ~örüyor musun? o~şt' ty' 
rap içelim. lşte nişanlılar .. · yot· 
ev sahibi ..• Taze şarabı tatı? ~ 
göroüğüne niçin şaşıyorsı.ı:ıd~ 
bir soğan vererek buraya g 
neşimizi görüyor musun? .. 

Aliyoıa: fl1' 
- Korkuyor, bakamıyorıı 
Diye kekcle:Ji. ·ar) 

(Devamı -ı; 



11 ~! ismet 
!et~ .. Şefinıiı !sın 

inönü· 
<lUıı eıs1 Slfatiyl . et İnönü, dev. 
~b §ehtinıize e ılk defa olarak 
lı.ine lll halkını!eref verdi ve ls. 

ti. İnönü bunları dinledikten son. ı~zıe:i ?,u sene hakikaten biraz 
ra şen bir eda ile: "Tam mebus gulmuştur. 

le kal'§ıland CO§kun heyeca. 
a. etldis· ı. 

işte!,, dedi. - Bana bir şey söylemek is • 
lsmet 1nönil bu aralık Üniver. ter misiniz? Bir dileğin, bir şiki. 

site tarafından vaki olmuş bir yetin var mı? ""'at ıtı getire 
l'ıtıa 0~ buçukta n. lıusust tren 
<loııatgıl'di. lstas liaydarpa§a ga. 
tı ~ llnız§tr ! taYon bayraklarla 
~k ırdar, İkt s nbuıa valisi Lut 

davetten bahsederek üniversite • - Hiç bir r;ıik~yetim yok efen. 
yi ziyaret etmeği arzu ettiğini dim. Bütün arzumuz tatmin edil.. 

1ıJ.i ~· lnebus 
1
!at Vekili Hüsnü 

"'- vraı ~ ethi Ok H' 
"ei·d , enıekı. yar, ıl. 
~p ~ l{erizn ~ ~eneral Refet, 
tı. t. eker ~· alıh Bozok Re.. 
"•~ta ' ..ı.ah ' İiaı· ?ı.buı l{ Ya Galip, Asım 

lôro ta llıl'lkta om.utanı general 
~ıs· Sadretti Y, emniyet direk • 

1 ko n Aka Har 
~~er llıutanı • P Akade. 
~Ulıa aı Osnıa ge~ral Ali Fuat, 
"'' !'re.... n Tufan l 
"'q bılif ~l lia2"Ju . : ~enera 
hı .etti§ A.b· ?1• bırıncı umu. 
~ llı~ddeiunı ıd~n. Özmen, 1stan 
&~ Ütıivera·tUınısı liikmet O -
h geı llıUhte:e~ re~törü Cemil 
Jaı.dı elller &.111. §efı karşılama. 

söyledi. Vapur Dolmabahçe rıh. mektedir. Şehir içinde her tilrlü 
toruna yanaşmıştı. ihtiyaçlarımıza, alakadar ma • 

SARAYDA kamlarımız kendi işleri gibi ba_ 
Vapurun kolaylıkla yanaşabil. kıyarlar. Gümrüklerin inmesi, fi

mesini temin için Dolmabahçe yatların kırılması herkes için iyi 
sarayının rıhtımına bir duba ko. olmuştur. 
nulmuştu. Oradan itibaren cümle - Halk sinemalarda geç vak. 
kapısına kadar kırmızı bir yol ha. te kadar kalıyor mu? Sinema sa. 
hsı serilmişti. İsmet İnönü, re • at kaçta kapanıyor? 
fikalarile birlikte saraya çıktı • - Nizami olarak on birde ka.. 
1ar. Sarayın direğine - Ebedi Şe. panıyor efendim. Bu müddet aza. 
fin ayrılışmdanberi ilk defa ola. mi on biri çeyrek geçeye kadar 
rak yeniden - Riyaseticumhur uzayabilir ki bu müddet te haL · 
bayrağı çekildi. kın sinemadan çıkışı dolayrsiyle 

HALK ı.rüMESSfLLERİN'! geçen zamandır. 
KABUL - Gilıel .. Sinemaların on bir. 

de kapanması zahirde sade bir 

S - YAKIT S MART J939 

istanbulda 

~~ sında bulunuyor. 

lıe~. ca, ha ta lt l!'egi c.- § İsınet !n ·· .. ·· 
~atı ~enih onunun 

~ l'eJc .. llıZa, v ~· .erkek kardeşi 
boj'Q torİiılün alı~ın ve emniyet 
~~ k bir l3 refıkalan bulunan 

Muhterem Şef öğleden sonra 
saat üçte İstanbulun her kazasın. 
dan gelen kaymakam ve nahiye 
müdürleri de beraber olmak üT.C. 
re 200 kişi kadar muhtelif ha!J~ 
mümessillerini kabul etti. 

tedbir gibi görünür. Fakat bu tedl Milli Şef, sinema 8ahip1erin den Naci ipekçiyi dinUy 
bir umumi hayat için çok mühim. !\ k d . or. 
<lir. Dünyanın hiç bir yerinde sa. - e . a :U- sarf edıyoruz? - Evet. 1 tikçe, önilndekf not defterine not. 
bahlara kadar oturulmaz. Çalış. . - Üç fılmın al:znış yetmiş bin . - Köyleri dolaşacak seyyar lar alıyordu. Sinemacıların mU • 
!~an iş memleketi, her şeyi on bir. br: arasında ~alıye~i vardır: sınemacrlar yok mu? messilinden sonra otomobllcile • 
de bitirmek lazımdır. Terbiye B.u yaptıgımız fı.lmle.re tilrk. - H~yır. rin mümessili olan Hakkı Erde. 

~ Şef· ayan 
fiil ge 1?1 refik gt"upu, muhte. 

~iıı lıııı§ti. alannı karşılama. 
t~ ı ınu 
ı ... ~~ ,, tecav· . 
""ı:asy e binler ız üniversiteli 
lıın~~rıu.n i~i c; halk kalabalığı 

Sarayın ikinci kııtrndaki büyilk 
salon, bu kabul resmine tahsis e. 
dilmişti. Şöyle ki: Büyük kırmı. 
zı çuha örtülü büyük bir masa, 
salonun bir köşesini işgal ediyor. 
du. 

filmleri bulmak getirtmek isti çe çevırmeler de dahıl mı? - Nıçin yapmıyoruz? İstifade. miri çağırdı. Ve ona §Ö"'e hitap 
' - - Hayır r d ;;;1 • • J• 

yoruz. Bu hususta verecek bir · 1 eo ... mı? ettı: 
f .k . . ., - Gelecek senelerde? - 1stifadedesi vardır Fakat Sanat h kk da 
ı rmız var mı . G 1 k k' h • - m a m blm bir . - e ece sene ı programı eves eden yok f"ki ı B - Bu fılmler programların ya. zd be f'l . w. - R • · ı r ver. u sanatın geçimi me 

nrna ilave olarak gösterilebilir mı a ~ . 1 m çevı~?cegız. . - esmı vasıtaların seyyar seleleri, ihtiyaçları, dileklerI ne: 
ef d

. ,~ 
1 

t b" • f'I 
1 

- YerJı fılm sanayıı kurtarıyor sınemalara yardım etmesi için dir? 
ı~ lU dışını doldur • 

th. . et r ..... 
~k· -.onu 
ta~r·' be~n~ trenden her za • 
lt.-. 11'lde .. Çehresile indi Be 
·~di · ~efik · • 
'l!aın sırı.i §eh· ası bulunuyordu. 
Ö~ 1~ olan ~r hududundan kar. 
~~'Yaver] ahiliye Vekili Faik 
~di U~Jarr inde: ve hususi kalem 
,.. sı?ı.i ,_ ıler. İsmet t .. .. 
·q- eı· . l\at:şıı nonu, 
il( a~?ı.ı sıktrk 1Yanlarm birer bi. 

~«sxn,a ~ ~onra kalaba. 
ege başladı. Bu 

Reisicumhurumuz bu masanın 
ortasına isabet eden yerde kendi. 
sine ayrılmış bir koltuğa otur. 
du. Bir yanında !stanbul vali \'e 
belediye reisi Lutfi J{ırdar, me. 
bus Vedit, Riyaseticumhur hu • 
susi kalem müdürü Süreyya, di • 
ğer tarafta ise Milli Şefin eski 
yaveri Fikret Atlı, 1\!uhafızgücü 
komutanı İsmail Hakkı, Dahili. 
ye Vekili Faik ôztrak, Meclis 
Parti grupu reisi Hilmi Oran yer 

en ım. .La nız er ıyevı ı m e. d. .. 1 • ? f"lmd b" 
k

. 
1 

ıyorsun oy e mı. ı e ır maksat olmak Jflzım S t 
re ımse ge me z · - ana mım en ühi ih ı. : . - Dahilen kurtarıyor efen • Terbiye maksadı yahut öğret m m t 

- Çocuklar ıçın olamaz mı? di F k t af k t w k . ted•W• b' ' - yacı olan mesele parça meselesi 
• • w • • m. a a masr ı ıs ıgımız me ıs ıgı ır §ey.. Böyle bir dir u 1 k . . " . • 

- Çocuklar ıçın cglencelı fılm.. için kurtarr'-'Or y k . t .1 n b"J' . . ., 'f 1• • .. ...,em e etımızde motorlil ve. 
1 

.. t t• Pr b J • o sa ıs enı en ı m yapa ı ır mıyız. ... ese a sait "hti d 
er gos er ıyoruz. ~gramı aş. derecede azametli film ya mak, çiftçi için ö w etici filmler a a. ~ 1 yaç var ır. Bu motörlU 
tanbaş~ dolduracak fılm yok. bu vaziyette kabil değildi/ maz mıyız? gr Y P vesaıt kısmen mevcuttur. Fakat 

- lyı ama, bu hususta buluna. _ Türkçe filmler d'w Bunl b" . . kırılınca bu1amryoruz. Bunun 
bilecek tedbiri siz verebilirsiniz? leketlerde geçivor demiış~~r. ~eMm. id;- t an Çünk~zımil sermf k ayemız için alakadar makamlara mUra. 
B ı . l hall d w. J ınız. e re c mez. u a serma. caat ett'k An d 1 h 

u mese eyı nası e ecegız. selii Yunanistanda türkçe kl ye ile idare ed"lecek b" · d .. 1 
• a 0 unun erhangi 

Terbiye\i filmler temini, ameli dinleniyor mu? zev e ğildir. ı ır ış e • k~şesinde? parçalar isteniyor 
kıymeti olmıyan br temenniden Evet lsted· w. . .b. t bi • gonderemıyoruz. Kısaca, yedek . - . - ıgımız gı ı er yevı, aksam t d "k d . 
ibaret midır? Beyhude yere mi - Başka 1 siyasi' filmler yapmak Jçin ne k . . e arı e. enııyonız. Tilr .. 
ümit bağhyoruz? Yoksa bunun _ Mısır Suriye Irak !ra dar para is•,, .. ? a. kıyedekı otomobılciler, otobüsçü. 

alıyor ~a Jla 1 nönü 11ot 

~- ··~e ı- ·Yan lnön .:- rt d · ·ı 
-~ta eısi Lutr· une, Vali ve be. almıştı. Salonun o asma ızı -
~~i;~llldan ~· I{ırdarın rafi • miş olan maroken kaplı ~andal~:a-
1. ~~"'14• ır buket takdim Iara kaymakamlar, nahıye mu • 
~~ ~lllJ. lnö:nu .. dürleri ve halk mümessilleri o • 
:ılaı.,_ -aekku·· ' gosterilen neza turmaktaydı. Halk mümessilleri, 

f •. -~ r ett'k . l •~M 
~elb. ~lall'llad 1 ten ve karşı _ !stanbulun bütün kaza arlllf-lan 
~'ert 6ef!e .birı·Iktan sonra muh gelen, kunduracı, sinemacı, fa~
l'tıı1!l h \ıe ''y ıkte halkın alkış rikatör, fırıncı, çiftçi, otomobıL 
~ ~~ıı et~~i sağ ol,, nidala. ci, otelci, tüütn amelesi ilh .. ~c~
h:. o11ı:.ctıllııını.ı.n llluazzam heye. guliyet erbabından müteş~~ıl~~ 
)"'-0. lıe ~içi ve altına girdi; is.. Reisicumhurumuzun on,un 

l'dıı.~ecan.ıı se d~§I binlerce kişL bir İstanbul haritası açık dur: 
t.' ~ sıyJe çın çın ötü. maktaydı; büyük bir not defterı. 

il ı ~lll l{· ~ İki üç tane iki ucu birden yon~~ 
·t~~~ ıllı Şef! ... Sağ ol muş kalem ... ve davetli halk mu. 
~ ı... ~re,... ~- .11 • • daktilo ile hazırlan. 

~ "'l'a '4( ~ messı crının 
a:ı lı ktı~ t ilerledikçe ge mış bir listesi ... 

h lı.tı~llt bih.:~koıu derhal k~pa • R .. umhur bu davet ettikle. 
(,l'l ı11cı .rı.ı b· - cısıc , . 
'· a.ı le ardına ır deniz dalga. . ·1 dogru-dan doğruya hasbıhal 
" lb... an rı l e . . d" r 

b' . . tatb'k a· l , , , n.. ...... ]er yedek aksam müok'"J"tı yil ır çaresı \ar ve 1 e ıyor ar - Epey geni§ bir piyasa. BL - Mesele yalmz parada degıw ·ı · ·· ' . :. u a • 
,J b" · b b ı d k? . · • zunden sıkıntı çekıyorlar 
... a ız mı unu u ama 1 • zı miçin bunları memnun ebnek Tekniktedir .. Bu işi bilen, anlL _ ~ •. . .• • • 

Bu sırada Yali Lutfi Kırdar iyi bitlCY·· Bu menilekeUe; tilrk. :yan pedagok ister. Bitlın tüccar Ba:.ka. ne soylıyebılır.sın~ 
söz ala.ra.k; çe ffJ'1I _,yarlar Jm,._ • kafam..ın anhyaoajı if .değildir. - Efcndım:. ~stan~ul beledıye. 

- Amerikada bulunduğunu J. - İyi olmak §ali.ile isterler - Ne gibi bir iştir? Etrafile si ~ududu d~hıJınde ,50 tane hu. 
şittim efendim, dedi. Tetkik et. efendim ... Büyilk film yapmağa anlat ... Evvela para ... Kaç para su: otomobıJ vardır. .. 
tiriyorum. kudretimiz kati değil. ister? .. ., Dur bak~~'I1?· Sen şofor mU. 

Bunun uze.. rı·ne Reisı·cumhur, B"" ··k f'I k · · N ·· ı ı ı sun· Otomobıl tıcareti mi yapı - uyu ı m yapma ıçın ne - e soy esem yan ı~ o ur. , ? -

gelişi güzel filmlerin çocukların kudret istiyorsun? - Takribi bir şey canım. ~ orsun: . . . 
hem sıhhatleri hem de ahl§kları - Altmış, yetmi~ bin lira la • - Takribi dahi bir şey söyliye. . 7 Yırmi ıkı "senedır otomoblL 
üzerinde hasıl edeceği tesirden zrrn ... lyi bir bir film için yuka. miyeceğim efendim. cıy~m. ~em şoforilm. İstanbul be. 
bahsiJe, ''terbiyevi filmleri getirt rıda arzcttiğim gibi milyonlar - Sonra ne meselesi var? ledıyesı hududu dahilinde 750 
mek için her fırsattan istüade sa.rfediyor1ar. Yüz binlerce metre - Teknisyen. hus~~i otomobil, 850 taksi, 115 
etmemiz lazım olduğuna,, ehem. çekiyorlar. Biz bir kaç binle çevi - Bundan maksat nedir? .Ma. ~tob~s, 650 kamyonet vardrr e. 
ıniyeUe işaret etti. Sonra memle. riyoruz. Artist sarfiyatı, elek _ kine kullanan adam mı? Sanat _ b7.~.ım. Ce1?18:1 2650 tane ... En 
ketimiz deki film sanayiine ge. trik sarfiyatı da on.a göredir. kılr mı? Me\'zuu hazrrlıyacak kim uyuk derdımız parçadır. 
çerek: - Altmış, yetmiş bin lira Ji. semi? -Başka ne derdiniz varl 

- Harice film için çok para znn diyorsunuz. Bunu siz vere _ - Evet mevzu. - Belediyenin pllka rilsu.mu? 
veriyoruz, dedi. Bu sanayii biz mczsiniz. Ne kadarını verebilir. - Bunu yazacaklar elbet bu. - Onları bırak ... O, belediye 
neden kuramıyoruz? Scr\'eti, ve. siniz? Iunur. Bu eseri yaz caklar olur. ile aranızda halledeooğiniz mese.. 
saiti bizim memleket nisbetinde - Yirmi binden yukarısı kur • sa filmi çe\·irccek adam vok mu': le ... Rakam nev'inden verdiğin 
olanlar da böyle mi? tarmaz. - Yoktur efendim. B"zde ti. malllmata devam et. !:;tantaılda 

.Naci İpekçi cevap verdi: - Komşularımızda film sana. yatro irin var. Film irin yok. öğ. otomöbilcilikle alakadar kaç kişi 
- Ser\'eti, vesaiti bizim sevi. yii nasıldır? retici filmlc>r ic-in Avrupadn bile \•ar? 

yemizde olanlar, bizim kadar da - Bellibaşlr Mısırda vardır. pek az te1misycn \'nr. - 5000 kişi vardır. 40 ta~esi 
yapmamışlardır. Bu sanayiimizin Bol para sarfediyorlar. - Başka ne mesele var? Ar • mal sahibidir. 500 tanesi hem şo. 
daha fazla açılamamasına sebep, - Parayı kim veriyor? tist mi? 1'. rtist blunur mu? för, hem mal sahibi ... Mütebaki .. 
harice satamayışımızdandır. Li • - Kısmen sermayedarlar milli - Ferıni filml"r ic'in bitt bi ar. si şoför olarak f§ler. 
sanımız, ancak Yunanistanda, Su bankalardan yardım görerek ya. tiste ihtivaç olmıyncaktır. Ter. - Yani bu işte be§ biIJı aile ge. 
riyede, Mısırda geçiyor. Başka pıyorlar. blyeYi filmler için ihtiyaç vnrsa çiniyor. Otomobillerin ekserisi ne 
yerlere gönderemiyoruz. Verdik. - Seyyar sinemacılık neden da gavct rı.zdır. markadır? 
Jeri para da çok az. Bir film, A_ yapmıyorsun.uz? Seyyar tiyatro - Yukarıda sövledirriniz mern. - Amerikan marka ... 
merikan vesaitile milyonlara mal var. Seyyar sinema yok. Köylere lekctler orijinal olarak Türk fil - Demek h~men hepiniz Anıe. 
oluyor. Bizimkileri otuz kırk bin gitmeğe heves etmiyor musunuz? mi mi istiyorlar? Yoksa mc>mle . rikan marka alıyorsunuz. Par~a 
lira arasında ekonomik olarak - Efendim bu, ayrı bir iştir. ketimizde türkccye çevrilmiş o • meselesinde müşkiilata uğruyor. 
çıkarıyoruz. Hesaplan kontrol etmek H1zım. lanlarıda mı? sun uz. Sebebi? 

h. -..,_ıet ı.. .. Yürüyordu. edecek, onların dertJerını ın ı • 
?-.... "llı. .. on.. ·· rtl ken ~ "lll.~ " Olan ''S unun,, rıhtıma . k her birinin bu de ere 

~ l. ~~~a kadar u.:~t,, vapuruna ~~~~tisasları dairesinde. ileriye 
l eti11 terell'l Şe oyiece devam slirebilecekleri çarcıe:e dıkkat e. 
~ Va de hulun f ve refikası, dccek, hulasa birincı e.ldcnh k~ka: 
l'ı tı b~lıı-a bina~~ zatıarla bir. liimat edinip memleketm a ı ı 

- Yaptığımız filmler dahilde Bir adama bir film veriyorsu - - Türkçeye çevrilmiş olanla _ - Sebebi son defa yapılan tah. 
rağbet görmüyor mu? Karşılığı - nuz. Bir yerde göstereceğim di. n göndermeğe hakkımız yoktur. didattrr. Yani döviz meselesinden 
ru getirmiyor mu? yor. On yerde gösteriyor. Şim. Filmi satan adam mUsaade et • parça gelmiyor. Mesmuatıma na. 

_ Az masrafla getirirsek, an. di ekser yerlerde fll'kalara gön. mez. znran parça gelmesi için bir mik ... 
cak hayır görebiliyoruz. Harice deriyonız. Onların maki~eri - Peki oğlum. sen ~t. 'tnr döviz verilmiş. Fakat bu da 
satmak istedik; zarar ettik ... Son var, gösteriyorlar. OTOMOBlLClLER kafi değil. Vatandaşın malı kı • 

k~ip tUke; er. Ve vapur, ihtiyaçlarını kökünden h.allctmek 
l'ı lıse lliaaıarııneyen alkışla. yoluna tevessül cdecektı. 

'· ~e doğru arasında Dol. lşc sinemacılardan başlndr. 

ra bir diğer işe başladık. Ecnebi - Seyyar olarak yapabileceği. Reisicumhur, sorduğu her sual rılmış, elinde duruyor. 
filmleri türkçeleştiriyoruz. niz bundan ibaret öyle mi? bir mesele şeklinde tebellür et _ _En çok alı§ veriş eden Ame. 

\· V ~ trbtınıdan ay . SİNEMACI :NE DEDİ? 
tı lir ~~ 1,.., 1 t l .. u·· önün.deki listeye 
~ · i, a girer . -..-ı.NDE smc non 

h ~tih-a gırnıez lnön'· ·· bakarak çağırdı: . ı 
qal'i . "'<1 an unun -1 kazasından Nacı -

~ l'ıh:ı.tt cı.ve Vek?:lnıesi bekle - - Bcyog u O 
~ b r Sooıau. Sanrılı Saraçoğlunu pekçi... Gel oğlum karş~ma.. • 
~ "eı. !'du. v a 1stnabuldan tur ... Ne iş görüyorsun· 

.. l:ı· e aı-k i 01_ llhassa a kamaraya - Sinemacıyım. k 
~ ~ ~:ı. ıt.Yarzn, i ~lu mebusu - Anlat bakalım. Ne söyleme 

!'e;~~ğı Son rı.tıhap ınrnt.aka. istersin? .. · i bir 
1 iııt·~"' bu seyahate alaka _ Sinemacılık bugtın ıy Ikı 
~ ' ı :tla g .seyahatinden ne yolda yürüyor efendim. Ha -

tıetı.t lstA.3• Ctı döndüguw··n·· ••W wb t fazln Son zaınan. 
, •ıf 

0 
-..ı.ıı. u og. mızda rag e . . ·• • b""yilk bir 

er k~ lardn vergilerın ınıne.sı. u .. 
a b,._ dil kı-ll', Bolun b hı'zmet oldu. Hiıkumetın ~oscer -
~ Ol "tile b" Ul'\ !r !:Ok h nı·mız ınem 

l.n ihti" ırlikte demir. di wi bu k 1 ylıktan e., 
"acından ba.haet- g uz. Bu yüz.den sinemacıların 

- Film için harice senede ne rikan firması nedir? "Ford,, mu? 
kadar para veriyoruz? - Anadolunun her tarafın.da 

- Senede Türkiye 250 film a. şimdi ''Şcvrole,, rağbet bulmuş. 
Jır. Fiyatları yüz dolarla iki bin ~ 
öolar arasında tahalüf eder. 

- Senede ne kadar kadar veri. 
yoruz Onu soruyorum. 

_ Bunu söylemek tetebbua 
bağlıdır. 

- Tahmini söyleyin .. 
- İki yüz elli bin lirayı bulur. 
- Demek tahminen harice iki 

yüz elli bin lira veriyoruz. Sene. 
de ne kadar kendimiz yapıyoruz? 

- Şimdiye kadarki programı. 
rnıza göre senede iki üç film yap. 
ınatkaydık. 

.. ur. 
- Burada Ford'un bir müesse. 

sesi vardı .Duruyor mu? Ne ya. 
pıyor? 

- Evet, duruyor. Satı~ yapı· 

yor. 
- Parçalan içerde yapmafa te

şebbüs edemez miyiz? 

- Büyük teıkilat lazım efen
dim. Lazımgelenleri yapıyoruz. 

Fakat yapamadıklarımız var. tca
bedcn çeliği temin edemiyoruz. 

(Devamı 7 11cidc) 
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Otobüs D .. B d ıs un aş an ı ı.. Muhake~e·sine 
Ankara, 2 (Hususi) - Eski lstan- delllletile yine alınmakta devam cdl- keme kararır.ın ta!ldikine ittifakla 

bul valisi ve belediye reisi Muhit- lcrck kanunsuz harekette ısrar olun 
tin Üstündağ ve eski belediye reis m:ısı keyfiyeti. 
muavini ve halen Bodrum ka)·maka-1 Maamarih, vaktile Dahiliye VeU
mı Ekrem Sevencan, belediye fen iş- leli nezdinde şikayet mevzuu olan 
leri müdilrü Hfisnil l\eseroğlu ve bu tekli! ve müracaat üzerine vekft. 
belediye varidat m!ldilrfi ~eşet Altu lc!le muhabere cereyan ettiği halde 
haklarında lstnnbul otobüsleri işle- bu tarı hareketin yolsuzluğµ \'e ka
rindeki bazı yolsuzluklarından dola- nunsuzluğu hakkında bir emir vc
yı muhakemelerine bugün Temyiz rilmcdiAi :yolunda Muhiltln Üstün -
mahkemesi dördüncü ceza dairesin- dağ tarafından ileri sürülen müda
de saat 10 da başlandı. tan, mcnuaıtan hiç birine te,·Clk ,.e 

nı~·aset makamını Mecdi Beydcş telııbuk etmiyen bu keyfl nıuaınele
lşsnl ediyordu. Azalıklarda Nail Tar lcri muhik ve mazur gösterecek ma
han, Cevdet Daybura, Hftmil Köser hlyette olmaması itibarile 228 inci 
ve Osman Talttt, iddia makamında maddeye tevfikan verilen lüzumu 
da Başmfiddeiumuml mua,·inl Arif muhakeme kararının tasdikine itti-
Canka)'ll bulunuyorlardı. fakl:ı karar verilmiştir. 

Kalabalık bir halk kütlesi salonu OTODOS TE\'Zl ED1LM1YE."i 
nğzına kadar doldurmuştu. Reis ev- HATLAR 
velA maznunl:ırın adlarını ve adres
lerini sordu. Dahıı sonra deYlet ş~
rası umuml he:ret mazbatasının o
kunacağını söyledi. Lfizumu muha. 
keme kararı olan bu mazbatada maz 
nunların yolsuzluk iddlal:ırı madde 
halinde tesbit edilmekteydi • .Muhit. 
tin Ostündağa ait kısım dokuz mad
dede toplanmıştı. 

Mazbata okunuyor 

Znbıt k4libl mazbatayı okumaöa 
başladı: 

"- Maznunlardan vali ve beledi
ye reisi Muhittin Üstündağın mülki
ye dairesince lüzumu muhakemeyi 
müstelzim görülen suçlarından: 

.Madde 1: Otobüs işlerinin bir 
elden idaresi bahanesile merkeze 
alınması, bu işin mahiyeti itibarile 
daha ziyade altıkalı emniyet mü
dfirlüAil altıncı şubesine ••erilmesi, 
veya tesbit edilecek bir idareye baA 
Janması ve otobüs muame!Atına sa
lim ve dürfist bir lslik:ımct vermek 
için mu1'tazi esasların e,·,·e.ıce tcsbi
U icap ederken b5yle yapılmaması 
ve alt oldulju dairece bu işler hak -
kında belediye zabıtası ,.e talimatna
mesine ek olarak yapılan ve D:ıiml 
Encümence de bu suretle kııbul edi
len va fakat ekseri olwalde bilCıh:ıra 
sefere çıkmaları iltizam olunacak 
eşhasa ait işlerde ahkiimına riayet 
olunmayan 33 talimatnnmeslnln be -
ledlye kanununun 70 inci maddesi
nin 17 inci fıkrası hükmünce Sehir 
Meclisinden geçirilmesi ve otobüs 
işleri için biriblrl ardına yapılan 
müraca:ıll:ır üzerine servisten alınan 
otobüsler hallara yerleştirilmedikçe 
di~er müracaatlara yer verilmiycce
Al mealinde olan ve basbellcııp bir 
arzuhalde yazılmış bulunan bir der 
kenarla tesis ve prensip olarak va
zedildiği iddia olunan sıra usulünün 
dahi birı;ok işlerde tatbik edilme -
meı:ıi ve bu hallerden bizzat veya 
\•erilen sıılAhi~etc istin:ıden yapılan 
muamelelerin esaslı ve salim bir u
sııle bal;lanm:ıdığını göstermekte ol
ması. 

1stanl•ul ııibi büyük bir şehirde 
ı.-,isl z:ır.ırl olnn ve bele.diyece im
tiyaz yolu ile bizzat lşlelilinceye ka
dar olbaptakl müfredat icabı ola -
rak husml eşha, tarafından da işle
tılmcsi knbul edilmiş otobüs sen-is
lt>rinin sureli ihdası ve tıınzimi ve 
otob!ls işlclmc~e talip olan ,·atandaş 
ların haiz olmaları lôzım gelen ev. 
sar vo şeraitin takibi ve .ıruhsat al
maları için tabi olı;ıcakları muame. 
lenin tesbitl ile bunların sureti tef
riki hususl:ırını hem Amme hizmet
leri icaplanna ,.e hem do ,·atand:ış 

lar arasında milsavat ve adalet esas
larına U)•gun bir şekilde sat;lam bir 
usul ve tııllmata raptederek keyrt 
:ve pürüzlü muamelelerin vukuunu 
önlemek beledi.re reisinin cümlei 
vezaiilsinden olduAu haltle, mum:ı
Jleyhin böyle bir talimatın usul d:ıi
re~lndc ihzar ve şehir meclisine ta~
'dik eıtirmh·erek otobils işlerini "be
lediye tenebblihleri,, diye y:ideıtiği 
irtibatsız ve lnlizıımsıı emirlerle i. 
'dare etmek suretile bir takım tczeb
zü?:ı!er vukuuna meydan verdiği ve 
serti belediye z.:ıbıtası lalimııtname

Madde 3: Müllemis ve mültezim_ 
lere verilmesini temin için ruhsat. 
nameleri istirdat olunanların eski 
hatların tezyldinden sonra yeni hol 
lar ııcılması \'e diğer talipler mev
cut oldu[Ju bıılde Aksaray - Deşik _ 
taş, \'ıltlız - Yenimahalle hattında 
otobüs işletmenin otobüsçülerden 
Kemale inhisar ellirHmiş olduğu hak 
kındaki iddialı karara gelince: 

Bu hatı:ı allı araba işletilmesi mez 
kur komisyon karnrı icnbınd:ın iken 
ve kararda isimleri yazılı diğer o
tobüs sahipleri de ,.e dif;er ballar _ 
dan yer isterken mütebaki 3 araba
.lık yerin lıunlardnn sırf bu hatta 
otobüs işletmeğe talip olan İsmail 
Işık ve ~uriye ye Niyaziye teni e
dilmlyerek boş bırakıldığı anlaşıl

mıştır. 

MAÇKA - BEYAZlT IIATTINTN 
AÇIL'.\tASl 

Madde ': A. Maçka - Deyazit hat
tının açılması icin bazı kimselerin 
18.li.1937 tarihli müşterek bir arzu_ 
hal ile yaptıkları müracaat kendisi 
t:ırafından kabul edilmişken lıu mü
r:ıcpatlıı.n 11 gün sonra oralarına es
ki arzuhal ile imzaları bulunan ilç 
kişi de dahil olmak üzere müteaddit 
eşhas tarafından 29.6.1037 tarihinde 
müştereken verilen ikinci bir arzu
hal üzerine hattın açıldıiJı n bu bat 
tın oçılm:ısı için de komisyoncu 
Kadri isminde birisi ile otobüsçil 
KAmilin önnyak 9larok bu hntta • -
raba işletecek olan klm~elerden a -
raba başına 300 • 500 lira arasında 
tehalüf eden miktar ilzerindc para 
topladıkları. 

D: Arap Mesudun, Maçka - Beya. 
zıt hattında enela bir, sonra iki 
otobüs işletme talebinin kendilerin
den eVl"el mfiracııat edenler bulun -
masınıı rağmen ten"İt' edildiği. 

C: Arııp Rızanın komisyoncu Kad 
riye verdiği SOO lira mukabilinde a. 
rııbasının Maçkıı - Beyazıt hattı ser
visine nlınmosındaıı sonra Knrııcf
tim oğullarının Eyüp _ Keresteciler 
haltında ı:alışan arabasını kendile -
rinin i51erine bakan ve vekfıletlni 
haiz olan komisyoncu Kadrinin dc
lilletiylc Rızanın arabası ile becayiş 
yaparak kolaylıkkı Mııı:ka - Deyazit 
hattını almağa muYaffak oldukta. 
rı. 

D. Bun·::lan ba~ka Maçka - Be-
yazıt hattında Naime ve Fahrinin 
de diğerlerine tercih edilmek su
retiyle istisnai muameleye mazhar 

oldukları. 

E. Otobüsçü Sait ve Hakkının 
da ruhsat almadıkları için arabala
rını Arap Mesuda satmak mecbu 
riyetinde kaldıkları. 

H. Kemal Mustafa, Ahmet Fah
ri, Sararyan, Yorgi, Nuıiye ve Ka 
zımın müracaatlarının da neticesiz 
bırakıldığı hakkıncla!:i i:ldialara 
karşı Muhittin üstündağın itirazı· 
nın gayrivarit olduğu, 

Filhakika işbu müdafaala: ılan 
B. E. H. fıkralnrından madasına 

karar verilmiştir. 

EMfRGAN - EMİNÖNÜ HAT
TININ AÇILMASINDAN 

KARAR 

MADDE S: Emirg&.n - Emin
önü hattının açılmasında vukuu 
i.ddia olunan yolsuz muamelelerin 
kararda yazılı olduğu Uzere mua· 
vin Ekrem Sevencan tarafından 

yapıldığı anlaşılmasına ve Muhit· 
tin Üstündağın bu muamelelere 
bir gGna teması ve bunlardan ma
lumatı olmadığı yolun'daki milda
faası varit görülmesine binaen, 
kendisinin 240 mcı madde ile lü-
zumu muhakemesine dair mülkiye 
dairesince verilmiJ olan kararın 

bu cihete taalluk eden lasııunm 

nakzı ile men'i muhakemeye tah
viline ittifakla karar verilmiıtir. 

SABUR SAMiNiN İŞLETMEK 
tSTEDiGI KAPTIK.AÇTILAR 

MADDE 6: 
A - Sabur Saminin Tophane, 

Taksim arasında 'kaptı kaçtı,, iş
letmek istemesinin daha evvel baı 
kası tarafından bu yolda vaki 
"kaptı kaçtı,. işletmek müracaatı

nın terviç edilmemesine rağmen 

terviç evrakının muameleye •ev
kinden Sabur Sa.minin yukarda a
dı geçen Etem ile daha evvel Kut 
tutuş - Beyazıt hattı için yaptığı 
mukaveleye batka bir hat alırsa 
kendisini terfih edeceğine dair bir 
madde derceylemiş bulunmasın• 

dan "kaptı kaçtı,, iJletmck üzere 
bu hat için alakadarlardan vaat al
dığının anlaJılmakta bulunduf u. 

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

Halit Kanatsızın teklifi hakiki 
ve ciddi bir ihtiyaca tekabül et
mediğinden iltifata layık görülme 
'diği ve Sahur Sami ve ortakları
nın gösterdikleri güzergahın haki
katen bir ihtiyacın karşılığı oldu
ğu bidayeten de düşünülmüı 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'duğu ve te\kik safha
sında kalmış ve tahakkuk etme
miş bir muamelenin tahkik mev
zuu teşkil eı!emiyeceğ~. 

MADDE: 7 - Gerçi Muhittin 
Üstün.dağın müdafaası veçhile meo: 
kQr mukavelenamelerin Refete oto 
büs işletme ruhsatnamesi veril
mezden bir buçuk ay evvel akte
dildiği ve Refetin bu hatta çıkar
dığı arabaalrın Kantarcıoğlu Re· 
şattan satın alınmıı mal iştirası 
olduğuna dair noterlikten musaıd
dak vesika ibraz edildiği sabit ise 
de mumaileyh Refetin 9-10-
937 tarihli iıtidaaın.da yardığı veç 
hile bu hattın kendisine verilece-
ğinin belediyece kendisine vaat e
dilmiş olmasının ve otobüı tali
matnamesinin üçüncü ma'ddesi mu 
cibince otobüs tasarruf vesikaları
nın hiyni m·· acaatta talep edilme 
sinin bu yolsuzluklara sebebiyet 
vc:tliği görülmesine, 

MADDE 8 - Ceza tatbikinde 

sine ek olarak tanzim olunan bir t:ı- talluk eden kısımlan varit bulun
limaıname Dniml Encfimcnde 11.7. makta ise de belediye kanununun 
931 tarihinde tasdik edilrnl.,se de 100 üncü macMesi mucibince ken
şehir meclisinden musacldak olmadı dine ait vezaiften bir kısmını ken- müsav~~:ı riayet olunmamakta ol· 
~ı anlaşılmasın:ı ve fazla olıırak aş:ı. 
~ıdaki muamelelerde bu ııılimat na _ di mesuliyeti ve nezareti altında duğu hakkındaki iddiaya gelince: 
me ahki\:nına ve sıra usulüne de ri- namına tedvir ve intaç etmek üze· Muhittin ttstündağın kısmen 
ayt'I etlllmPmlş bulunmasına nııııı- re muavinlerine tevdi eylemek sa· tahtı itirazında bulunan muamele
rıın hu h:ıptn ileri sürülen müt.l:ıh:ı- lahiyeti olan üstündağın reis mu· ler aJnmenin selamet ve menfaati 
le varit şıörülınerniş olduğunılnn Tür avini Ekrem Sevencan tarafmdan namına yapdmış olup İstanbul gi-
kiye c uırhuriyctl Ceza kanununun . 
230 uncu nıadılcslle lüzumu mulıa _ yapılııu§ olan muamelelerın mesu- bi büyük bir şehirde otobils kaza· 
kc.me~inc dair mülkiye rlaircslndcn liyetine iştiraki tabii olmasına ve tarının başka suretle önUne geç
''erilen kararın tasdikine illirakla 1 H. fıkrasında isimleri yazılı kim- mek kabil olamıyacağını beyanla, 
karu Yerilmiştir. selerin başka hatlardan Maçka - mülkiye dairesinin ceza kanunu-

/lu!ı&alname. islirdadı lıakkında Beyazıt hattına nakli hakkında nun 228 inci maddesine tevfikan 
Madde 2: Otobfis talimatnımesi-l 3-8-937 ile 8-12-937 tarihle- ittihaz ettiği lüzumu muhakeme 

nt ibn~ 5
1
2 idnci mbadlcdde~inc isıı1·nııd~1n 1 .~: ri arasında verdikleri mütea'ddit kararının men'i muhakemeye tah-

o us er en e ıyece stenı < ıt>ı . . . . • 
zaman ruhsatname istirdadı c;:ılahl- ıstidalarm muamelelen netıcesı vili zeytinde bulunan lıadan Sü-
yeUnl bahşeden talimatnameler •- lc~ndilerine tahriren bildirilmediği reyya, daire kararına taraftar bu
lınma~ı ,.e hunun konunn mıılıole- de anlaşılmasına nazaran bu fiiller lunan birinci daavi dairesi reisi 
feti hakkınıl:ı vnktile nazarı ılil:ka. den dolayı hakkında Türkiye Cum Saffet Tuncay ve hadan Jbrahim 
ti celbohın:ın tıeledıyc riynset m:ı- h ıriyeti Ceza kanununun 240 m~ Nuri Kaya, Emin Arda ve doktor 
k:ımıncn bu talimntrıamelerln, 1934 
senesinden ltilrnrcn cczndn ııi:\ al.ıet maddesine tevfikan mül'kiye daire· ı Farukun muhalefet reyine karşı 
usuliinü ihcl:ıs eden bir ınaddeniıı since verilmi' ohm lüzumu muha- vazife ihmali mahiyetinde görülen 

bu fiillerden dolayı Muhittin tts
tündağın kanunu mezkurun 230 
uncu maddesine tevfikan muhake-
mesinin tadilen kabulüne ekseri· 
yetle karar verilmiıtir. 

EKSERlYETLE VERİLEN 
KARAR 

MADDE 9 - Mezkur otobüs-
lerin zabıt varakasiyle tesbit edi
len aykırı hareketleri yapmaların
da bilhassa patronların imil oldu
ğu tahkik neticesinde öğrenildi· 

ğinden bahisle sahipleri hakkında 
muktezi muamelenin Hasına dair 
emniyet müdürlüğünden riyasete 
verilmi§ olan 31 ve 38 numaralı 
müzekkerelerin tekrar tahkikata 
tabi tutulması ve tahkikat netice-
leninceye k~dar otobüs ıahipleri 
hakkında bir muamele yapılmama· 
sına, işin uzamasını istilzam ede· 
ceği ve halbuki halkın aelAmet 
ve emniyeti ile alakadar olan oto· 
btiı i§lerinıde vukua gelecek teah
huratta birçok mazeretler, mah
zurlar tevlit edileceği tabii bulun 
duğundan hilafına bir iddia vaki 
olmadıkça hakikat telikki edilme· 
si lazım gelen bir resmi müzakere 
üzerine araba sahiplerinin ruhsat
namelerinin istirdadı keyfiyetle
rinde bir yolsuzluk olmadığından, 
diğer hususat yukarıki mald.deler
de men'i ınuhakemeye tebdili mü
taleasmda bulunan hadan Nusret 
Doğruerin muhalefet reyine kar§ı 
yukarıki dördüncü maddenin mü
temmimi olan bu maddeden .dola
yı Muhittin üstiln1dağın 240 ıncı 
m:ıdde ile lüzumu muhakemesi 
hakkındaki daire kararının t<ısdi

kine ekseriyetle karar verilmi§tir. 

EKREM SEVENCAN 
HAKKINDA 

Bundan sonra tezkerede beledi-
ye reis muavini Ekrem Sevenca
nın hakkındaki ıuçluluk izah edi
liyordu. İstanbul belediye reis mu 
avini Ekrem Sevencanın mülkiye 
dairesince vazifeyi suiistimal ma
hiyetinde görülmüş olan ve dört 
ma.dde ile hulba edilen ahval ve 

harekatında: 

ı - Mumaileyhin bazı arzuhal
leri mua.melesiz bıraktığı halde, 
bazılar;m muameleye koyması, 

2 - Cezalı arabaların tarih sı-
rasiyle servise çıkarılmaları pren· 
aipine sadık kalmamak suretiyle 
vatan':laşlar arasında farklı ve is
tisnat muameleler yapması keyfi
yeti olup, fiillerin nelerden ibaret 
olduğu, madde ve isim tarihi ve 
sübut delillerinin de zikr ve tesbi
ti suretiyle kararda beyan ve izah 
edilmemiş ve binaenaleyh maznu· 
nun hak müdafaas nı istimale im-
kan verilmemi§ olmasına nazaran 
var:t görülen müdafaası veçhilc 
lüzumu muhakemesi hakkındaki 

kararm bu noktalara müteallik kıs 
mın feshiyle men'i muhakemeye 
tahviline ittifakla karar verilmiş-
tir. 

A - İbrahim isminde biri Ba· 
kırköy - Sirkeci hattında işlet· 

mekte iken 30-3-937 tarihin 
de ruhsatnameleri istirdat ve bilu
hare cezaları affedilmiJ olan 3268 
3353 numaralı otobüslerinin eski· 
si gibi Bakırköy hattına işlemesi· 

ne müsaade itasını 27-10--937 
tarihli istida ile talep ettiği halde, 
mum:ı:teyh E!uem Sevencan tara· 
fından verilmiyerek Topkapı -
Sirkeci hattına verildiği ve Ahme~ 
Şenoto imza&iyle 23-7-937 ta
rihinde belediye reisliğine verilip 
muavin Ekrem Sevencan tarafın
dan (sual) işaretiyle hesap işleri 
müdürlüğüne havale edilen arzu· 
halde, Keresteciler - Eyüp hat
tırrda i~lemekte iken ruhsatnamesi 
istirdat ve bu kere arz ve iade e· 
dilen 3274 plaka numaralı otobüs 
ile 3288 numaralı diğer bir otobü 
sün yeni açılacak Maçka - Bcy:ı· 

zıt hattında çalıştırılmasına müsa 
ade edildiği halde kendisine cevap 
verilmemiş olduğu bir emirde mlir 
tedileJ'ljen bir kısmının arabalar 
Muhittin tlstündağın müta1eaları 
veçhile eski hatlara verilmekle 
beraber müstedilerin bahşettikle-
ri ne Maçka - Beyazıt ve ne de §İm 

eli istedikleri Eminönü - Topka
pı hatlarından bahsedilmiyerek 
yeniden Taksim - Be§iktaş -
Yıldız hatlarının açılmasına ve is· 
tidada isim ve imzaları yazılı ol
mryan cezaları affedilmiş diğer O· 

tobüs sahiplerinden bir kısmının 
da hem diğer eski hatlara ve hem 
de yeniden açılmasına karar veri
len bu hatlara terviç edilmesine 
emir verildiği ve terviç edilmiyen 
mezkur 18-6-937 tarihli müş· 
terek istidaname.den 11 gün sonrcı 
yani 29-6-937 tarihinde verilen 
ve aralarında evvelki istı':daname
d~ isimleri yazılı olanlardan Süley 
man oğlu Kemal, Hatice ve Kara 
Eftimoğulları da dahil bulunan 
diğer müşterek bir arzuhalde ça
lışmakta oldukları hatlardan mas· 
raflarını bile çıkaramadıklarından 
bahisle otobüslerin açılacak Maç
ka - Beyazıt hattmda çalışmala
rına müsaade itası talep edilmesi 
üzerine muavin Ekrem tarafından 
icra edilen 405 numaralı tarihsiz 
bir emirle Maçka - Beyazıt hat
tııun açılması kabul olunarak 
20-7-937 tarihinde komisyon 
karariyle bu hatlarda on araba iş
lemesine karar verilmiş ve bu ka
rar 27-7-937 tarihinde muavin 
Ekrem tarafından komisyon ve 
encilmen kararlarında yazılı mik
tarcian bir fazlasiyle müstedilerin 
on bir arabasının .da bu hatta ça
lıtmasma müsaade edildiği ve bu 
ıuretle vali Muhittinin derkenari-
le muavin Ekrem Sevencanın ara
sında mutabakat olmadığı görü
lerek lüzumu muhakemelerine ka-
rar verilmiştir. 

Devlet ŞC1rası, umumi heyet 
mazbatası burada bitti. Mazbata
nın kıraati bir saat 20 dı:kika silr

dü. 
İddinname aynen şudur: 
"l\luıı) yen maddelerden vıızlCclc. 

rint ihmal n sulislimalden suı:lu 
tstonbul vali ve belediye reisi Üs_ 
tünd:ığ ve. l>cledire reis mu:ı~ini l~J\
rek Sevencan Ye bcledi)·e fen işleri 
müdürü HUsnü KeseroI;lu ve beledi 
ye l'Drldat müdürü Neşet haklnrınd:ı 
Dohili)'e Vekô.leti celilcsinin emir 
\'e tensibi ile yapılan tahkikat üze. 
rine De\'let ŞCırası umumt heyet dol 
resince ceza kanununun 230 ve 240 
ıncı maddelerine le\ fikan son talı
kiknlın dairei aliyelcrindc ncılma. 
sına 7.12.39 tarihinde karar verilmiş 
olmakla mumaile) hicrinin celbi ile 
düruşmalarmın icrası \'e suı:larının 
sUbutu takt.lirinde temdidi ceza olun 
mnsı talep ve evrak ''e mclfufnt pus 
lnsı mucibince te\'ıli olunur. 
Do~mua\'in Arif Çaııkayn, iddiana

me okunduktan ıı:onrn reis i'ıi!leden 
sonra saat U le muhnkemeye devnm 
olunac:ığını billılrerek celseye nihıı 
yel ,·erdi. 

lKİNCl CEISE 

ÜAledcn sonra s:ıal tam 14 le ccl. 
se aı;ıldı. Reis Muhittin Cstnndnğa 
bir diyeceAi olup olmadı~ını ordu. 
Muhittin Üstündağ hazırlamış oldu
ğu ''e bir saatten fıızl11 süren ınüda_ 
faanameslnt okudu. 

Ostündağın Müdafaanamesi 

Muhittin Üstündağ, lstonbul bele -
dl)'eo;i hudutları dahilindeki otobüs 
işlerinin sureli tesisi, SC\'k \'C id:ı. 
;esi lıakkınc.la kendi ıar:ıfından vlikı 
olan l:tlt'p ilıcrine Dnhiliye \'ekfıll' -
tinin ı;önılcnliği ınüretıişler tnrafın. 
<1011 ~·apılnn tahkiknt sonunda 2000 
~avfnlık bir tahkikat evrakı ile 750 
sa~·folık bir fczlc1:e meydana seldi
ğlni, hnlbııki bu işlerin münderica. 
tına nazaran bir, ııih:ıycl iki mncl -
dede hülfısa edilmesinin pek lılô 
mümkün oldu~unu sö~ !emiş, hakkın 
da lüzumu muhakeme kararııırn il. 
tihazına esas olarak süsterilıniş O· 

lan esbalıı mucilıe Jıiıdiselerln haki. 
katine ve mahiyetine tcYafuk ve te
tabuk etmediği gibi meYzuota yer 
yer tensip Ye tatbik şeklllcrl de ka. 
ııunl:ırın ruhuna ,.e metnine ve hu
kuki fikir Ye tellikkilere uysun de. 
ğilıiir, demiştir. 

Sabık vali hakkında lüzumu mu -
hakeme kararı ''erilmesinc sebep o. 
lan keyrt ,.c yersiz muamelelerin 
vukuunıı men için Şehir Meclisin
den tasılikll bir talimatname yapıl. 
m:ımn~ı. irtibatsız \'C intlznm~n: e -
mlrlerle idnre etmek suretile bir ta. 
kım tczebzühler vukuuna meydan 
verdiği keyfiyetlerini ,.e diğer il
hamları rcddeylemlştir. 

Muhittin Cstündıığ demiştir ki: 
"- Otobüs işlerinde momulübilı 

olrn:ık üzere daimi encümenden tas. 
ılik ve isdar olunan kararların gay
ri kanuni oldu~unn ,.e bunun hnnsl 
sebeple red ve iptali !Azını ;eldli!ine 

rl• l>c111 
dair l!lzumu muhnkeme kar•~ bu • ., 
da acık, kati, sarih bir kaY11dt 
küm me\•cut olmadığı Ozeri~~t• 
terem hakimlerin nazarı dı 
celbederlm. 
Sabık \·nli devamla: n 
"- l\fuamelatta tatbik oıu.ıı~,r 

karrerat dahi encümenden 1\ııs 
nan ve meclise arzedilen tn1•• J;I 
meden ibarellir. Aksini iddiB 
hakikattir.,, . 10 
Demiş, otobüs işleri tııhlll~ ı 

sinin hazırlanın:ısında göste dd 
dia edilen ihmal ilhamını re 
mi~i~ 1d 

l\luhitlin üstonda~. lrtib:ıU1 ~ 
tlzamsız emirlerle idare etııı~ 
tile bir takım tezebzüblere se 
mıısı iddiasına temas ederek 
sini şöyle müdafaa etmiştir:ııl 

"- Tezebzüp, madde ııırl 
tile ime edilir... , 

J.iizumu muhakeme karnt11 ~ 
nln ikinci maclde~indekl ı.c~, 
reket olobüslerin hotbchOl dS 
ten mencdildi~i iddiaların 1• e 
ru bulmıyan sabık tıcled•> ı 
uzun uzun bu harekellerin 115 

zilerinl, belediyece alınan ~~ı 
rin kanunt olduklarını anln dd 

Kararnamenin üçüncil ıtı~! 
deki Aksaray _ Yıldız otob 10 
nın nı:ılmasındaki muamele~! 0 
suzluğu iddiasına karşı Mulıı 
tilndağ: b• 

- nu baptaki mfidafaıırtı1 
j 

karar teşkil etmekte ,.e b•0 et 
bırakmamaktadır,, şeklinde 
l:ındırmıştır. ıı• 

Maı:ko - Beyazıt otobÜS 1, ~ 
ait, mua\"İn Ekrem Se\'encaıı dt# 
terek mesuliyellerine temıısd~rd 
zumu muhakeme kararı d' ~ 
maddesine uzun boylu ~tı.rıı~t 
lunan sabık belediye reısı, ııı 
reis muavinlerinin kanun \'t şrı1 
ll'tl karşısında '·aziyctlerinl iti "t/. 
tnhlll etmiş, ".Maı:ka - De?'11.~e 
nın muamellitımda mua,·ııı1 

k . 'h t rl surctıle bana te,•cı ~ 

istenilen mesullyet her b' 
gayri varil l"e merduıtur,, 110 

zannda bulunmuştur. 
Muhittin Üstündağ, karıırıı• 

6 ıncı maddesinde Kurtuluş • ,·e 
zıt hattının açılmasında ııııı 
Samiye işletme ruhsatı ,.er~ 
deki muameleleri tetkik JtlCO<~ 
mcsine, belediye işlerinin b ııl 
rcyanlarından kanunen 111c

5 ~~ 
larnk Türk ceza kanununıı?ı,; 
cı maddesine tevfikan ,·cr!r's J. 
mu muhakeme kararına itı 
miş, kendisine isnat ediJell• d 
sullsllmnll, hnlkn karşı ııe~r'r • 
memurlar üzerinde nafiz ~ ~ 
si:ret olarak tanıtan açılı: 11, halkın sırtından seçinerel>ı e ı;, 
para kazanmalarına fırsat ' 
ve bu yolsuzl•1klarn me:rd1111c 
hakkındtıkl iddiaları knbU1 

demiştir ki: 1ıııl' 
"- Belediye bu işler dış ~ıı 

ıın 
reyon eden safhasından 111~ 
haberdar mıdır'? Bir ıakırll ~ 

1'~ alar olmuştur. Eğer mul111 ıı 
suzluk bahsedilecek ise, ?~ ~ 
laka matuf ve müteveccı 1şsı 
işin lıüııyesinde aranınl• c'-<' 
Beledi~·e hu mu\'azaal:ırı 11~• 
Öğrenmek imkfınına \'C fırSll IJ,;' 
lik olamayınca, öğrenmedi \,ıı 
muamelütı tahlil edileme%· ,e 
liş mevkiinde değil, icrD 
idare mak:ımındadır.,. sd 

Kararnamenin yedinci rıııtcrcl 
de Şişli _ Falih hattınd11 •

11 
( 

kola, on araba işletmek fCI cıel 
b l . ıncs c müsaade, me,·zuu ıı ııs tı11 

'h c 
tündağ uzun uzun leşrı <11t· 
dlsenin s:ırlı:ılıırını :ınl:ıtnıı, fO 

• · mrıd11 
/:.krem Sıwencanın 

11
c 

Se'e Hundan sonra Ekrcın şıl 

:rnğıı kalktı n hül5s:ııcn 
söyledi: 

' 'Devlet Şurası umuı:nl d•Jll' 
lıııklamd:ıki kararını dinle 

11
, ' 

muıımelfıtından doları ~~ııı'' 
ısn:ıl olumın suçlardan b~,ı;,ıP 
rahim isminde birisinin ·ş1eııııt 
Sirkeci hattında otobüs ~59ııı 1 
.. en 30.3.37 tarihinde ru ııl'''..ıı 
ri istirdat ve bilahara ce~ııı•~~ 
dllmlş olan 32li8, 3353 ngil>İ , 
tobfislerinin yine eskisi osıı'dıı: 
köy hattında işlemesine ıtı ııil• { 
sını bir istida ile t:ıleP ,:ııı' 1 
tarafımdan Bakırkö)' Iı3 _ı ll' 

S. J;e"' Jll miyerck Topknpı - ır 11dll t 
\'erilmesi keyfiyetidir. J"!Utıııı• ( 

k- . h3 rabalarınııı B:ıkır o) 1c 
memesinin sebelıi şudu~: sıııı 0~ 
Bakırköy hatııncl:ı ~o ;;e<ill1 

ti 
.;olıiplerl demlryollar ıd ısııe D 1 
tığı büyük tenzilat dolıı> ı:ı:ıttl51 
tn geçincmediklcri~dc~ıc l>' 1 
li.937 tarihli bir istıdıı 1' ,-er~ 
reisli~ine mürac:ıat edcrt!ıı o Jı 
ııı:ılınosını ve nrob:ıtnrıoı ~ 
tahsisini istediler. uı:IP'~ e 

Henden ize atfolunan -~ı9sı 
kincisi Ahmet S<'noto ı ,.rrıl' 
7.!l3i tarihinde riya~ct~nıJO~ 
rnfımdan hesap işlerı 1 ~ ~vevamı 



.~- -sınet Inönü Istanbulda 1°~obus muhakeme-! 
Ct o11ı_ Ba~tara/ı 

5 
ı"ncı"d . sıne dün başlandı 

!) ~r gib· e vakyadan, ttaıyaldan, Holan.dadan savaşıyor. Bu dahi kontrol ediL 

bıı tnıclc en 1 •u veremiyoruz. istifade ediyoruz. Takas meselesi miyor ... 
··· 13 tnühim 'h · • ı: \>tr tnzin · . 1 tıyacı- iıi tamamen karıştırdı. - Köselecilık ne Alemde? 

llıı? ıçın bir diyeceği- _ Bunu bir misal ile a'fllat:nız ! - Onun dahi organize edilme. 
llcııı· . • b diııı. 

1
n §İtndi - Mesela husmi takas işlerini si Jaznndır. Mılh fa rikalanmız, 

\o !Uah d ucuzlamıştır arzedeyi~. Bu işlerle Müsevi va- yeni cerayanı takip etmelidir. 
c:ai evlete ·ı . . 1 'b n. Al~k ' mı lete Ö· tanda_Şlarımız meşguldür. Bu işle Kös~lenın en yem usu !erle İ§ • 

<>el\.?· a adar 1 . . ı B d b ""ı.., "» ~Ukn • 0 uyodu. ul'"Pn bi< ><ktaı yoktu<. Bu he· lenmesı ıcap eaer. un an •§ka 
~,. ı~tır d. metın alakasiy- saplara yalnız onlara a;;ıl trdiri· bir köselenin kemale gelmesi için 

l.'ll? 'Ye bir not alabi· yorlar. Mutlaka onlara gitmek :a- ne kadar zaman lizmısa o kadar 
ı~:i hay. lkt "md«. tngilte" ile takas için y;;, beklemelid;r. Halbuki yinni gün. 

"l' Uyorlar f ısat Vekaleti de yetmiş ita seksen takas primi de kösele .. ç.ıka~~ru:1' fabri:rnıar 
,,llllir i•l e endim. vermeğe mecburuz. Fnraza tngil· va. r ... D,erı ıçın_ s.,ylıy. ec.e_lc bır ~e-
vfa.•- ~ eri nasıl? • "'' "'•kyast . tmdon bin füahk bi< mal oclbe· yım yo.<tur. Bır de ışçılık mese. 
li · a tamırhanele- decek olsak yüzde otuz iki, otuz lesi var. lıt, er taıniri beş üzerinden hesap ettiğim takas - O nasıl kontrol edilebilir? 

(Baş taraf• G ncıda) 

havnle edilen :ırzulınlcle Keresteci. 
lcr - Eyüp haltında işlemekle iken 
ruhsatn:ımcleri istirdnt \'C lıu kere 
af Ye fadc olunan 3274 \'C 3$88 nu. 
m:ırnlı :ırab:ılorın yeni açıloc:ık Mııç 
im - Beyazıt h:ıttınılıı ~;ılıştJrılrn:ısı. 
na ııılisnndc istediği hulıle kendisine 
ce\'ap '.'t'rllıneıncsidir. 

Hu nd:ınıın hu hatları IJeğcnip açı. 
lnc:ığını işittiği !\laçka hnttınn ,.e. 
rilıııcı;i hul.kınılnki ta1ebiııin is'.ıfın:ı 
l.:ınunen ver:ı idari lıir zarurel do. 
loyısilc lıir mecburi:> el mi vartlır k. 
.en·iç l'dılıncıncsi suc teşkil edı;>or? 
lı;tiılıısın:ı cc,·ap verilmemesi ı.cyri 
ise ht•ıuleniziıı ş:ılısen mcşsııl ve mc 
ı;ul ol:ıbileeeğiııı lılr ıııe\Zu da ıleğil 
ılir. ~ Y•pabiliyo< mu- niobeti, yü•de yetmiş beş~ ka~a< - Çok yakında ~ıkmasını bek. 

ı.._ 
0
tar bo lediğimiz küçük sanatlar kwu -'\ltıl zul varıyor. · d tm• Reis - 1'\nç orabn için rulısııt ver 

'~oı."' Y"ine ~~ timi< ede- Ismet lnönü bu i•ahab diğe< niylc derdbmzi~ • yüz e ye ış dini•' 
q,<la ' diıt·ı . yam: yapa- baz< tafsili! ile dinledikten aon<a l:e1' ~a.lled•lcce,;tır. - tJ acalıo için, '°"'" ıı,·ot me. 

4 ""ttı'-~" yapam•yornz hususi takas yapan r.!Usevi vatan- lnonu bun~'"! soora Anadolu.. .,ı.,ı •le ö)'I~. "" en " '"'" 1"' tıL llado]ı.d gım sebepten. • d l d" l k · t"f d l' la agwı nun kullandıgıgr aya.kkabzların tıcl:ını taşıy:ııı buraya gelsin delili'· 
°" ı._ .. a ta . aş arı ın eme ıs ı a e ı o c b .~l!edı'ı· mır mesclesı· ne d re~idlni ve en ucuz ayakkabının ılik. llıııtın nçılm:ısın:ı ne hen ne dı· 

Q ı !:ana atin:: var r ve: ~ . ııy;;,_ • Yor? fiyatını sordu. Ve mümessiller ,·nli tıırartnr değilılik. 
oı ~ ta:n· - Onlar bize bu işin içinden 

1 

llı.ıya"ıa' ırler için tamı·rha- 1 1 0 . arasınd:ın "Büyük Halkalıköy,, 
- Peki Karnertim OğullJrı ile llu) 

ri Ercanıl:ın bnşka tnlıp :>ol.tur, di-
·• r nasıl ç kacağımızı an atır ar. ı-bi tla bura . tinden çiftçi Abdi Sürcr'i çıığı-

ij~ /aPıyorlar Y~.l~elıyor. yerek otelcilere dön:iü. rarak mütemmim iznhnt aldı. 
t-ı.. <tıtıirb . 1 ayetler· OTELCiLİK lŞLEP.t ... 1;,"'Çtt"" aneler var ' · "Halk ayakkabısı., fikri üzerinde 

~ı•t <:.~t~T · Otelcileri "özipekpalas) otelini B t · ı ı k • : . lııoll;: •. .., DERTLER! durdu. unu emın.e enge o ara 
<siJcf .. onünd k" . :şleten BiJah Osman Bc.dir temsil ileri sürülen muamele vergisi 
C ın ın·· e 1 lısted~n ediyordu. Yirmi beş sene bu işle d S ti baıtaı 14ınessilini çagy ırdı. hakkında not aldı. Bu vergi en tıı ıın Ah • ::neşgul olduğunu söyledikten ve kurtulmak için yapılan muvazaa 
~ı.... i.lllat rnet Rıza To· modern bir üslfıp üzere yaptırdı· . t• B 

1

, 'llleltrı· ?'eseıeclrini?.. şekillerini tesbıt et ı. .unun ar. 
"":ıat z yı..... gy 1 otelinin ücretleri hakkında bir dmd d • ki ·~· i he ..... ··b··. Fırınım var an ma enı eşya ve pamu u ' ... fikı"r verdikten sonra memlekette f b "k t•· l ·ı t••t·· ı~ ıliri h mensucat a rı a or ep e, u un 

1Cıl b · l<iiçUk m, cm ser- bir ''Otelcilik mektebi,, kurup Av amelesini dinledi. Reisicumhur 
>aııa u İ§e b 

1 
Yaştan, simit· rupa mikyasında otel işinden an· bütün bu ·vatandaşları yalnız on 

~ ta.k Ycti:/Ştım. Ameleli· layan adamlar yetiştirmek lü::u· dakika ara vermek şartile tam 
" ını. Zafranbolu- · s d 1 C"tkaıa mun:ian bahsettı. ermaye ar arın beş saat durup dinlenmeksizin 
lata anlat otel yaptırmayıp ;ı.aprtı:nan ya;>· dinledi; müz:ıkere etti; not aldı. 
t(:ıı llbu~da ·h 

1 
tırdıklarına işaret etti. Reisicı1 m· Bugün saat dokuzd~n itibaren 

?ooo ele Yap
1 

a ihazırda 182 bur sordu: yine dinlemekte devam edecek ... 

tı.ı.Y1'1at Yor. Bu Lrmlar- · ı f d ~"ijt f Un s r - Memleketın ıer t:ıra rn a Yann. bıraktığım yerden alıp 
~td ttınıar f a~ ıyat~ var- temiz, iyi otel arldığ mu: bir şey... Milli Şefin huzurunda tesbit et. 
t'ı~n? hah e~; a gclıyor. Neden apartıma"n yaptırıp otel tiğimiz bu kıymetli, tarihi röpor. 
~ta Çok Old w yaptırmıyorlar? taja deva mE'c'"CC~im. 

~r cağı ekın ugu için her !ı· Scrmayedar:ar, otel yaparlarsa HiKMET MüN'lR 
t'~alaa, here~ az oluyor. ba§kalarma kiraya veremiyccek. US 1.'139 (DoZm.abah:e Sarayı) 

Çoğalt ırının sataca- terinden korkuyorlar. Otelci yok. 
r. ı ı· ~\>an· ma ıyc ücreti Otel yaptırırlarsa kime verecek. 

tin 1 !ırıııı ler. Otelin i§letilmesi apartıman. 
~)le P~hau1ı:~1n çokluğu ek· dan zordur. 

iftihara değer bir 
eser 

( Baştarafı 1 incide) lar1c llıi? ba: na sebep olu· Osman Beclir'bu sureUe>profes. 
li> Cdcr iti'> a inse ekmek fi. yonel otelci lüzumuna. bir kere 

~ -<er ı. ' cfcnd· daha iı;arct etmiş oldu. Sonra o. ridnt , .e masraf kaynnldl\rt ü-

lıa!lcafat'lted~~.. Yirmi otuz tellere ne kadar seyyah geldiği zerinde şahsen ç:tlı';'mnğıı mec -

, fahrilc ne ıne 
1 

. hak kında ~zahat verdi. 
"? ~·· aaı h se enu: var? Ek KUNDURACILAR 
'l ~:~e bir ~~kı.~daki fikrin Kunduracı Abdullah Arıman 
)tbiı· değiJd· rı .a lfizımd.r, !smet lnöntinün suallerine şöyle 
h ır . ır dıy b. (il trıısin> e ır şey cevap verme6e başladı: 

' h:r Ptlsa iyi · 
1 

. - Konya Ereğlisin.denim. On 
'':ı:ıt tek bii .? ur. Ancak, bir iki° senedir lstnnbuldayım. On 
.~ ~cllıt i~~ .. fabriKa değil dokuz senedir kunduracıyım. Be:ı 
• llıa ~1trıdır nuk fabrikalar senedir kendi kurduğum bir ko. 

tlc0•tarı da. u suretle nak- operatifin müdürüyüm. 217 mil. 
t. il.;).,.: olrnıya ğ d · ı t · Qil.~ka ~k dü ca ın an esse~e işletiyorum. Çıy ına evzı 
I~ bir rt1 §er. ediyorum. Yaptırdığım kundura-

l'l'tçılara eselcn yok öyle !arı Anadoluya sevkediyorum. 
li~t geçelim. _ Yalnız memleket içine mi 

Sa.ı ~l:': ;'I'ÇlLAR sevkediyorsun. Harice kundura 
ı .t b lYon, 'taııb Otznan 

1 
• gitmez mi? lıilb \llluyu ·· Nerelisiniz? - Hayır. Kontenjan ihdas e -

k. <ınız. m. dilmeden Anıerikaya işlemeli ter. 
t~!~ısıı. lik ve balet için dans terliği ih -

l11t ~?.. raç ederdik. 
lt11aia1 tçıJıı. - Amerikanın lwntenjsnı yok-

ilt b •·· · uz" 1\ ~ tur. Neden göndermıyorsu. n. • .. 
\rt\l :\L;ah:n } 11 Ç fabr-ı~il.dan • • - Sebebi şu ki, bu ter ı ; er u 

· l?a~ıı:a ll1ak~anayi ve bilU- dört firmanın elindeydi. Bunlar 
~laıı "1t son ıncleri gctirtiyl)- daha çok kazanmak için he~ gün 
~ teggcb~Pler~anıanlarda ma- daha ucuz mal istediler. lşçı, her 
S :tdUr ~en d ı .,.ün kaliteden biraz daha <:aldı. 

eıjı! e';:li o ayı müş- ., d .. 
t. c ,.... Yoruz t., -"e\•ivesindcn \·e itibardan uş. 
Qıı ""4ll~k .. - • • ı " 

il~•;rc ~Uı1cuı-Ula.tını ı tü. • K 

bur oluyordu. 
tktıcıadi hıılırırn knrşısıııdn 

bizzat terlhlrlı'r almak znrııre: 
tini hJ~sedlyorchı. Auıel'llrndn 
çıkan t'lhnn bııhrnnının .Avı·uıın 
yolu ile nıeoılC'ketiııılz iizer(n_ 
de yaptığı uıcııri tc .. ir dki\rnı· 
mıımlye nzerinde o derecede 
sar.smtı Jııısule gctirııılşti J,I 
Cumhuriyet ıınlk Pıll'tlsiııln i

ıcrJ gelen Jılr tukını un urJnı·ı 
bHc hiiyiH' bir tcrcıl.llit it;cl'lsl· 
ne tliişınü-:Hi. Biı· H.inci ı nı·U 
tecrübesinin ıucydaııa ~ıı~nınsı 
bu tcretlıliHHi Jın,·anın : ıu·uttı. 
ğı bir neticccleıı bnşla\ hir~cy 

fikir knrı~ıı.ıır,ı uzun r.nınan 
de' :ıııı <'tınccll. lsmct 1 ııiiniin ün 
başl;ıınlığı alt ıntln gillilcn yo
lun cıor;rıılıığunu iddia ı!><lenle· 
rin fiktrlcrl knr':1sırıcln biit iin 

ttlr:tzhu' !'-iiJ;iH ctııılşti. 

değildi. 
ı;crcket ,·ersin, mC'ınlckctte 

·~ti. '1• kler· ctt urnumidir p... - Yazık .. Güı.el bir eeymış. n 
' •• 13 ıng k . .. 

1ı;ti ıuni ,·c :-;lynsi ıııiinnkn~n 
Iar<ln ı;ok <lcfa ı;:ırpış:uı fikiı·. 
lcr hiı·hirlerinl lkıı:ı edemez. 

0 
,·nldt 1ınklı olnnlarln Iı:ıl;sız 

olnnl:ırı nyırnınlc iı;in h!idiselc
rln neticelerini bekJcuıel. J!l.zıın 

çırml!?SlnJZ.. . 
1 

_ Teşkilfi.tsızlık yüzünden kaç gelir. Zira nııcnl' bıı netıce:er -ıı, d llnJa • ontenjan mc 
tı. 

0 
zaman kooperatifimiz yok- diı' ki ıniisbct ,·cys mcnfı ol-c~il r me 1 • . 

' bcYncı r:ı cketımıze 
lı~ b· tnılel bir dert 

'le · ız ısr e ait 
~ 1i'o ola 'la. 'ltide ruın. Anı n vaziyeti 

1· her il ııerb atın. 
~.O Sc est tic tı. 11.d,. y •erb aret zama 
•ıı.ı "il est ol ~ 'trc tonr arak gi· 
c r. • hu a lcontcn. 't ~'~tik Sl!si tak Janla.-a, 
~ h.t h · llu as vaziyet-

•! •r. 1,taıe ~ir;.urctte ticaret 
<l crı ·ı 1

• Son Ilı c~i] t en ra tahdi· 
tcb . A. rt1alı . 
t. \lr tı.caıt getırtmck 
•1c d Ol1ıyo Verenden alma 
}A crıı ruz 

< • ·•cg ek> 1 . 
l&t t)~ İ . Z\lh et! 
~'dit· .11giltere ~t 1 na,~ı rt1al den getirt· 

. ~e • ıl ,... ı alamıyoruz 
tr nı ı.onde · 
d %~ tn hizı receksin di· 

~.lır!tııı <ıltı •en a~ İngiltere ile 
it 11c Stı.ır. :a· e enberi tama-

tcc ır /\1 . 
eye le ntanya kal-

a~ Çekoslo-

duldnrııı:l göre iki tnrnftnn Jınıı 
tu:_ Yazık. co~c yazık. En Jtfırlı gisinin Jı:ıkh ,·crn haksız ol<l_u. 
iş dışarıya ihraç edecek mal yap ğunu iııkilr t•<1ilcıncz Jıh• şekıl-
mak.. d" A de gÖ fCJ"İl". 

_ Arzettiğim gibi efen ım . .n- ıı;;te biz ?tJnllyc YekJlimizln 
rada mutavassıt var. Onlar. se - 103!, tıiitçC'si hakkııtdn ' erdiği 
bebiyle iı:ı se\·iyesini J:aybedıyor. ral;anthu·ı göı•iince o buhranlı 
Burnda b.ile doğrudan ~o~ya giinlcrl hatırlıyoruz; o. 7,tuıınn-
1.all<a avakkr..bı ::anmak ımltö.Il~- dal~I l>iitçt-mlzin ıou ınilronhıl. 
nı bulamıyonı7.. ]Jut.t?.vassıtb y ış rnkııını ile yeni giı-;ııe~~tc oldu· 
rr··ru oru"" o da "arasm:ı ld\ı:pt r .... •nıuz mııli scııcnlıı :.!00 mil. 
,O y uo d' 0 .;u k · i kuTUŞ ucuza ver.. l\:e "'onluk rn!.:nnn urnsrıulul.l 100 
oy yırm k"lde ~ teşvikte bulunuyor. Bu se 1 ınil:ron Ill'n ,nriı1nt failnsı ıncm 

millt servet kıvmet Uade eden Ieket , 0 ıuillct lşlel'lnin ne lı:n
cıervet hire' i?J;yor. Do~usunu dar doğru , ·o feyizli blr yol<.ln 
"6vliveyf~,.böylece köylüye ~:~P· yürilınelde oldıı~•ıımı gösteren 
tığımız avııkkanlar içirı vedı': • ktın etli bir delil olcluğundan 
miz ekmek ~nah... Satıcı bıı.e bıı güzel ,·c ı;nynnı iftlhnr nc
hakimdir. Satıcı Mağıya yapma- ticenin lstihsnlino hizmet eden. 
mızı istiyor. Deri yapan tUc~ Jeri tebrik cdi>•onız. Asını US 
daha aşağı kalite mal vernıege 

;> orlar. 
-- \':ır efendim, t]örl laleıl ılıılııı 

,·nr. 
- Şu S:ıbur S:ırnl meselesine ge. 

lelim. Uu otlnm otobüsleri ne ':ıkil 
sefı-re çıkarılı, rulısııt ııc zamnıı \"C· 

rJldi 7 
- Bu kabil muameleler riyaset 

makamına vaki olur, birisi müra· 
caat eder, vali muvafık göriilse 
muamele yürür. Bundan sonra en· 
cümen kararı alınır, arabalar mu· 
ayene edilir, ondan sonra da mii· 

saade edilir. 
- Yarım günde bütün işler bit 

miş diyorlar?. 
- Efendim yanm gün.de de o· 

lur, 15 glin'de de olur. 
- Evet, telefonla emir verilmiş. 

bilet verilmiş. 
- Ben bilet filan vermedim. 

- Sabur Sami bn otobüsleri ne-

reden getirmiş? 
- l'l ere den getirdiğini iyice 

bilmiyorum. 
- Hatta şoförleri de beraber 

gctirrniJ. 
- Bütün bu muameleler riya· 

set makamını alakadar etmez, mu· 
ayyen bürolara tabi resen yapıla-
cak işlerdir. 

Reis bundan sonra Muhittin Os 

tün dağa dönerek: 
- Salıur Sami meselesinde te· 

!:fonla emir verdiğiniz doğru mu· 

dur? 
- Hayır, vermedim. 
- istisnai muameleler y:ıpılm ~ 

ve bütün bunlar yarım günde bit· 
miş diyorlar, ne dersiniz? 

- Efendim yarım günde de o 
lur, beş gi:•.de de. Bunun bizimlt 

ala"kası yoktur. 
- Arnbalar sefere çıktıktan 

bir ay sonra ruhsat tezkeresi ve· 

rilmiş. 
- Hatırım~a kal:ın şey şudur: 

Ilk muamele tcl:emmül etmiş, mu
ayeneleri yapılmak, on1Jan tonra 
ruhsatnamesi doldurulmak için 
hiçbir zamana ihtiyaç kalmamış· 
tır. Telefonla kim: emir verilmiş, 
l:im: vc.-ilmemiş bun ubulmak Hi· 
zım:lır. Bu muameleyi ben yapma· 
dım. Halka azami ynrdımı düşüne 
rek vesaiti nakliye.1in bir an ev
vel faaliyete ge~mesi iç:n müsaa· 
de edilmi~. bu kol3yl ~ı yapmış o· 
lan vars::ı, bu kötü bir §:y değil-

clir. 
- Sabilr Saminin bir sı•çu v::ır 

mı bu işte? 
- Belediyeye bir müraca:ıt va

ki oldu. Bana gel.di. Son birlt:ıç 
kuruşum var. Dunu yiyeceğim, m~ 
saa'::le ediniz d: otobüs işleteyim, 

dedi. 
Ben de bu işler çok karışıktır, 

bunfora l:arışma, dedim. Fal:nt o 
ısrar etti, n~sih<ltimi dinlemedi. 
Ş ı:.hs:ın bend:nize vaki olan mtira· 
caat bunJ:ın ibarettir. 

Oı:tün:.?ağın sözleri burada bitti. 
Bundan so;ıra fen heyeti müdürü 
Hüsnü Ke:;eroğlu ve ~:ıri:fat mü· 
dürü Ne~et Altuğ söz alarak, bu 
işin kendileriyle alakasını izah et· 
tiler, kendilerine isnat edilen su· 
çun katiyen gayri varit olduğunu 
ileri sürdüler. 

Muhakemeye yann saat 9,5 ta 

devam olunacaktır. 
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Almanya - Yugos avya Maçı 
ilk devreyi galip olarak bitiren Yunos.lavlar 

ikinci kısımda nasıl yenildııe"r ' 
Almanya milli takım olimpiyat şılnştıJı Macar Milli takımını 3..2 

yenmi,...ir. .:ıtadında 70.000 seyirci ön.ünde 
!;:ar§ılaı;ıtığı Yugoslavya. Milli tn. 
·ammı gUçlükle 3-2 mağlup ede. 
;ilmiştir. Hatta birinci haft:ıym. 
da 2-1 galip vaziyette olan Yu. 
:;oslavlar, hem snhadaki oyuncu. 
!arı hem de kendi takımlarının 
zaferine şahit olmağa gelen se. 
yircileri hayrete düşürmü~ledir. 

Çok çetin, çevik ve te'mik ba. 
itımdnn mükemmel futbolcular o. 
:an Yugoslavlar galibiyeti, bü _ 
yük bir mücadeleden soru-:ı AL 
.11anlara terk etmişlerdir. 

Alman Milli takımı birinci lınf. 
taymda mütemadiyen bocalamış 
ve rakibinin karşısında bir tür. 
lü kendini toplayamamıştır. He. 
le hücum hatları hiç anlaşama • 
mıştır . 

Maç, başladıktan biraz sonra, 
Dr. Şaresi Mncarlarm ilk sayıla. 
rmı yapmL'.i ve takımını daha ilk 
.ı.nda galip vaziyete sokmuş ol _ 
mnkla berab~r haftaym son dakL 
·calnrmda. Hollandalılnnn ıner • 
kez muhacimi Vente beraberlik 
sayısnı yapmış ve arkasından i . 
kinci golü atarak talomını 2-1 
·~yete getirmiştir. 

!kinci hnftaymda. Holandalı • 
::ırm ha'dm ~ir oyıın çıkarmış ol
malr..rma rağmen, Macarlar sol -
l"Ikları Tikoş'un ayağiyle ikinci 
beraberlik sayılarını yapmışlar. 
s::ı <la, Holandalı Harder üçüncU 
golü çıkarmnğn muvnf fak olmuş 
'w'C bu suretle Holanda Milli takı. 
mı 3~2 galip gelmfctir. 

Avrupada Futbol 
Müsabakaları 

İkinci haftayma başlandığı za. 
:nan Almanların biraz daha şuur. 
lu oynıımağa b:ı.şladıkları, lıil. 
cum hattının daha yancı ve kom. 
bine bir oyun oynadığı göriilmüş. 
tür. Mnamafih bu 45 dakika zar. Avrupanın muhtelif memleket. 
fında bütün enerjilerini sarf eden !erinde bu hafta yapılan lik maç. 
Almanlar, Yugoslav müdafaası !arının neticeleri şunln.rdır: 
önünde ve hususiyle fevkalade lNG!LTEREDE: 
mükemmel bir kaleci olan Gla- Blrnıingham - Grimsby Tovn 1.1 
ser'in müdahaleleri neticesinde Bolton Vandercrs _ Hudders 
ancak iki sayı çıkarmak imkanı. Field 3.2 
m bulmuşlardır. Charlton Athletic. Pertsmouth 

Yugoslavlar, birinci haflaymın 3.3 
27 inci dakikasında Petroviç'ir Chelsea • Brentrord 1-3 
cıyağiyle ilk sayılarını yapmış • Leeds ünited • EYerton 1-2 
!ardır. Bir müddet sonra bir kor. Leichester City. Aston Villa ı.ı 
ner kaza.nan Almanlar, solnçık • Liverpool - Volverhnmton 0.2 
ları Urban'ın ayağiyle beraber •

1 
Manchester United _ Dcrby 

lik sayılarını yapmışlardır. Bu County l-1 
beraberlikten dört dakika sonra, Midles Brough • Sundcrlnn.d 3.0 
Yugoslavların merkez rnuhacimi Preston Nothend - Arsenal 2.1 
Nölfal ikinci golü atmıştır. Stoke City - Blaltpool 1-1 

Hn.ftaymdan sonra Alman Ja. A.LMANYADA: 
nes bir ceza \'UTUŞU neticesinde Pommern Berlin - Mark Bran.. 
beraberlik sayısını ve UçUncU sa. dcnburg 2.2 
yıyı da sağaçıklan yapmıştır. Polizei Chemnitz _ Dresdner S.c. 

Macaristan - Holanda 1. Fc. Nilrenberg. Schvaben 1-4 
Maçı ı Augsbur 2.0 

Holanda milli futbol taktmı Admira Viyıın.a - Vaker 10.0 
Roterdamda Feyendord stadyo . ~?pid - Amatö: St~yer 3.1 
munda 40 bin ~eyirci önUnde kar. \ ıenna - Amator Fıat 4.1 

lTALYADA: 

Askeri liseler arasında 

Boks ve Güreş 

Lazio • Fc. Bolonya. 
Nocnra • Fc. Livorno 
Milano • Bari 
Sampierdnrena _ Genun 93 

Maltepe askeri lisesinde bu cu. Juventus • Ambrosiamı 
martesi günü saat l de güreş, pa- F'c. Trieste • Napoli 
1.nr günü de gene s:ıat 1 de bol:s Lucca • As. Roma 
müsab:ıkalnrı başhyacaktır. Bir Modena _ Torino 
gün boks, bir gün g!ireş olmal• ü. FRANSADA: 
zere bu müsab:ıl:alar 1 hı:.fta de. Rncing Paris • Fc. Sete 
vnm edecel:tir. Tartılar saat 10 Fc. Met.z _ S. t. Etienne 
da o1neal•tır. A.s. Can,'les • Olimpik Lille 

1.2 
2.1 
3-1 
ı.o 

o.o 
o.o 
1-4 
0.1 

3.0 
ı.o 

1.0 

Halrnmler bölgemizin en tanın. Olimpik Mnrseme • Rncing 
mış gUreş-:i ve boksörlerinden se. Strassburg 1-0 
ı,:ilmiı:tir. 1 Racing Roubaix • Le Havre 1-1 

r.•ı müsabakalara Deniz Harp Fc. Rouen _ Fc. Antibes 0.1 
Okulu ve I.1isesi, Kuleli, :Maltepe Fc. Sochaux • Excclsior Roub"iX 
ve Burra askeri liseleri jctirak S-0 
edecektir. Fivecı _ l.ens 4.0 

---~---- --
üniversite Rel<törlüğün.d9n 

Edebiyat fakültesi Arkeoloji enstitüsüne bir desinatör eh. 
11ncaktır. Aylık ücreti 83 liradır. GüZC'l S:ınntlar Ad:ıkcmisi de. 
'.or:ı.syon veya tczyino.t kısmı mezunu olmak şaıtlır. 1steklilc. 
·:n f kiilte deh:ınlı{;ın:ı müracaatı:ı..rı. (1388) 

Akhisar Bclcc!iye~:n.den: 
Ynpılmnkta olan Akhisar Elektrik şebeke i)erine ilüvcten hU. 

!iümet c:ıdde:ııi güzergfihına :ıit elekt:-ik §Cbekc iııi uçrk eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 
. ı -:..Her i~tekli .Nafıa Vekulclince bu gibi §ehir işlerini ya. 

p:ı bılecegıne d:ıır vesıkayı haiz ol:ıcaktır. 
2 - Her istekli bedeli keşfi olan 1732 lira 99 lturuşun <ö 7 5 

v ' , 

~uc,unu teminat olnra~ verece"ttir. 
:1 - lhale 6 mart 9~9 pazartesi günü san.t 15 tcdir. 
4 - Nafıa Vekiıletince mutnl<lak l:cf f \C ~:ı.rtn:ı.meler bele.. 

diyede görülebilir. (1160) 

Türk 1-lava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

BUyllk ikramiye 50,000 liradır 
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umum doktorların müttefik an takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu. 
dur. Daima kanı tazeleyip çoğa Itır. Tatlı bir iştiha temin eder, zaman gençlik, dinçlik verit, zc ka ve hafıza kudretini yükseltir. 
Sinirleri adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücut maki nesine lazım olan bütün enerji ve 
kabiliyeti vererek insanı daima. azim, irade, neş'e sahibi eder. Mi de, barsak tembelliğinden ileri gelen muannit inkıbazlarda, bel 
gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

FOSFARSOLU; diğer bütün ku\'\'et ilac;larmdan ayıran baş he~ hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha, yaratması 
ve ilk kullananlarda bile mucize gibi terisini derhal göstermesi dtr. Tifo, grip, ~türrie, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen 
tehlik~li ha~talıkların nekahat devirlerinde en miikemmel bir de nnan şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 

---------------~ Avrupada en 
çok kullanılan 

9POKER 

POKER Traş 

traş bıçakları memleketi
mizde dahi en çok sevilen 

Bıçaeıdır. -----------· .... 
... "" .... · . . ' ,. -

-',::Tstanbul -Beledi.vesi llinlarl 
: ,. ... •• • .. . .,, ' ... .: .,;' .. ~ ......... ~... • ".J •· ~ 

Keşif bedeli 12465 lira 99 kuruş olan Taksim bahçesinde yap. 
tırılt.cak inşaat ve tamirat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 10-3- 939 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. 1steyenler keşif evrakile şartnamesini 62 kuruş mu. 
kabilinde fen işleri müdürlüğünden alabilirler. İstekliler 24SJ sa
yılı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden 

bu iş için alııcaklan fen ehliyet ve Ticaret odası vesikalarile 934 
lira 95 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tek. 
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde sa. 
at 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (1198) 

• • • 
Keşif bedeli 1284 lira 19 kuruş olan Sürp Agop mezarlık du. 

varmm tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şarL 
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden alacak. 
ları fen ehliyet ve ticaret odası vesikalarile 96 lira 31 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10-3-939 cuma gü. 
nü saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. (1177) 

*** 

Dev~et Demiryoiları ve : Limanları 
işletme Umum idaresi .· ilApları ·-. 

Vagonların tahmil Ye ve tahliyeleri için verilmekte olan müh.. 
!et senenin Eylül, Birinciteşrin, lkinciteşrin ve Birincikanun ay. 
larında Haydarpaşada ve lzmirde (8) diğer istasyonlarda (6) 

saattir. Senenin diğer aylarında bütün istasyonlarda (8) saattir. 
Bu saatlerde araya giren öğle tatilleri dahildir. Ambarlann ka. 
pal! kaldığı muayyen gece saatleri ve tatil günleri dahil değildir. 
5 Mart 1939 dan itibaren bu suretyle tatbik edilecektir. Buna 
muhalif olan ilan ve emirler mülgadır. Fazla tafsilat için is. 
tasyonlara müracaat edilebilir. (1403) 

lstanbul P. 'f. T. MDdDrlUğUnden: 
İdare ihtiyacı için 50 adet 120 X 150 S. M. ebadında müdcv. 

ver dipli koli çantası, 828 adet 60 X 95 S. M:. ve yine 730 adet 
50 X 75 S. M. ebadında. dahili posta çantast, 150 adet 60 X 95 
S. M. ve 100 adet 50 X 75 S. M. ebadında harici posta çantaları 
ki ceman 1858 adet posta ç_antasmm alımı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22--3-939 çarşamba saat 15 
de B. Postahane binası alt katta müfettişlik odasında toplana. 
cak alım satmı komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
5758 lira, muvakkat teminat 431 lira 85 kuruştur. Taliplerin oL 
baptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını ya. 
tırmak üzere çalışma günlerinde mezk\ır müdürlük idari kalem 
levazım kısmına eksiltme saati olan 15 den bir saat evveline ka. 
aar kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif mektuplarım, 
yeni sene için muteber ticaret odasI vesikası muvakkat teminat 
makbuzunu havi olarak yukarıda sözü geçen komisyon ba§kan. 
lığına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (1358) 

Belediye · Sular idaresinden : 
Kapalı zarflı münakasa IU\nı 

!daremi7..Ce ıKitane terşih havuzlarında yaptırılacak hafriyat 
kapalı zarf}a münkasaya konmuştur. 

1. - Bu iş için tanzim olunan şartname idaremiz Levazım 
servisinden parasız olarak alınabilir. 

En bilyilk sergilerde ~ 
loma, 48 madalya. k 

Böyle güzel dişler 

RADYO 
kttilanantar'" 

di.şlcridir. . 

Diş tabibleri dıJ°' 
,_ __________ 911 "Dişlerin ve a.ğıın 

bah ve akşam her yemekten sonra dişleri • terııizl 
bildir.,, 

Muhammen 
Fiatı Bedeli 

Kr. Lira. 1 

Beyaz Çul "Başı 115000 70 33033 
bağlı,, ''Kilosu,, "Takriben,, ,_M 

I - Yukarıda yazılı çullar için 27-2-939 ta.rihlJJ"'"' 
zarfla yapılan münakasada teklif olunan fiat haddi 1 

mediğinden pazarlıkla mübayaası kararlll§tmlmıştır· 
Il - Pazarlık 7-3-939 tarihinde saat 16,30 da 

Levazım Müdüriyet binası alım komisyonunda yapıla 
III - Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte beill 

misyona. gelmeleri ilfuı olunur. (1405) 
• • • 

I - Tuzlalanmız için şartnamesi 
net açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli sif 
ve muvakkat teminatı 352.50 liradır. 

III - Eksiltme 10-3-939 tarihine rastlıyan cutJl~ 
at 15 de Kaba.taşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
yonunJa yapılacaktır. ~ 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn söıil r1' 
den alınabilir. ~ 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalarıt1 ;I: 
liflerini, Detay ve eb'admı gösterir resimlerin ve vagc>~ 
takları hakkında ayrıca mufassal izahat ile detay reS 
le gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar unıuJil" 
tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulün il JXI 
veoika almaları lhnndır. 

V1 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ~ 
7,5 güvenme paralan ve tuz fen şubesinden aldıkları 
birlikte yukarıda adı geçen komiyona gelmeleri ilan olu!J 

Belediye sular ldareslndc0
1 

Kapalı zarf1a münakasa ilanı: cJ 
idaremizin Kiğıtane terşih havuzlarında yaptıtJ 

at için satın alınacak. 
175 metre mikap kalın Sultan çiftliği kunııı 
300 ,, ,, ince ,, ,, 
650 ,, ,, inşaat çakılı 

Kapalı zarfla münakasaya konmuştur. lf 
1 - Bu iş için, tanzim edilen şartname idart'ııı 

servisinden parasız olarak almbilir. 'İ.ı 
2 - Talipler şartnameye göre hazırhyacakla.I'I 1':t 

!arını ihale günü olan 27 Mart 939 pazartesi günU ~ ?I 
kadar Taksim Sıraservi caddesindeki idare merkeı1~( 
riyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten sonra gelecek Jt 

Keşif bedeli 1680 lira 90 kuruş olan Teşvikiye Ihlamur cad.. 
desi kaldırım inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraki. 
le şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile 126 lira 7 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6-3-939 
,Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı. 
dırlar. (1086) (B.) 

Belediye sular idar~slnden : 

~ 
BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KUR~ 

2. - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarf. 
larını iJhale günil olan 22 Mart 939 çarşamba günü saat on beşe 
kadar Taksim Sıraserviler cadesindeki idare merkezinde müdü. 
riyete venn~ olmalıdırlar. Bu saatten sonra getirilecek kapalı 
:.a.rflar kabul edilmez. (1400) lar kabul edilmez. 

ZA Yl - Gerede n5kerlik ~ube.sin -
den alılı~ım terhi~ te1.kcrcmi zayi el
tim. Yenisini alaca~ımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Kapalı .zarflı mü11alıXZSa iUim: 
idaremizce Kağıthane terşih havuzlan için satın alınacak 

1100 metre mikıip kum kapah zarfla mw;akasaya konulmuştur. 
1 - Bu iş için tanzim edilen şartname idaremiz levazım 

servisinden parasız olarak alına.bilir. 

2 - Talipler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf. 
lan ihale günil olan 29 Mart 939 çarşamba günü saat on beşe 
kaıl:ır Taksim Sıraservilcr caddesin.deki idaremiz merkezinde 
müdüriyete ver.miş olmalıdırlar. Bu saatten sonra getirilecek 
zarffar kabul edilmez. (1410) 

Kitap Resmi Hazırlama Müsabakası 
Maarif Vekilliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitapla. 

rı için 36 tane renkli levha yapt~ılacaktır .. Bu Jevhalann her bi
ri için malzeme ressam tarafından temin edilmek Uz.ere on lira 
telif hakkı verilecektir. Bu işe talip olanların yapılacak resim. 
Jerin plan ve şartnamelerini görmek üzere 6- 10 mart 1939 tarih_ 
leri arasında Galatasaray lisesi müdürlüğüne müracaatları ıa._ 

zımdır. Taliplerin alacakları izahata ve tesbit edilen şrtnameye 
göre hazırlıyacakla.rı ikişer örneği 15 mart 1939 tarihine kadar 

• Galatasaray lisesi müdürlüğüne teslim etmeleri icap eder. 
fütapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maksada uy. 

gun görülen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecek
tir. Beğenilmiyen resimler sahiplerine geri verilecektir. 

(686)(1335) 

Akhisar Belediyesin den: 
1 - Akhisarda 900 adet elektrik abonelerine ait branşıman-

larm yapılması işçiliği açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Bu işin bedeli muhammeni 1800 liradır. 
3 - İhale: 6 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - İsteklinin ikinci sınıf ehliyeti haiz olması şarttır. 
5 - Bedeli muhammenin % 7,5 çuğu teminat verilmek sure. 

ti:c eksiltmeye girilir. (1152) 

Gerede, Mengen nahiyesi Arak 
köyünden Nuri Ali Ozel 

il An 
Emniyet Sandığı Mütlıü.rlüğün. 

den: 
Cide Günye kariyesinde Ocak. 

çı oğulların.dan Hasan oğlu Ah. 
met. 16- 3-937 tarihinde sandı. 
ğımıza. bıraktığı para için verL 
len 19173 numaralı bonosunu kay 
bettiğini söylemiştir. Yenisi ve. 
rileceğinden eskisinin hükmü oL 
madığı ilin olunur. (K. !. 404) 

·-Or. Necaettın Atasagun 
Sah:ıhl:ırı 8.:lO a k:ıdur: okşıırıı

lıırı 17 den :mnrn Uıleli Tn) ynrr 
\p. D:ıire2; ~o.17 de hn!lit:ılnrını 
k:ıbul eılrr. (1'tltfon: 2305:1) 
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işte size bir adres 
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