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Sansasyon 
''Sansasron lf adamının ro

mantlzmldlr.• 
Bu söz bir Amerikan vecize

sidir ve sarı gueteclllk bu vecl· 
DtJi Adeta kendisine prensip o

Fuat Köprülü 
jübilesi 

Denizbankda· Fazla ispirtolu 
içkiler 

Mahkemelerd•I 

Beyoöiünda i~ 
cinayet 

f 
Malctul Kadının 
Zabıtasında 1'•""',...... 

Varını? larak kabul etmlftlr. 
Sansasyon merakı büyük iş Bugün Saat 15 de lnhitarlar U. Müdürü Birkaç gün evvel 

sahalarının bilhassa Amerikan Üniversitede Mraaiın Denizbanktan kadro harici edil- cekse bunun hemen tediyesini iı· Projeyi Ankaraya Hüıeyinağa mahalleıiııd• rll' 
coğraf1umm ve lktıaacU işlet· Var mit memurlara ldün de tazminat- temitlerdir. Götürdü ıokaiındaki evde iılenell 
me şartlarmm insan pslkoloJlst- Uıtat Fuat Köprülünün profe- lan ve tekaüt aandığındaki pıra· Umum mildUrH1k bu hu.uıta tnhiaarlar umum müdürliliü yet maznununun dUO. 
ne aşüadılJ blr haldir. Sall"8- ı sörlillıc hayatının yirmi beıinci yıl ları tevzi edilmemittir. kenldilerine kati bir te1 tayleme- Veklletin verdiği bir karar üzeri- ıonra, ağırceza mabk 
JOD merakım tahlil itin Ameri· dönUmUnU kutlamak üzere btan· mittir. ne rakı cibi fazla iıpirtolu içlrile- muhakemesine batlan.dı· .....t 
L. Memurlardan bir kıımı yı'ne u- sı: ı d' ;ıı.:.. "' •-nı M hL e öl71eden ,u--, -.almm pnlf toprak üstüne fa· b l •• i -1t i Ed b' t f k""lt 1.1y en ı ..... e c1.1re, çıaa an rin ıdereceıı"ni dütlirmek Uzere tet a .. em • 1_ı.tt1"" u un veraı es e ıya 1 u e- mum müdür Yuıuf Ziya Erzine ı b ~· 
7J}ıfını, gilnflfle, an araamda al 'taıebealnin tertip ettiği jübile memurlardan eıki dairelerde çalıı· kilder yapmıı, bir proje hazırla- 14 t~ açıldı. Suç u, 1 ~ 
slrfttill mflcadelenln nevilerini bucUn öğleden ıonra aaat 15 te müracaat etmiıler; derhal it bul- mıt olanlara her ıeneJd meaaileri nuıtır. tevkif karan olma:trı' 
hatırlamalıdır. Univenite konf eranı aalonunda malan mümkün olmadığını hatır- için birer maq tazminat verilecek Bu projeyi inhisarlar umum mu muhafazaıı altın at1'° 

Step, 4a1, çetin maden saha· yapılacaktır. latarak her gUn daha müfkUl va- yalnıı bundan yeni memurlarla Uç dürU Mithat Yenel evvelki akpm ıokuldu. Katil Rahim, bCt 
aı, çöl, teJıir, ·ve nlhafet bfl· Evvel& edebiyat fakWteıi do- ıiyette kaldıklarınr, onun için e- ıeneden u hbmeti bulanlar iıti· Ankaraya cCStUrmUıtUr. nah oldufunu, evli ve ı-" 

1' L dil · · 'l f d d mi L, dir --'-lbi bulundu'"'" ua81 ttln bwılan genlt aonauza ben· r.entler:-.1en Ali Nihat Tarlan Fu- .er .. en enne tazmınat vene· • e e c yece.uer • H lanan j eöre bucUn aau .~ 
ll u.ıou -------------------------- anr pro eye • ra 18zlerine f6yle kleyalll 

ze7en bir tablattn hudutlarl i· at Köprülünün edobiyat tarihi R e e e 43 ten 50 dereceye kadar olan ra· ~ 
çlnde ltlemek u.ruretl iman ru- cephetlni, doçent Ömer LQtfi P'u· B a ı· o eı Si n 111 laların iıpirto miktarları mühim - Buraya muhacir 
buna dikkate IAJik bir huml· at KöprWünUn tarihi cepbeaini, miktarda indirilmektedir. dik. HUkQmet bizi Or 
7et balıfetmlftlrı Hareket, PJ'ri Ziyaettin Fahri de içtimaı cephe- Umum! uhhat U.erinde fena Yeniköyüne lakın etti• 

mflmktln undan 197lerl baki- ılni anlatacaktır. ı· s t ı· fa s 1 m ese 1 e sı· teıirleri olan bu içkilerin böyle- ne buraya ıeldifimde 
kat ballne ko,mak, barikulAde 1 T 1 be • likle vücutlarda yaptığı ıararlamı tanıftım.4, 5 ay beraber 
sanılan 197lerl alel&deler sam- ilk Oku a e ııne mümkün oldufu kadar önUne ce- Onu kanmdan, çocu 
reslneaokmak merala bunun Yardımcı Kitaplar Bugün yapılacak toplanhnın çilecektir. kendimden, velhasıl ber 
göze çarpan eepb..ıcUr. ilkokul talebetine derılerinden linbiurlar umum mUdUıil Mlı· fasla 1eviyordum. ..ı 
"~" b67lece bir ha- maada bilgilerini arttırmak mak- .. k 1 k •ht• ı· ar hat Yenel An'karadan .döndUkten Vak& akpmı Taktlılld.., 

klkate latlnat eder. Jl'akat bu udiyle neıredilen çocuk eterle- mu na aşa 1 geçme 1 ıma 1 v. sonra lnciltereye cidecek ve Tilrk kl:Stede iki duble bira lç~ 
hakikat o kadar nlaııclınlJr, o rinin Murif VekAleti tarafından Istanbul Barosu avukatları, bu- bir relı ıeçilmetinl iıtiyecelder· tUtUn Limited tfrketinin bütün ra evlerine clttlm. Kaflllll' 
J.adar batb davalarla karlftı· tayin edilen bir komiıyon marife gün öğleden sonra, ağırceza mah- dir. Bu yüzden toplantı hayli mil· aatıtlan üzerinde tnıiliz firmala- cıkmııtı. A 
l ılarak CJVJklaştırıhr ki, "san· tiyle tetkik edilmeğe batlandığım kemeal ealonunda bir toplantı ya· nakaplı ce~ecektir. rlyle temaslarda bulunacaktır. _ Bana biraz ekınek fV' 
: .:syon" it adammm romantlz- yazmııtı'k. Komisyon çalıımasına paca'Jdardır. Eğer Hasan Hayri iıtifaamda d' 

A :la a.da ım. dl• 
, ıl ~ktan çıkar. Sadece ''l&n- baglamıt. ilk pi nl 200 k r e- Toplant&, mUıtlfl Baro reiıi ısrar edene, reisliğe ft&QUet ola- Komcu kavgası Sıbahatin anneai kıl ;,,. 
F:ıs7on için, sanau7on" maskesi ıcr tetkik etmiıtir. Hıaan Hayrinin latifuı konuıu- rak batta Kıbnah CeW olmak il· 'I' _ Buruı babanın e\'i 
altında blr para tuzalı hallnl Ttek\k edilen eıerler amıf ıuuf lıcalmr. DUn buı avukatlar, Ha- zere ıu ;ıvukatlann iami geçmek- Hakaret Edilen Kadına _ öyle iıe aldıfnııı _.,._,_ 
11~. taanlf edilecektir. san Hıyrinin iıtifaımı geri almaıı tedir: · · l dedim.-

Felr. Gelerek Öldü ccrıye venn 
Amerlkadan tfltflıı afbl, pata· Köy Konferanalan için bir takrir huırlamıtJardır. Baro ikinci reiıi Mek1d Hile· T Hepıi birlik olarak• 

t..!s gibi başka Jatalara intikal lı..anbul killtlir direktörlüğü- Takrire 80 - 90 awbt iımı at- met, Şirketi Hayriye vekili Neca· Milddeiumumtlik, çok &ariP bir _ Erkek olan kadııll 
P'len ••aanw7on" merakı bir nün hazırladığı klSy konferansla- mııtır. Buıt!an batka toplantıda ti, etki Baro relılerinden Sadettin bldiaenin tahkiatma el koymuı· hediyeyi iıtemez, deyiP 
1.:mn matbuatın IJ(lası ballnt rma buıUnden itibaren baılana- birçok avukatlar reisin iatlfaamı Ferit, Halil Hilmi, SaWıattin Ne· tur. Hldiae ıudur: hücum ettiler. Beni bo ~ 
r.Jmıştır. caktır. geri almuı için taı 18yllyecelder· 19t, ubık adliye mU.tetarı Kenan Fatihte, SansUJelde, hoca U- Korkutmak için tablJS""" 

EfkAmımuml7esl tefek.kül S • G"d E I dir. Diğer taraftan buı aYUkatlar Ömer. veyı mahalle~de oturan §azi· kip havaya atet ettiJD. ~ 
e3ılş, organlz~ bir bal aiımt o- ergıye 1 en ser er da emrivlkinin lu.bu1Unl1, ve yeni ment adında bır ka~, diln ubah Sabahata nasıl rastıeıdir'" 
lan memleketlerde 8&DS&sf0n· Nevyork ıergisine gönderilecek komıuau Fatma ile bır tavuk me· 

0 
b . aka~ 

eulnk markası Ostflnde tesiri otan e§yalann hazırlandığını yaz- Etrüık Vapuru Ozerindeı iktuadi Müeaaeaeler 1eleal yUsUnden kavcı etmiıtir. ~~~~:Her :ı~e Y kol' 
mahdut bir manzara arzeder. ınıı, bu eıyalann muhteviyatı hak Yapılacak Tetkikler Teftit Heyeti Reialiii Patma, ıu~de at~ ıelen mit ol~cafım, lri 'kurıuo · 
Sansasyona herkes güler, geçer. kında enefki günkü aayımızda Evvelce yudıtnnıs cibl dün- Baıvekllete ballı lktnadt mil· taılerl tayliyerek kendiainl tah· mit. Vaka zamanı eaaılll 
Onun bir yalan oldutnnu ldrAk- malQmat vermiıtik. kil Menin postunu Tarı vapuru ..,... " .... ,,.. üftli hey.eti ldr etmlıdr. Tahklre marus l'~n de değildim. Şimdi de k 
te güçlük çeldlmes. Eıyalar dltn npm mbeler u-~ ~~ ~· "8 '9t· relıllğine tayin editen inhisarlar Şazlment kadın o kadar mtlteetalr 1 b 1 

Fakat efkArmmuml7esl tam mum mlidOrll Aıtz, Ankara Etno- kıkler ıçın Jımanda ahkonulmuı· .. k' • 1 . üd" il Ca. olinuıtur: 1d, 1dtrei:Wete i>affaiiııf, ı u uyorum . ., . dd 

bir nizanı almamı!" memleket- grafya müzesi müdilrU Osman Fe- tur. mus ırat ve tuz ıı m m ur • u ıonra Uzerine felç celerek idil· Suçlunun lfadesın .,,. 
·" · 1 vit bu ayın 10 unda Ankaraya ha· por okundu -

ıe-"e •ana•ayon ralan vaziyeti- rit, Atan A. tik&,·. müzes. ı memura.- Vapur illerinde yapılacak olan 1tıp ölmUıtilr. morg.ra u • 
cu "' ...... reket edecek Ye yeni vazifealne bahaö mtında, Dl 

nı gizler ve hakikat çefD.lal al· nndan Selım ın idaresınde Amerı- ııkı tetkiklerde bulunmak Uıere Müddeiumumilik hldiMJ8 vasi n, d~ 
tında faal17ete ~lar. kaya gönderilmiıtir. Almanyadaki Krop pntiyelerlnin baıhyacaktır. yet etmlı Şulmendln ceucSl ad· kolunda Uç yara11 bulun 

mi k t -o-- iki mUteha11ıı fen ak1amı bu ıUn· liye dokt~ru En•er Karan tarafın· mUne sırtında ve meı:n . .a 
Bn nslı taşıyan me e e • Halkevinde temıil dan muayene edı'lmitö'r. Ceıet glS raalrın ıebebiyet verdi•· lerde sansaa7on blr nbamsızlık Y umurla Kontrolü ler.de ıehrlmiıe ıelecektir. 

u:ıaunı halini alır ve or~anlze Nizamnamesi Bunlardan biri ınverte " dl· Beılkt111 Hallte11lnde11: rillen lüzum üzerine morca kaldı· yordu. bah•df 
geri kuan mütehuaıardır. lm Bundan ıonra Sa 

efkArmmumJ7ell memleketler- ihraç edilen yumurtaların kon- Bu akıam Evlmhln Dll, Tarih, E.. n ,,.1
1ttmatır. kadın '--L~- taubat GUlizar mahk~meye istldl 

dekinden çok başka tesirler ya- trolilne mahıuı nizamnamede ya- Bunlar celdikten ıonrı, vapur- debiyat komitesi ba11ndan Haydar- ~ ll&&IUDl.la IU ta.o 
par. pılmuı kararlaıtmlan değitikliğln da yapılması lcabeden tadillt tea- pa~a lisesi türkce muallimi Cemal ta- yapılmaktadır. Gülizar daha aa:bah 

Bir rerde g1se1 olan bqka bugünlerde allkadarlara bildlril- bit edilecektir. Bu itler burada rafından bir söylev verilecek, temsiJ MERDiVENDEN DUŞUP öL diğer kızı. Meli~at. ;;. 
yapılacak ve yalruı malzemeler grupumuz tarafından da uzun zaman- komıuıu ılc celmııtt. 

7erde <;irkin, blr 7erde za· mesi beklenmektedir. danberi hazırlanmasına talışılan DU - Edirneka.pıda oturan Hoı- dorlarda bı' •kaç defa ba 
lr "••ka rd f la k' Almanyadan cetirUecektir. b k k dmı •' rarsız, b .._., re e muzır Yeni ldeğitikliğe ıöre, u ır- (Kavga ııonu) komedisi temsil edile- cöbek adında ı~ çer es a • davatı apılarak güçtukl• 

olablllr. U ve ban bofluğu çok olan yu- cektlr. dün evinde mer4ivenlerden iner· y 
EADRt ERTEM murtılar da yalnız çatlak olma- Balo Tehiri ken dUtmüt. ölmüttür. mııtı.. • . ,, 

------------- mak prtiyle barice ıönderilebile- Tflrklye sanat m11tteplerl mezunla- Davet Houöbeğin cesedini muayene Gülızar ııtidaıında~ 

( K ) 
cektir rı cemlyeU başkanlılından: Cemiye- eden adliye doktoru cömU11DCline den ~ 'kan v~ _-:-~ 

lS! haberler Anı.dolu.1-- Vllft'lurta te..Jl-:yıtı Umizln ba akfUD Taksimde Cennet YUlaıek tktnat ve Ticaret Mek . • ml ö' yorum.,. diyordu. ~ ı 
gagı-- vıu köıkünde verecell balo, bava kuru· tebi mezunlannm toplantısı: ~n ver t r. disini ldavacı olarak ~D'I' 

• lktısat Veklletl buulamakta ol· fazla!aıtılı l~ yumurta ihracat· munun aynı akşamı tesadüf eden ba. ten sonra sendeleye ıe 
dulu It thUllfı nlzamnameıinl ta· çılart barice yumurta ıcm:letmeğc losu dolayııl)'le cı ı Mart 939 cumır- On bet cGn evvel ekaerlyet ha· •------------ıl rine g-ip oturdu. 
mamlamıştır. Nizamname bugünlerde baılamık üzere yeni kararı dört lesi 1lkpmına) tehir edllmtıtır. 111 olmacblmdan J.çtlma edemi. -ll tıctl' 
allkadarlara bildlrtlmlı olacaktır. ıözle beklemektedirler. yq Yüksek lktuat ve Ticaret (23 Nisan Çocuk Bauramı) Bundan •onra phi 

Bundan sora tıçllerle patronlar a. Doğum Bayramın bu yıl daha ilstiln ve nilmesine ıeçildi. ..ıtl 
rasında çıkacak lbUllflar bn niıam· mektebi mezunlan cemiyeti ni - .. en olması için timdiden ha:ıır- Bu aıt.alarda suçlu;;;;P"' 

hall dil -'- ff Ik • • Ça !ııtanbul erkek lisesi colrafya mu- ı-..:-.ı- v.paca.kl&n ta ., name hllkOnılerine ı&re e ec-- a evınm yı za.mname ııı:ınuwı:ı "-: • Ianınız. Çftnkü bayram çocukların Ruhi ıöı alarak, m 
tir. k 

1 
d ııllimi Şükrü'nün bir oAlu olmut n dllU ile yeni heyeti idarelerinin bayramıdır! 

• TifUk ihracatını ıtandırdue et- Be1106lu Hal ev n en: kendisine "İlknur" adı verilmiştir. seçimi için bugün l!laat 16 d& Be. 1.------------ı mektup verdi: 
mek Qzere llnmıelen kontrol memur- Spor şubemizin 4 Mart 939 cumar- llknur'un, şimdi yuv~sına, büyü· yoğlundakl merkezlerinde topla· _ Bu müvekldliıD 111-
larını ~etltllrmet için açılan kurs tesl gilnil Gardeııbarda verecell ça:r yünce de yurduna ıtık olmasını dl· nacaklan haber almmıgtır. ar.aamdalli lpkane 11J::_ttt1 
yakında Caall~tlni tanıamlamıt ola- tehir edilmiftir. leriz. iıbat eder. Mektup ~ '-
~~ ~~ 12~~~----------------~------~-~-~~-~-~~-~-~~tt~u~~~--~~-~~~~,~-~-~~-~-~~~~ fda ~P~~ 
cak, bunlar derhal standardizasyon ..ıı.-.Milııl,_1111111 ... Mlllıl'111ıllllllı.lllW ...v-... ._.. R.LJW ... ,v.w.r ... &...K.L ~~.._, ...LA.L\L ,_. ın n yu • di. ~ 
lflerlnde kullanılmata başlanacaktır. .O _/L 

110 
J /),. •• 1. kalp resmi vardır. De ~ ~ 

• Hamaller cemiyeti mensupları ~ ~ ~" me mektubu aldı. 't "-..ı 
dün senelik mnuml heyet toplantıla· __ .,.._,.._____________ Evvelki giln Karadenlıde başlayan Sonra yazının Sabah&~,. Y 
rını yapmıılardır. Toplantıda bir se- fırtına bütün şiddetiyle devam etmek olmadığı Mellbata aoıul 
nelik faaliyet 1Bril1illerek hesap ra- SIRÇA KOŞKTE HtiNTEJdBt EVVEL Orada Leh harkl:re naıırı ile yap· tedir. Bilyük vapurlu g(ltlnkle ıe- hat: ~ 
porlan tetkik edilmif, yeni idare he- 01.'URANLAR.. Nlıamettln Nazife sordular: tıitı gBrfiımelerin neticesi, Bek"in ferlerini yapmakta, klltilk vesait ise Ablam VR2!I :1 
)'eti setimi yepılmııtır. aaA bek mi, sol bek ml oldu~unu muhtelif limanlara sıAınmış bulun· - :- ... bil' l\fiıah yazanların, bele bunda lis- - Sen de mebushıla namzellilinl ö t k. d ,. mezdL Hattl ımzaaı.; .. 

koydun mu.. • s ercce maktadır. Vaktinde tedbir alın ıl\ın-
Muzik der.len• tallık iddia edenlerin mizaha ve hic- ı d Lu- hırsa 9'A 

n mukavemet etmeleri gerektir. - Hayır, dedi ,ben mebus olmam, :blAn. _ BADANA dan hiç bir deniz kazası olmamış- 1• \Uoum 0 r-
Be1lktt11 Halke11lnde11: ''NamıeUlk" reıımi ne edebi bir mebus seçerim. tır. dedi. ti 

lkl aylık tatll mllddetlni bitiren E- müldkat nrerek yeni ıairleri leh- YERLERE TUKVRMEl.'1NtZ Şehir iman - dikkat ediniz, fC· ---------::-----:! Katil Rahim, sabah• 
vlmiı ulusal milılk ve koro heyetleri zile sava~an bir eski şair bu siltun· MalCım. Yere tükllnnek fenadır. bir -iman dlyonıı - iıtnde en kor- • Cumarte. Pazar lira aarfettiğini, bediYcl" -
tekrar faaliyetlerine başlamıılardır. larda yaptılımıı lAtlfelere alınarak Pislik, hastalık yapar. Ve bunun I· kunç neane badana denilen bldi- - pahalı oUuğunu, birS~o: 
Bu heyetlere dahil olmak isteyen ka- telefona sarılmış, bu utırlann fal- çitıdir ki, belediye, sokaklara in- ıcdir. ~ ' MART & MART verdiğini iddia ediyor ... 
dın. erkek amatör Te beveskAr vatan· linden şikAyet etmiş. balar yaptırıp astırdı. B:ıdana, bir tefen ıibl, en ,Ozel, :=.; 12 Muharre~l8 Muharre H l K ban ...,.. 
daşlana sah ve cuma günleri al,şam- Oturup: LAkin toz, toprak yutulur mu? en tarihi binalara sanlır, onlan &1- -.... 

117 
Kuım US Kumı - att ur etlJlı! 

ları saat 20 de ulusal müzik ve koro Kimseden etmem ılkduet- Yutulursa ne olur? Hastalık. dilrflr. koyun yolladım.. ~ d 
6lretmenlerine milracaatları lAzım- Şarkısını söylese mlzahcıya daha Evvelki liln tehlrde bir acaip Taksim meydanında muanım V akıtler \ Vus.IEıaıı1 Vuı f Ewıt lira ver.dim. Hele ıCS';,.dctl 
dır. yakışır bir şey olmaz mı idi '7 hava esiyor, sokaklardaki bfitiln pis bir dunr vardır. Bunu her neden· 1----- - cuklann, rakıların 

Senfonik konser "Yazık oldu Süleuman eefndlue". likler, insanın gözlerine, bumuna, se badanalamışlır. Jlrenç ve çirkin •Dn•• 829 1227 628 1221S yoktur, !dedi. Davacı yeOI 
Çocuk Esirgeme 'Kurumu Shll şu· BİR MUHASİP ARANIYOR &Azına doluyordu. manzara. Şimdi, ba meydan sOzel. ve•• 12 28 6 4ll 12 2i 8 28 ran Gillizar bu s()sler 

besi menraatlne 7 Mart salı gilnil ak· Şehir tiyatrosu mildüriyetl. bu- Tilkilrmeli mi'7 Tükürmemeli mi? ı-ın•ı ıa 3" 9... l ı 88 " - · d fırla ak• 
k 1 tllmele batladL Baktık, ameleler - u , oo "cıu rın en yar • 1:amı saat 21 de Fnnsıı tiyatrosunda günlerde Denizbanktan atıkta a an Yukarı Ulkilrsen ... bıyık; qalı tQ- --••"' 1"08 1200 18"" 1200 ıan 

" f d Ad t h duvann bıdanalannı kuımakla -- " "" - Aman ne ya • rf • "-ik proC-·1
..A Milbendiyan idare. memurlar tara ın an e a mu a· kil akıl va••• 1,. ·~ ı at l" .. , 180 ., 

"'" ...,,.. rsen s • me•gut. Fe•kallde memnun olduk. • ·- " 0 rim, ki bize on par• .. nde Parls musl1d mu:ıJtlm mekte. sara edllml~ nzlyettedir. Sebebi; BAKALIM ştJT " ım-• •&a 10&1 4&1 10'8 

1 
1 k dl kısmının kapı Duvar olarak l(lzel olan bu cephe-

1
tir,, diye '--lırdı. binden mezun Bayan l\lnzltım iştira· memur arın ome • .ua 

il tıı d "'Bir muha•ı'p aranı· GOL OLACAK HI? nln b6yJe bir anla71fla tamiri, bb:e _,,_ ___ ....,________ Bundan aonra Sa 
ldyle bOyllk bir 11nfonik konser ve- anın s n • .. -
rilecekUr. yor"" levhasını ı&rmilş otmalandır. Kont Ciano Polonyadan dBndO. lmit veriyor. 
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MiLL i ŞEF Görüp düşUndUkÇI 
... - ..-- -.....-

Esrarlı pahahhk 
~ Dün de Istanbulluları dinledi Znrff giyinen bir do tuın: 

.. ııı.,._ nı.lıde b 
tJo~"'lll~ 1snı ul~ Reisicunı. 
r.h .... abab.~ et lllönü, dün de, 
. ~ llı.Uın ~rayında İstanbul 

essıl!er· . 
~ uıın dertlerini 

Gunıe .......... --............... -= 
~n Pesinrf en : ~ 
ıs-~- i 

1 ınenıacıhk 

::'~ ı' ~~ ~~y~~et 
çr:~ rece ı~ Yal • 

J ~ ! t le de ~il nız halkı eğlendi 
edl· . ! t'biYc,,ı gı ' fa-ycl.a'Landıracal; 
etti' ! ~. h 'l.'e 8iya.si fil le . 

i~ Qunu m r ı.s. 
ar~ ! ~~ tıe ~asıl yapabiliriz1 
~ 1 ıııenı.ac r para ister?,, 

...... h ı cevap · 
e)'' Pıır Q" ~ b verıyor: 

• te ıı ?ncacl .Q.§armak sadece 
.... ~ ,, lcııiktedirC.?i değildir. Asıl iş 
ı ııllıı .,, • Btt . . b. 
arflll fli. ,,edag k . t§ı ılen anlı. 

· d.~r 'k<ı,° ıster. Bu bi..--im 
1 ~ey~ir. ô ~nıı..:~ aZacağı şey 

1 
~ l>rıtptıda ~retıcı filmler için 

! 
r.,, ile teknisyen az-

~ 'Sıı. lllıal ·1 
1 <li Ca ins .ı e cevabını oku. 

1 

kendi anın kaaf smda ken 
teı.ı... ne i J( . . -
~l edi ıncı bır sual te. 

ı ..... s· Yor: ı 
~ ınern 

: ;, • ti aiarı acılarımızın tüccar 

J'ft d' "'41er Ya ı ve ogre ıcı 

dinlemec;e devam etmiştir. 
Saray~n ikinci katındaki bü~k 

salona hazırlanmış olan genış 
masasırun başına. ta.m saat do
kuzda geçti. Bir gün evvel~ b~zı 
kı..m~ ve elbise örneklerı gor. 
mek için bir pamuklu mensucat 
fabrikatöriyle yarıda kalan ko. 
nuşmaya; bıraktığı yerden baş-
ladı. 

Bu fabrikatör otuz yaelarında 
kadar Suat adında bir gençtir. 
Pamuktan elbiselik kumaş yap. 
maktadırlar. Bu kumaştan dikil. 
miş haZJr elbiselerin 250 kuruş.a 
çıktığını söylemişti. l~nü bu f!
yatla alakadar oldugu~d~ bır 
takım getirip göstermesını ıste. 
mişti. 

Bu genç pamuklu m~nsucat 
sanayiimizin ihracat dahı yapa
bilmek iktidarında olduğunu, fa. 
kat bunun için hayatın ucuzla • 
ması lazım geldiği, mesela elek. 
triğin ucuzlamasını, amelenin u. 
cuzlamasını, amelenin randıma. • 
nının iki misli artmasını, vergı. 
lerin kalkmasını, diğer Avrupa 
hükumetleri gibi prim dağıtılma. 
sını ileri sürmüştü. Bunlar te. 
min edildi<"ri takdirde Suriye, Mı. 
srr ve Ce~yire mal satabileceği-
mizi anlatmıştı. . 

_ İhracata bakar. İhracatımız 
her sene iyileşirse fark eder. 

- İthalat devam ediyor mu? 
_ Evet yine devam ediyor. 
- Şu halde umumi sarfiyat ne 

merkezde? 
- Yedi buçuk metre. Beş met. 

resi imalat. İki buçuk metresi it. 
halat ... Fakat on beş sene evvel 
tamnmen ithalattan ibaretti. 

!smet lnönün bunun Uzc.rine 
not aldı. Ve: 

- Pamuk memleketiyiz, de· 
di. Fakat pamuktan yapılan mıı. 
mulıitı kurtaramadık. 

Sonra Suade dönerek: 
- Peki yavrum, dedi. Verdiğin 

maIUmata teşekkür ederim. 
ARABACININ SÖZLERİ 

Reisicumhur önündeki liste. 
den yeni bir isim okudu: 

kabet yapıyor. Dört tüccar bir a. 
raya gelip bir kamyon alıyorlar, 
işlerini görüp gidiyorlar. Mese -
la bir fırıncı günde yirmi beş çu. 
val un işler. l.ki tane kamyon al· 
dı mı, işi olup bitti demektir. Her 
yere sevkediyor. lstanbulda 30 
tane araba iskelesi var. Bunların 
hepsi ekmek ister. İstanbul bele. 
diyesi hudutları dahilinde 12,000 
beygir, 4.500 araba var. 

- Kamyon rekabetine dayanıl. 
maz. Eskiden de tramvaya reka. 
bet için otomobiller ne kadar ça· 
Iıştr. Çaresini bulamadılar. At 
arabasının kullanılması için baş. 
ka. bir saha bulmak lazım. Bunun 
çaresini yine siz bulabilirsiniz. 
Şehir dışına nakliyat yapamıyor 
musunuz? 

- Hayır. Kamyonlar Çorluya 

- Oğlum, bu iş, arabaların 
görecekleri işlerle. kamyon ve o· 
tomibllcrin çalışacaklan snhala. 
n tcsbit ve halledebilmek mesele. 
sidir. Müdahale ederek bir ted. 
bir bulunnnıazsa, ihtiynç ve za
ruret buna bir istikamet tayin c. 
decektir. Siz ne diyorsunuz? Me. 
sela siz nerelerde çalışabilecek • 
siniz? .. Bu mesele memleketin 
her tarafına şamil bir meseledir. 
İsmet lnönil bu hususta da not

larını aldıktan ve vali, belediye 
reisi Lutfi Kn-darla bu mevzu ü. 
zerinde bir iki söz teati ettikten 
sonra Kadıköy kazasını Molla 
köyünden bahçıvan İsınaili çn • 
ğırdı. 

BAHÇIVAN ANLATIYOR 

- Ne iş yapıyorsun oğlum? 
- Çiftçilik ve bahçıvanlık. 

Çiftçilikte buğday, yulaf, arpa, 
mısır ekerim. Bnhçıvanlıkta da 
suya fazla ihtiyacı olınıyan seb. 
zcler yetiştiririm. 

- Arazin nerede? 
- Arazim yok. Ortaklıla işli -

yorum. 
- Kaç nüfusluk ailesin? 
- Altı nüfus. 
- Yalnız sen mi bakıyorsun 

ailene! 

- Ç-0k zengin olnuıdı{;'lllı it~ 
ucuz elhi c l nptJrnnının. 

J>er. Uuııu meşhur bir ııslup . 
c.;un un: 

- Ji:ıısıırn bnJ~uın, \nktim 
roktu, mektup uzun oldu. 

Sözüne benzetirim. Jkin inclo 
ıle hlrcız çctrcıJI öyleruniş hnk.J. 
ı~ntıer scziliı-. 

Den, ii tüne, bn.,,rna pek itina 
cılcn bir n<lnnı olnındığım için, 
"nııntklir tcr:dnln tesirini, guru· 
runu, kc)liııl ,.o ııllınl et nltı• 
blldiğino yiik elen fiyatını hoş 
gikıncm. ı~nkat iistiin J tldnt TO 

snnntkılr bir zc\'kin l>i ödenme• 
ı:;inl do yerimle bulurum. Beııco 
gerçekten znrft şc3·bı pnlın ı 

yoktur. 

Durn.da terziye , ·erilen pnrn
nın ~okluğunu çekl5tlrecek do
ğlliuı. Pnknt ı~umnşlnr hakkın• 

dnkl düşüncem, öyle dcboil. Ter
zi, Allnh t.ezgulundn dolmn n dl\ 
kumnş, bir !nbl'iknnm mnhtlır. 
He np, kitap iı:lndc ö11:iiyc vuru· 
hır. Piyn n, onn flynt biçer. 

Diyorlar, kl dış plynsnlnrdn 
ınescll\ yiiz lira e<lcn bir mnl, 
bizim Ucnrct knnnlıımzn girin. 
ce, nshndnn birknç kere tnzln.· 
ya sntılıyoı·nıuş. 

~· 

1

. 1111., terbiyev~ .. ~ t' . 

eıııı ll"eltıiy l>lllak işine akıl er 
~esı- orlars . . ~ -1 ~ "lden . a rnılletın eglen-

.h ! ~1 ..... tıyade öğrenmesinde 
ftl· •• ~ " 1'1.st ı~ 
~ i ti ''e filın azım gelen sine. ~ 

Bu!!Un de başka memleketlerın 
ihrac;t yapacak sanayi erbabına 
verdiği primden bahsede~k. me: ' 
sela 50 kuruş mevadı iptıdaıyesı 
olan bir malı 39 kuruştan sat -
mak imkanını bulduklarım söyle. 

Milli Şef ıı.:crilcn bir izahati <linliyor. 

- Hayır. Bir de yetişmiş kar. 
deşim var. 

- Say bakayım altı nilfusunu! 
- Annem, ben, kardeşim, re • 

fikam, kız kardeşim, çocuğum. 

-Ne kadar arazi işletiyorsun? 

Du ncnlplik knrşı ımln in nn, 
l t~r istemez giinll'üklcrl düşü
nüyor. Yerli nınh koruınnk için, 
de,·Jetço bnzı t.cdblrlcr nlınınış 

olabilir. li'nknt hlç bir znmnn 
~·;,.; j l'ı:ııeıt ?ni 1~anatını devletle§- i 
cvı'( ..... azım gelecek? a 
cı? -.....,~ llasan Kumçayı : di. 

lııönü: t ..... .. utf ~d ............... .......... 
t Ot 

'' li . Utan b 
- Siz ihracat yapacak olun. 

·" t. ltıce d. uman Ziyanın karı-
.,. .A' <ta.ti ınlenu d · 
ıı f ı Ce • l, 

I '~ . 
is'ttl ' . u ~alıi Jı' ~ tı alı Ilı, hazan gelir, Sa-

• .A llıa. e" P gezme~ ··ru·· .. .dü 

Biz de ayni şeyleri yaparız. 
lnönil elbiselerin \'e kumaşla. 

rm nev'ini gözden geı;irdi. Sonra 
sordu: 

dV e er ge go rur • - Daha başka ne isteğin var 
n "d ... za1c get' d'V• . .. S '""i. ır ıgmı gorme· 

ti 11~lıı 
- İplik üzerindeki muamele 

f• ., ~ .rııın k ~ 
fi t~. 3t:tı, :ıc· açtıgını gören Kaıd-

vergi~inln ,inmcsinJ Jstiyorw:. 
_Bunun inmesi neye yarar? 

pC ı/ ~ ilttcn to ltkor ve Galip dinle
es~ 'k: tıra, suçlu vekili söz 
ııtı'' . '~· 
· d'~J ~ ~ U"clckil" 
~rı f" ı!i,İııi lalığına ıtn, dedi. Melanko-
ı ' il tabibi Ya~alanmıştır. Ken· 

- Mal yüzde on, on beş ucuz
lar efendim. Binnetice sarfiyat 
artar. Pamuklu mensucat herke. 
sin en çok ihtiyacı olan bir §eY
dir. 

_ Son seneler zarfında pamuk. 
h al.trıttıa adlıce müşahede al· 
«ltı tını . 

~trd •tra.da ıstiyorum.,, 
lu mensucat sarfiyatı ne yolda. 

crı: Gülizar oturduğu 
'~ . ~O lthar O 

drr? . 
_ lki misli artmıştır efendım. 

}ıı 8tnarıa ~·sınana gidin, Maz
'Oıı llıkcrne' 1Ye bağınyordu. 
~- ta., S kısa b' . . 
~ ~ abalı . ır ıstı~arcıden 
~' a.l'ltlı 01 atın ahlak zabıtasın-

Fakat daha da artar. 
- Bir senede adam başına kaç 

metre pamuklu kullanılıyor? He· 
sap ettin mi? 

_ Bir senede adam başına beş ı 11\a up ol 
~~ • 'usı ınadığının sorul· 
ll;ı~ ~Öster~ tarafından şahit ,,_ 
'i Ctırı ı en 14 k' . . 
~ c Ve ışının dinle-

taııd lllınttı suçlunun müşahede 
Ctjl llsı iç• 

llıe:ıin ın tabibi adliye 
~ e karar ve:-

metre pamuklu kullanılıyor 
- Eskiden nasıldı? 
_Yarı yarıya aşağı ... 
_ Daha artacağını ümit edi -

yor musunuz? !Kaça kadar vara
cak dersiniz? 

IJİR RUH 
MUAMMASI 

YAZAN : Refik Ahmet Sevengil 

'"\ 

1 

lliı, ... l. 
.,q~ h'k"' ı aye -------------10--

h - IO-
lltı1 Qİi~k 

lllıı han, h'-- ı 
f, OtıL tn Bursada eski tanıdıklarından bazı a .J:Jlllp ar 

d ......... a !Qrı 2:i . 
ti\ \> ı.ı..-&ay Ht""Ctc a-itti. Nesrin bana: . 

Q Ça"f•da a a-eldik, gideceği.l:; dedi, fU Ç.elikpalaıla Çekırge
l~ltiıdct~J n b~ş:ka Yerini görmo:lim; beni dola'tmr mısmız? 
t"ıı l'a 2'ctırttilc f"' I ··rmemize imkan vettcek 
1.: 4~~ "'aı . . • şo ore etra ı ıo . d v 

'41\t bi .11 oı.!ıhnc.•wıi tenbih ederek bindik. Y enı ata~.~ ~g 
~11 li,d ... !enı~ bulvarı geçereok, belediyenin henuz ısbmla
~ - :Yo)d ıgı ,,. • l • ...tr.k dökük binalarla 
~d atı kı ' ... enıı etrneğe ufmftığı 7••... .. & 

~ ;:~ do" \rt'ıl~tak nıuntazam parke döıeli caddede tıukumet 
>lii ifa.-~ rıı ı!erliyoruz. 

~t~ 't ~t!rıt.Ii ayn"ıan Lir kalabalık ver. Alııveriı rnmtakasında 
~l lit·t·· ' falvar-1 af ı· ...l.s1ı kas-~t-l ı.ı. krlrk 1

• abı!llı, lcebeli, ıehir kıy et ı, ıaı-- ' . 
~iti\) ı kad ta ins.anLe.r be .1 .anlı aiyah feraceli, 
l İ\t' ttıla. , ıı yazma ı e , k ba 
ı lıt~ ,', l?erıc ı-, Zi\rif, itilv.llı, göz okıayan kıyafetlerde '' -
'iti:_. vl~ • tnektcpl"I •. .. .. b'I _a_::s araba bol-.,... teun· .. .. 1 er goruluyor. Otomo ı, otouu ' 
ı. "\,•ıı)ğ, i: onunu doldurmaictardır. At üstünde Atatürk hey
"'Ct ' o) L. e •ey -..ı • ~ '>l.!ıo.w _ rvuıyoruz. • • 
~ )'- 1 --...a11 ıon ..ı.... •• :.-: tahta kınu 

l'ı:; d Ilı <tt-rrı ra U'l'lı'Jaııyor, tenhaJaıryor, K-m•.. y '·ı~: 
o:; , evle . y ·ı 'ye eıı ... r-() -.1-\ı t.ı rın arasından ge9crek cıı camı ' 
t~t.. ~tııyo:-. 

<Jıfden • • l rdaki ıruyoruz. TürJc dehasının geçmİJ asır a 

- Faik Emircan! 
kadar gidiyor! -Bir kaç sene oldu. 

- Bir araba geçinmek Uzerc - Neye bir çocuk'! Faik EJmircan, mümessiller a. 
rasındaki yerinden kalkarak Re· 
isicumhurun masası önüne geldi. 

- Otur yavrum! Nerelisin? 

safi hasılnt ne bırakıyor? - Yeter. Altı kişiyiz. 
_ Yaz kış dahil olmak üzere - Ne kadar arazi isiyorsun? 

gümrük, malın kendlslııclcn da
ha fnzln ııın çılmrılnmnz snnı· 

yorum. Çiinkii bü3 lo bir tedbir, 
yerli mnlım korumnk şöylo dur-yemviye 160 - 180 kuruş kadar - mrk beş dönilmden fazla 

bırakıyor. kira ile ekerim. Bir o kadar da 
_ Atla.r.rn günde kaç saat ça. ortaklık yaparım. Emlô.kl milli. 

lışır? •yeye ait olup köylüye taksim cdi-

- lstanbulluyum. 
- Baban da. İstanbullu mu? 

un, lxırbııt bir hnlc bile koynr. 

lktısnt bilghılcrl, rekııbcU, 
zck~ vo gayretin, ynrntıcılıf,rın 

nnn ı diye lnrlt c<'JcrJ<'r. Sırtını 

> nhıız giimriiğo ,.o lınlkm Jstcr 
istemez kntlnnncnğı ihtlyncR da
l nynn yeril mn.lı, J>iynsnda kor
kunç bir dcı·cbcyi rulıunun hort 
lnmnsınclnn başka bir şc7 de
ğildir. 

- Dokuz on saat. J len araziden de yirmi beş otuz dö. 
- Hlt,; dlnlendirmJyor musun?/ nilm k.a~ar ~kerim. _ . 

- Hayır. Vamalı. 
- Ne iş görüyorsun? 

- Silrekli çalışmıyorlar ki e. ı - Sızın koydc senden zengmı 
fendim. Bir iş bulacak tıı gidecek. ! var mı? 

~ .Arabacıyım • .Araba 1§1eti -

yorum. 

- Başka bir derdim yok. - Çok. 
_Kaç araban varl 
- İki araba. (Dcııcımı 5 tıcidc) _ Yük arabası mı; binek ara. 

bası mı? 
- Yük arabası ... Binek araba. 

sı pek az kaldı. Şimdi ancak Kıı
dıköyilndc, Adalarda, Edimek~
pıda, SilhTikapı, Topkapıda ~lı-
yor. 

- Atın kaç tane? 
- Dört. 
- Hiç yedek atın yok mu? 
- İş yok ki efendim. Yedeği ne 

yapacağım? 
- Neden? 
- Karşımızda kamyon reka . 

- Başka ne derdin var? 

nır boyun bn{;rının on Urnya, 
, bir ı knrpının otuz beş liraya 

sntılışı, ncnhn neyin Uncle idlr? 

i°tlnynnlnr, dlyorlnr ki bunl:t
rın n ıllnrlylo ctll·ctıcrhıcle tnşt· 
clıklnı'I ti~nt, en llşnğı Ud kcro 
rnzlndır. PJyn n<lnkl bu karı.,,ık
Jığı kim, ne 'nklt diizcltccck? 

.. Adıun ende, canı isteyen al
ın." diyeıne3iz. Çiinkli kanun 

gii terl, kurbnnlnrıııı da birer 
ruh ha tn 1 slbl hlmnye eder. 

llnJ,kı Siihn GEZGİN 

beti var. Bu yüzden topu topu 
üç yüz araba yapıcısı kaldı. Üç 
yüz nalbant. 50 saraç .. Gün gün 
a.şağılıvoruz. Kamvonlar <:ok re- Knymııkamüır, öc1cdiyc cr7\anı t•c 'tliğcr zevat 

harikultıds bulutlarından olan çinilerle kaplı duvarları ıeyredcr
ken Nesrin mazinin güzelliklerini anlamıyarak, fakat yarı hay
ret yan hayranlıkla karıpk bir his içinde seyrediyor; eski padi

şah çocuklarının sıra sıra mezarlnn ~~.ürküntü ~~yor; ka~ıla
rın, pencerelerin tahta oymalannlnkı yüksek sanati ııaret edıyo
rum, ona loı bir hava içinde bugün biraz küf kOkan bu estetiği 
anlabnağn çalıııyonım. Sonra civardaki müzeyi a-eziyoruz. Etra· 
fı kubbeli odtılarla, sıra sıra kemerlerle çcvrilmiı çiçekli bahçenin 
uınumi cörünüıü hoıuna gidiyor, fakat odalarda sıralanan muh
telif asırların zeka ve san'at ~serleri karııımcla yine donuklaııyor, 

susuyor. 
Geçrnİt günleri dolduran olgun zevkle yeni nesil arasıtida-

ki bu kalın dunr böylece devam edip gidecek mi? Bu itler için 
Nesrin mi hazırlıksız, yoksa bundan sonraki bütün nesiller Si.la
nın yapısındaki haımeti, Jtıinin bestesinde inleyen ruhu, Füzuli
nin mısraıncla hıçkıran sesi t.anııraktan e'bediyen mahrum mu ka-

I:ıcakfar? 
O tomobil bizi iğri büğrü yollardan, daracık sokaklardan ge-

irerek yukarı mahallelere çıkarıyor. Vaktiyle padi~h Abdiiilaziz f i.-ı y.-pbnlmıı olan köıkün mükellef döıemeli, süslü tnva'llları· 
: 1 yaldızlı odalarını dolaııyoruz. Balkondan aıağıda üstüste yı
j.1İmıt binalar, ağaçlar, kubbeler, minareler halinde görünen ıeh-
• d' ""'1 n seyre ıyoruz. • 

Akşam ım oluyor, ovaya sis mi inmiıtir? Çölde serab seyre-
der gibi heyecan verici güzel bir manzaranın ZC\•kini gözlerimize 

jçirerck yanyana duruyoruz. 
Dimağım bir akf8111 önceki düıüncelerime dönüyor. Vaziye

timi tayin etmeliyim. Bu kızla benim müntu~timin nıMa ve 
mahiyeti nedir? Ona 5.llk mıyım? Kendimi yokluyorum; hayır, 
böyle bir §eY yak. Sadece bir eğlence, fizik bir zevk olarak, önce 
onun etine karıı istek duyamk ıbu ite haıladrm; ruhi varlığındaki 
kanpklığ,ı da aynca enteresmn bulduğum için tecessüsümü do
yumıak üzere oounla uzun uzac!ıyn meşıJUl oldum. Peki rurma 
sonu cıe olacak? Bana bu kadaı· müsait davrandıktan ~o:ıra Üstc
Jik bir de kalkıp boynuma &arıbnasını mı ;bekliyorum? Kendisi-

le yaptığım olduk~a a~ık ınknlam gülüyor, hissimi doirudan 
doğruya söylemi§ olmama rağmen kızmıyor, dnnlmıyor; İ§te pe

kala görülüyor ki nhbaplığnndan zevk olmttktadır. hbınhuldnki 
avukata olan aıkı, filan da çocukça hulynlnr... Cepteki lbir el
ma, ağaçta yetitilemiyecck dalda asılı iki elmadan iyidir. l§tc ben 
yanrbaıındayım; benimle pekala eğlenmcğe razı ama kendimi bu 
iılerde usta, ham..'\l"llt, filan zannettiğim halde kaç gündür miskin 
miskin sade laf ebeliği ediyorum. Bu böyle olmaz.. Artık bu jti 
kısa kesmek lazım. 

DönÜ§te otomobilde yolun bozuk bir yerinde bir sarsıntı es· 
nasında vücudünün sıcaklığını kolumda hissederek §Öyle Lir ha
rekete geçmek istedim; farkına vannamıı gibi alakasız göründü, 
demek müsaade ediyordu. Bundan sonra artık ellerim belki de 
benden ayrı, müstakil hüviyeti, kendi ıkcndiıinc hareket etme 
kabiliyet ve imkanlıın olan, irademin hakimiyetinden çılanıf, ser
bestiııini kazanını§, bir varlık haline gelecekti. 

Ynrı dalgın bir halde kendisini bırakmak üzere iken silkine
rek doğruldu; • ert, l<avgacı, dargın ve adeta hakaret ddcn bir 
ııes1e: 

- Ne oluyoruz? 
Diye sordu. 

- Siı.İ:n ne oldufunuzu bilmem, fakat ben pek (cnayım! 
Diye mrnldanchm. 

- Siz hakik1lten fenasınız, dedi, fena ruhlu, fena kalpli, fe
na <!üıünceli bir adamsınız! 

Otomobilin bir köıesinc çekildi ve bir daha otele gelinceye 
kadar benimle tek bir kelime konuşmadı, yemek yemeden odası
"" çıktı. Demek benim için bu macera artrk burada böyle fena, 
kaba, hayvanca bir §Ckilde bitiyordu. 

-11-

Onları kendi hallerine bırakıp htruıbula, işimin batmn dö
neyim mi, yoksa bir gün öcıc.eki hareketimin uynnd::rdığı şoğuk 
havayı gidcnnek için birkac 1Zün daha mı kalnyun? flir karar ·e· 
remcrniıtim. l(Dn.ıamı ;,crr) 
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Muvakkar Ekrem T alo 1 K R E ~ 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

~wİreo: Uakkı Süba Ceqia-e 113 
- Korkma ondan, zati muhip, aza

meti ezici olsa da mağfereti hudutsuz
dur. Hayır ve iyilik a~kı onu bize ka
dar indirdi. Davetlilerin keyfi bozulma 
sın diye kudretiyle suyu praba. dön· 
.dürdü. Boyuna da başkalarını çağm· 

yor. Sesi asırldan asra geçerek davetini 
yapıyor. Bak itte yeni fıçılarla şarap gc 
tfrlyor1u. 

Aliyo~anm kalbinde bir meşale yam· 
yor.iu. Kendisinin de taşacak lcadar do-

lu olduğunu duyuyor, gözlerinden yaf 
bupnryordu. Elini uzattı ve bir çığlık 
kopararak uyandı. 

Ka11ısında yine tabutu, yine açık pen 
cere ve ağır, müessir bir filıenklc oku· 
nan 1nc:il vardı. Fakat Aliyoıa. artık 
dinlemiyordu. Diz üstü uyuduğu hald• 
kendini ayakta bulmu~. ayakta uyan
nuıu. Ansızın bir baş'kası tarafından l· 
tilmit gibi tabuta doğru yürüyordu. 
Hatta bu arada Paiıyöı Babaya çarpa· 

YAVAN! 

·~---
SA KAR YA SINEMASINDA 
D~hi GARY CQQPER' in en 

San'atkAr r.\ ~iizel ueri 

MarKopolo' nun Müthiş Maceraları 
Franaııca !;özlü Süper film 

r;mıııııuın~r.ffillli~ın ~ TAN G o ~ -
(/;u akşamdan itibaıen ilk defa olarak lstanbulda: ~ 
R 1 PARK OTEL'de w 
L En Büyük Musiki Eğlencesi : R 
0 M. A. Salvadorlu MARlMBA ATLACATL U 
N Orijinal Orkestrası Ve Beynelmilel M 
G Şnırın Caz Mugannayesı B 
A LYBIA DiMAS A 
.... LAMBETH WALK ~m• 

Baş, 

- -
Diş, Nezle, 
Romatlzma 

Grip, 

KöPlJ 

Cil
diniz 
bazan 
k UT U· 

mu~ ve 
buruşmuş 

bir hal kes· 
bcder. Çiln
kil, pudranı:r 

koyun..S 

cildin tabi! 
yağlı ifrazatını 

mas eder. Yeni 
bir güzellik tea
biri sayesinde bu 
halden kurtulacak
ııınız. Kullandı~ınıJ 

pudra kutunuza bit 
kahve kaşığı miktar&Ji' 
<la "krema köpU!" 
ilave ediniz ve karıı~ 
nız. Bu sayede pu!ir Jı! 
cHdin tazeliğini ınat · ~ 
sine mani olur ve ..Y~ 
lığı muhafaza ve idlll" 
Halihazırda ıaye~ ~ ~ 
derec:e nefiı ve aıli' 
matlOb nisbette "'lcreısıl 
kanıtınlmıt pudr•"',,a 

edebilirsiniz. O da; ~ 
pudrasıdır. Tokalon °"' 
kibindeki krema :k&ı> -
de saatlerce sabit taJlfı 
ve yağmurdan, ııe dt 
iyyen mUteeHir o1'~ 
min ettiği ''Mat,, ~. 

simliliğtni bozmaz, ~ 

edinil 

~~lj ~-~ 8Ul{UD _.. 

J l , )>eye) .-! 
I~ '°'1 ErtutruJ ~ 
nrkadaşlannın •arilbll 

bel gören muazıtlll t. 
JNSAN MABUT (3. ~ 

Nevralji kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal izdihama mahaı kaırıı~ 
.. k ıt b .. . . aat 12 den iUbareD • 

eser. ca ında gunde 3 kate alınabılır. ..1 da zam yoktur. 

rak sarstı. Keıiı, ıözlerini kaldırıp de· 
lika.nlıya baktı. Ama, ıallba halinde bir 
gayritabiilik görmüş olacak ki, tekrar 
kitaba indirdi. Aliyop, tabutta ytizil •· 
çık olarak ya~ ve göğaii Uıtilnde bir 
put tutan cenaıeye daldı. Ruyadakl se· 
ıi tekrar duyuyordu. Birdenbire ldöndU 
ve böcreden çıktı. 

Durmadan merdivenleri indi. Karma 
karı~ık ruhunun hürriyet ve mesafele· 
re ihtiyacı vardı. Başının üstünrlc gö'k 
kubbe bütün genişliğiyle yayılıyor, yıl
dızlar parıldıyordu. Tepeden ta etekle· 
re ka'dar harman uğrusu uıaruyor, saf 
gece bütün dünyayı kucaklıyordu. 

Bu mavi yakutu andıran boıluğun 

içinde kubbeler ve yaldızlı kuleler gö· 
rUnüyordu. Evlerin etrafında ton bir 
bahar çiçekleri, aahabr bekliyerek uyu· 

yorlar.dı. Yerin tsarzlığı göğUn sessizli· 
fiyle bir Ahenge bürünmüş, dünyar.ı:l 
esrarlı yıldızların milbhemiyetiyle clele 
vermiş gibiydiler. 

Aliyoıa. tabiatin bu azametine daldı. 
sonra biçilmiş bir ba~ak gibi devrilcr-ek 
secldeye kapandı. Toprağa neden düı· 
tüiünü, ni~in göz yaıtariyle ıslatarak 
onu öptüğünü bilmiyor, fakat onu dai
ma seveceğini tekrar tekrar söyleyip 
duruyordu. Dilin.den İnc:ilden: ''Topra
ğı göz yaılarınla sula ve ıcv ! .. ,, parça• 
sı dökülüyor ve bu §yetin ruhunun de
rinliklerinde sos verdiğini duyuyordu. 

;DUştüğU nihayetsiz: vecd içinde hiç 
utanmadan ağlıyor. Göz yaşlarının, tfı 

gökteki yıldızlara kadar ula~tığını his· 
se.diyordu. Öy!e sanryordu ki, her yıl· 
dızdan ruhuna bir tel ıerilmiş, ve mu· 

Aliyop, toprağa pyrl. 
bir genç olarak kapanıftltlf· 
sonraki günleri için kesld"' ,ıf 
çetin bir ruhla kalktı. ~it 
nm derinliğini anladığı bd 
sonra, artık bir .daha onu bit 
Daha sonralan söılerinln 
mutlak bir imanla inana,..tMırakt fi. . -- O saatte rUhwn 
muştu !diyordu . 

Uç gün sonra, mUr~ ~ 
atıl vazifeni yap,. eııırinl fP .. ' 
rcrek manastırdan aynldı· 

1URINCl cu..oıff 
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Milli Şef dün de Istanbulluları di~i~drRT 
met de, biz de istifade ederiz. 
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dan vergi alınmaması icabeder. 
Bundan başka memlekette çiçek 
sevgisi uynndırmal: jçin mektep 
kitaplariyle çocukbnnııza telkin 
yapmak lfizımdır. Çis;eği 'Lir ıhraç 
vasıtası yapmalıyız. Jşittiğime gö· 
re Ho!anda tenede 50 - 'ı'l mıJyon 
kilo çiçek soğ:ını ihraç ediyormui, 

..... Senden <Ba! tarafı s ancade). 
- Çok. aşağısı? 
'81.1 h ~ ÖYie ':de seır orta sayılıyor~ 
-~~il 

()'Ziraat· 
tfıııe nıı ~ 1 neyle yapıyorsun! 
..... ~. 
..... et. 

Niçin atı .... r a yapmıyorsun? 
~ ~ift~n ekilecek eeylerde a. 
'ibııleı. lllakbul değildir; derin 

~.~ ..... SUt y ~ 
~? ' ag peynir çıkarır mı. 

...... lJc· l'Ol ı ine<P· ti . %k" ollll var ... Koyunum 
tı'ıizı •Ur·u .. ıner'amız yok .• lne-

111 

Reisicumhtınımu.z, I/a-CMJe Vekili tıe 1stau'bu1 tıa'isi 
..... tı. unu satarım 

-lj(l • • f ctk' ıneğin "t · · su Undan ne ola. de yirmi beş zammetmek 8uretL delerimiıi alakadar eden bir ba.. 
Otı~ lyj aına ıe yine (90) yevmiyeden razı- h!~ olduğu _için .~i~i Şefimiz, Ha. 
~· a \'ar b' paşam, bende var, yız. Böyle yapılmasını istif0tıl7.. rıcıye Vekıli Şukrü Saraçoğlunu 
t'al?ıı.!ıin ineı'rl b~şl~asında yar; he. Hem ya.z gUnleri amele be§ie çı. da. çağırarak meseleyi birlikte 
S;ı: ~%~rı~ın süt~ü bir a. layor. Sokaklarda para sa.rfedi. mUtalea ettiler. 

a 1nekı . b~r haylı tutuyor. yor Halbuki bu tarzda bir iki sa. Kendi çalL5ma sahası olmak 
...... ,.., erıınıı: d . . d' . '-l' ~iftçUik fılctı e. ıyıc~ ıdr .. , at daha fazla çalıı;ıtırarnk onları mUnasebetile fikrine mUracnat 
....,, uakayıın. crın ne.er ır r füzuli masrafl&rdan konımll§ o edilen Rıza Özyilrek hususi ta -

tJ:-ıtı 1ptfdatd' 'uruz· üstelik Jmzançları artar. kas muamelesinin ne yolda cerc. 
~~ ııc. dUğe:,r 0efendi~: . Pulluk. LO~TACI söYLVYOR yan ettiği hakkında etraflı izu.. 

l'nakine . rpan gıbı ... Har. Lokantacı Konyalı Mustafa,~· hat verdikten sonra bu tava.ssu.. 
ıı. ... ' ttrart mız yok. tu hükUmct ele alırsa daha iyi 
""<il i a da k Al rılıc'fm geri gittiğini. A VTUp:ıd:!. lllkftnı yo mu? ma· "' - kteb olacagyı ve bu suretle hususi el. 

...... b bulun oldugu· gibi lokantaCJlık ıne ı ı .. ~. "labır a.mıyor mu? 1 dil lerin de ortadan kalkacağı ta\•si-~,... " efend u,.ılmıı~ı lazım geldiğini söy e · b ·• 1tıtn ım. Bizim köy. :ı ycsinde bulundu. 
a1t. alanııyacağı kadar pa. ten sonra: 
...... b - Lokantacılığın inki._s:ıfı aşçı. 

•U qa..... · · • 1 '·ft-tal Saat bire r&>yrck var. Muhtc. 
l'er? --•ııarı nıiiddeti ne kadar lığın yüksclmcsı JGın Oruı.u ar. ~ 
' )l da tahdit edilmelidir, dedi. Şim. rem Şef, sabahın dokuzundanbeı'j 
...... !i:!~:r .ıy, di mesela yalnız Ankara cadde· lstanbul halkının dertlerini din. 

dUıı '>ell hamı sinde 35--40 lokanta var. KöprU. ~emekle meşgul ... Bununla bero.. 
a.. ... nıu? 'b an makinesi gör. bi nI k ~ıın · QUnu den Ankara caddesine varıncaya ber, en kUçilk r yongu u ese. 
tarı ' har sormaktan mak. 1 k ta B ri bile göstermeden, gözleri e.yni 
it! ~ \·arrna~. m .. akinesinin bir 'cadnr 75 tane o an var. un. 

~k\ılla.n · Koylu makine'-'i na· ıarm her biri ufak ufak ~eyler... eanlıhk ve zeka ile yanarak, yU
a ... 

1
- ? " s ki tr murab""" ı nıeıine zu" a "'Jli ümit ''e cesaretle parıl. 

CfJ<? -ti;· Mallarını nasıl a. c Z me e ıua " ' Se ımrulmuş bir dükkanda fen.nt, dıyar.a.k seri bir hareketle yerin.. 

lnönu·nun aldığı notlar 
Milli Şef bir yük arabacıımın 

kamyon rekabetinden ıikayeti üze 
rine kamyon ve arabalann cöre· 
cekleri iılerle, çalıpc:aklan sahn
lan tesbit ve halletmek laz~el
diğini; eğer IMına bir tedbir bu
lunamazsa ihtiyaç wı zaruretin bir 
istikamet tayin ede~ğine ip.ret 
buyurdular. Aynca bir mümessili 
dinlerken de dediler ki: 

- "Köylü için hannan makine· 
.si itini hükumet bir mesele yap· 

mıı•.r· l1::1t:ul dacrğı::!,, 
E un ia.ı ı.oı;.ra bir çi. tçinin di

lekten üzerine de htanbul köylü
süne arazi bulmak lüzumunu def· 
terlerine not olarak kaydetnıiıler-
dir. ı 

Fabrikada 2 yataklı bir dispanse
rimiz var. Do'ktoru bir taneıdiı. 
Bu da sabah gelip 11 de gider. Bir 
doktor i}ıtiyacımm hrşıla~ anu· 
yor. 2 doktor c.laha i'avcsini isti· 
yoruz. '.Bundan ~aşka ço~ui: çocuk 
larmuza ve ailelerimize de bakıl· 

malıdır. 

- Başka? 
- Ricamız bu kadardır den· 

dim. 
- Bak fazla Umide kapılma l Bu 

hususi bir şirkettir. Söyliyecegim 
hükum!t bu \şlr al~k2'Cer olacal:· 

tır. 

Milli Şef: 
- Teşekkür oderim, dedi. 
- Allah ömürler versin 1 

ttSK'UDARLl KAYIKÇI 
HASAN biıe ~·ar ı · u 1 k asıl hazrr. den kalktı: ,..~çah•ır 0 ur efendim. Bugün sı'hhı g ze yeme n '- " ,,.. 1 , - Te ..... lrkür ederim ar'kada.!J • 

d." ~l·-~' ., .. rm size .. Pa=<>m, ıantr . ~ #• "l! ""\.le ~ ~ıYl't'lV"'f !ar, dedi. Saat dörtte tekrar bu. - Gel bakalım v&küdarlr .. A· 

ıı, otuı 
1
. okuyoruz. On lira • ~OL..., .. 

h Caktnı• itaya. kadar rad"-'O alı. Bilyük Halkalı köyünden çift. luşalım. HİT'""~ .. r1t....rtn dın?. 'f'a w "' " il n.m.uı.. MU• 'i.ı.n. - Hasan ... Kayıkçıyım .. ttıkil· 
"'o "' d k d"l · 3/f/ 39 (Dolma'bcıhçc Sarc:.yı) darlıyım. Babam ise Çerke§lidir. >ıA.~a "el.ı"n 4~için köylüler bir ;I Abdi SUrcr köyilne mektep • 

-..... ... "o ı -• d' lm' · · O Ben Çerkeşi hk görmedim. 1 llla ... 
1 

l'.e bir harman maki. tedi. EmHiki miliye en en ı en. 
~l; .l\ö,.ıu~ .r.ar? ne a~azi tev:ı.ı e 1 ış ve arazının vgleden sonra ~ •"'"- •

1 1 1 
,.:; "' - Bir defa olsun merak etme· 

~.:;-ıi hük. çın barınan makine· işletilmcmne b:ışlttnılmış .. o mwıl- ..s:n mil ~~"ıltrr. ~l \ttnct bir mesele ya,P. n~ f!ı.~ P,lr_.ffj s,Mi~ f~ fjfleden s.nra saat on futa -dı,.,_"""1 d:~ır•I olacağız. Köylü. edip t.ônaDerıii.I ..,,.ıe;dlr !M'lı: t.llı!I şef ıtlf<r u.alirdan geı.;;. - Naa!p olmadL 
ıı.:·rıa1t j .... sen zamanını kazan • kemelere götürüp getirdiğinden leri ainlemeye başladı. lfk olarak 
~ bt .. ,..

1 
"1''oruz ... Benden başka ııikayet ederek buna bir son ve. Kartal kazası namına Rıza An!a~ 

' l\: .. !l? rilmesini diledi. Yeniden arazi ih· :smindeld itçi geldi. Cumhurreısı-
~elldi;,l'lin1iize mektep yapılsın tiyacmdan bahsetti. Ci~~rd~. iş. ni ıelaınla~~un sonra oturldu: 

l) ıemiyen çiftliklerin tevzıı muna.. - Nerelısın? 
tı ~~~~·Rat İliRACATÇISI '3ip ~lacağını ileri sürdü. .. , . - Kartallıynn. Yunus~ Çi~e~tJ 

ı.,r • v nın d tsmet tn5nü, İstanbul koy~ü • :abrikasmda hattı havaı şcfıyun . 
....., ~catçısı l{ar. ın~an sıra de. 'iÜne ar:sz; bulmak lüzumunu def. Ankara nraat mektebinde o'ku· 
~l erim. erım e gelmi§tir. terine not ettiği gibi valiye de duırı. Saatte 36 kuruı alırım. 
~. .~~~ili çi' .keçi, oğlak, koyun '!vrıcs mesı_;ul olmasını söyledi. _ Fabrikada ne kadar işçi var. 
~t80l'leQjı} olarak ihraç ettiği- · ü CÜ ı" "len ODUNCU, I<Ö:M R ~unlara jyi bakılıyor mu? 
Oldu~tiyeti . sonra, deri ihra. Beykozlu Asım Aryli~ orman - 600 küsur işçi vardır. Bir kıs 
lak tıu, b n.n umumiyetle iyi kanununu münakasa ettı. t~te - ;ıuna iyi bakılıyor, bir kı&mına da 
~lf~ l!i~ti ~ hususta. klering ve dikleri zaman odun kesemedıkle. bcıkılınıyor? 

~tıı g5..,1"~~rinden istifade edil k'" 1" u gerim h ' !}\ " '-'\.il rinaen ı;lkiıyetle oy un .n ~. - Niçin? 
t\~l·t ~ aı~ncatıt.ı~rz .. iyidir, dedi. lL derdiyle köylerini terke~ıp f;e~ır. _ işçilerin hepsi Kartallı değil 

"' J'. sı, dunvaca milşte de fabrikalarda çaJı§lllaga S~"' a~- dir. Bir kıımı yabancıdır. Erzu· 
' l\ r - uklarını, ve kazandıkları ellı ~t. rumdan, Vandan, To'kattan eeltne - Anlat bakalım? 

l'ar, o~lıı, de 1 . mıa kuruş yevıniye ile evleruıe k: ... seleıidir. Kartallı olanların ev· - Biz cencde üç ay kayıkçıh'k 
yaparız. Fakat Maliye bize bir &e· 
nelik kazanç tahakkuk ettiriyor. 
Bu vergiyi veremiyoruz. Bir kıs· 
mıınız kaçak çalışıyoruz. 

· r sındcn ne va~ılı. "' Jd kla.nnı _. ...._ 'l' r c bakamayıp perişan o u lcri aileleri vardır. Diğerleri ise 

~·Ol-~~areciı · . söyledi. . . ~oğu bekardır. Kartalda, Pendik· 
~ı1tl' . .\ta,ı.,_er ısın elbise ya· lnönil "yle dedi 20 ki · t ııı ~~1 °r. ~ı ..... ~abılara astar ya. İsmet şo · bilyük te bir odada ıs - ;ı o u r, 

'1- ....... u" d - 0rına.n kanununun. . . yatar. Fabrikada yatacak yer yok, 

•

h.._-: ,,a a ceket yapı • ~"r b 1 yor ~ ~ bir maksatla yapıldıo--- 1 1 
• yemek yiyecek yer yok. Su lbile 

• tet t .tacir; b . sun. Bu kanun dahilinde k~laly : yok ic: 'kanununun sıhhi kısmı he· 
\113.;ı_ -Çınde · u ticaretin mem. . bll1 ak eksık erı · ~ . 1 
~;::: lıah,.';". dıgındaki vaziye • !ık imkanlan Dl • 1 al· nü• 91anadığmdan fabnka bun •· 
til\.. <>l""•d ~kten conra. bir cıi- o kanun dahilinde taı:nk~mye~i • rı yapmıyor. ~ Of-.._':'" ıg '" esastır. Bu maksatla. şı a · _ Sıhhat nizamnamesi demek 

·"'"<lu. ını söyliyerek ye. l{anUDa esa· 
l.1}~!? n yorsan ça.:esi vanar.o "-<1ka .. "Ka. istiyorırn:a? ·'~u MEN sen fena dıyors • U"'1i' _ Evet, bu nizamnamenin bir· 

.k .. _ SA;,~AyJ_UCAT nun fena tatbik oıunuyor,. :c- an evvel çıkması lazımdır. 
~~Utaeı mek başl.adır. ''kanun fen:ı,.v e. _ Başka ne istersiniz? 
ct'ltiı IÖı a.ı f abrikalarırun mü. mek ba,şka.. Kan~ fenalığına - Yardıın kasası ... Bu kasa teş 
}'~~erıın.1<':ak, S~mer Banka dair bir şey söylcnuyorsun. kiliitı Devlet Demiryolları.nlda EJa 
~ ~ iistUnı .. fabrıkalarına pL _Hayır. . . ııgv ve zonguldaktaki ocaklarda 
h~.tı.di] .. ...:nı uk temin edecek . . hur bu mevzu üzerın. b 'k d t ~~ - ' agı· Reısıcum .. .. k var. Bu kasaya fa rı anın a orı 
"'\...._ ~"nı· b' r surette balta. Udilriyle goııışme "- ·ıt.ıs "' de orman ın v başına bir şey vermesi icabeder. 
""- 'llıda ..ı ır kanun proJ"esi arzıısunu gösterip çagırıımas!nı . l .. ' ~t~• \.IUYd l - _ y evmıye ermız. 
~ ._ ~. ~- u darı endic:edcn . ed' Kendisi orada olmadıgın· tı "«tb· QQıtra · k =- ıst ı. .. derildi _ ı 3 kuruştan 50 kun:şa 'ka· 

ltı, h 11tatında. l§ anununun ba· dan yerine haber.~~ v.c:t · dar saat başınad:r. J<'akat 13 ku· 
liUl\t, -~ de n hem kendileri- FABRITY A .A.l\W'~ · • lar ~ıuıu anıelenf • ~ ruş alanlar geçır.emıyor . 

-.,. b aöyın..ı· n zarar gör. Çubuklu ga• depolarında .ame. . 1 · • t \l '«:i\>\,o "''-1.l Şö"yl d d .. be- Bu aibi i§çi yevr:uyc trının ar • 
~ elce . e e i: d Mustafa ('.emil • l'ı~,~·~tırı"orYdevınfye dokuz sa. lebaşılık e ~n da. kullibelcr tırılmasını iı;tiyoru~. ~ ıı; " ., uk F zı k§.r nmeleıun dışarı _ Saatte 13 kuruş ~z sayılmaz. 

.. ~ Jı:ı 'Ucretı .. ...: · a .. a çalıştı. tma;ı;.., sa\'a..+ıkları bal. • 'ıı~ il\> "••ne zd kunıp y:ı o... il" Günde bir lirn tutuvor dcmektır? 
"'<'' e ediy yu e yirmi k tabii olarak müsıı. 

fl}O) "rn-_
1
°rduk. İ§ kanunu de. buna pe .. 

1 
•· fabri· _ Evet öyledir. Fakat bizim iş 

t 
~~ - sa tl :ıde edı'lmedigı· 'ni soy e~ ıp, · · D"ğerlerine benze i\?'fı,,ı-·•nh ..... yl ta eri,, senede ~ ... cak yer pis bir ı§llr. ı . 

r..ı "'" "" e kal"'""'"' amele i<;İll ya"° . :":~or e ~..de caViiz etmemek - ... . tti Aroelcnır mez. 
1 l!!r ~ ·. ~a.kat elli zammı kabul inşasını temek~ı e ,.~ceğini ar. _ Yevmiyeleri öteki !abrika-
fl ~a<} Çttı Olııa bu, herhalde ağır ica.., ederse ıra ıarla mukayese et? • 
l:it 'a. a.'r' 'fır :~?k. Bizim i(3imiz retti. T.NKASÇ!LAR - Onlar hakkın':a malumatım 
rt., "i at il1'le?in~gıl. Amelenin ee. k yok. 

l1.t, ~t ~ en çalışması yüz. Bundan sonra husus! :-8 sa - Ba§ka? 
~ı, ?'ıol z!nnıarmı mucip mutava.ssıtıarına EÖZ verıldı. !u, - Uçüncü bir r!c.a.mız da ıu: 

ıtıal ÜC'retıere yü7- yabancı de\•letlerle olan ınu e. 

- Ne veriyorsunuz? 
- Sene yedi lira. Bu az bir pa· 

radır. Fakat veremiyoruz. Çünkü 
iskelemiz yalnız ttskUdar ... Halk 
&andala yazın biniyor. Li'lcin köp· 
rüye ayağımız olsa ... Mesela Us
küdar vapurunun ycınaş'tığr yerin 
yanında bir yer verilse. Halkı Us· 
küdara ucuzca taşırız. 

- Nasıl? Sizi vapur i&kelesinin 
yanından mü§teri almaya bırakmı

yorlar mı? 
- Bırakmıyorlar. Yani Şirketi 

Hayriye bırakmıyor. Bu yüzden 
perişan bir vaziyetteyiz. Bunldan 
başka Şirketi Hayriye imtiyaz ha· 
rici olarak Halice sefer yapıyor. 

Ayaklı hayvan taşıyor. Halbuki 
bunu eskiden biz mavunalarıınızla 
taşırdık. Bunun önüne geçilme&i· 
ni istirham ederim. 

- Balıkçılığın var mı? 

- Var efendim. Memleketimiz· 
de mebzul olarak balık tutulur. 
Bunu Jtalyan ve Yunan gemileri 
gelip alırlar. Onlar gelmezse balık 
lan denize dökeriz. Eğer iki kon· 
serve fabriknsı yapılırsa ve iç A
nac!oluya sevkiyat yapılırsa hUkCi· 

- Başka bir ıey söylemek i11ti· 
yor musun? 

- Usküdara gelip gitmek 22 
kuruş. Uskü:lar~ oturan memur
lar, fakir halk bunu veremiyor. 
Bebeğe kadar S kuruş alan idare 
Oskildara olan ücretleri de indir
melidir. 

SARIYERLİ öMER 
ERKMAN 

- Otur bakalım... Sarıyer na· 
sıl imar ediliyor mu? 

- Evet .. Büyük yangında 500 
ev yanmıştı. Bunlardan 100 U ya· 
pı1dı. 

- Sarıyer sakinlerinin ne ka· 
darı balıkçıdır? 

- Yarısı. 

- Balık~lık na&ıl? 
- Bu sene torik akını var .• Us· 

kumruyu bıralcmıyor ki tutalım. 

Maruzatımız §U: KanuDa eöre bir 
dalyan ü~ sene kurulmazsa hükil· 
met zaptd:liyor. Son birkaç sene
dir çiroz tutulmuyor. Dalyanı zap 
tedilmekten kurtarmak için üç ıe· 
nede bir 2000 lira masraf edip 
dalyan kuruyoruz. Bunun bir yo
luna konmasını istiyoruz. 

Bundan baıka bir de gemiler 
Büyükdercde muayyen yerlerine 
demirlemeyip Sanyerde voli ma
hallerine demirliyorlar. Bunun -da 
menini istiyonız. 

EYtJPTEN tLYAS 

- Feshane fabrikasında usta· 
yım. 60 lira maapm var. Bizim .i§· 
çiler günde 8,5 ..ant ?lııırlar. Ay
da 25 • 27 lira alırlar. Bu para kA
!i gelmiyor. Bir çok işçinin başın· 
da 4 - S nüfusu var. İ§ 1<anunun· 
dan evvel vaziyet iyi idi. 

- Neden? 

Milli Şefin önündeki listede ça
ğırılacak kimse kalmamıştı. önle
rindeki notları topla.dıktan sonra 
ayağa kalkblar. lki buçuk saatlik 
bir çalışma sona ermişti. 

Denizbankın ha-
rice verdiği dava 

Denizbank'ın 10 - 12 kadar mu· 
vau:af :avukatı varken bir davayı 
12000 lira veklilet ücretiyle hariç
ten bir avukata gördürmek 'Üzere 
mukavele yapıldığı ve bu Eebep· 
le '.Baro reisliğinde bir istifa haıdi
sesi olduğu matnmdur. 

Verilen ınal\ımata göre bu da
vanın mahiyeti ~udur: 

İnebolu gemisi battığı zaman 
geminin süvarisi ile idarenin işlet
me müdürü aleyhine bir ceza da· 
vası a!iılmı§ ve neticede kaptan 
mahkCim olarak, işletme müdı.irü
nün bir hatası anlaşılmamasından 
beractine karar verilmişti. Bu ce· 
za muhakemesinin cereyanı esna
sında da hadise ile alakadar sigor
ta şirketleri idare aleyhine 10(1 bin 
lirayı mütecaviz bir tazminat da
vası açmışlardı. 

Bugünkü mevzuatı kanuniye:ye 
göre armatör vaziyetinde bulunan 
idareye bu kabil blidisatta biri 
mahdut diğeri namahdut olmak 
üzere iki §ekilde mesuliyet teret
tüp eder. 

Gayri mahdut mesuliyet için ar
matörün hataı:la i§tiraki meşrut· 

tur. Bu tahakkuk etmedikçe mesu 

- Evet •• Çünkü bi%im it hafif· liyet mahdut bir §ekle istihale e-
tfr. der ki bunun da mUntehı sı gemi 

- ÇünkU o zaman fazla mesai 
vardı. Şimdi iJ kanunu buna mü
saade etmi.ror. 

- Yaui fazla çalışmak istiyor· 

sunuz? 

ile kn%an bedelini terketmekten i· 
barettir. Hidisede armatörün ce
za dansında anlaşıldığı veçhile 
hatası bulunmadığı itin idare ol
sa olsa bu hldisdde mahdut bir 
mesuliyeti maliye altında kalacak 
demektir. Bunu anlayan sigorta
cılar ceza konduktan sonra İstan
bul ticaret mahkemesinde açhkla
rı taz~inat .davasını takip etme
mişler ve bu suretle tideta feragat 
vaziyeti almıılırdır. 

Gemi battığı, navlunun 2500 li
radan ibaret bulunduğu için bu ha 
dise de idareye terettüp eden za
rar 2500 liradan ibaret olduğu ve 
ortada takip edilir bir dava bu-

HAMAMCILAR CEMiYETi lunmadığı halde Denizbakın hu .. 
REISl OSMAN kuk işlerini takip eden şubesinin 

- İstanbul belediyesi hud\clu 
dahilin.de 98 hamam vardır. Baı· 
lıca derdimiz su ve kazanç vergi· 
sidir. Şehre akan sular akmaz bir 
hale geldi. Terkoa kullanıyoruz. 
Bu da pahalı geliyor. Terkosun 
metremikabının beş kuruşa veril
mesini istiyoruz. Çünkü bütün işi
miz su iledir. 

- ötcki1 
- Kazanç kanununa göre vari-

datı gayri safiyeden yüzlie 25 ver
gi veririz. Hamamlar şimdi eski 
mevkilerini l<aybcttilcr. Çünkü 
apartmanların banyoları var. Es· 
kiden günde 50 müıteri gelirken 
şimdi 25 ~e indi. Kazanç vergisi· 
nin tenzilini isteriz. 

ÇiÇEKÇiLER CEM1YET1 
REISl SADIK 

- Bendeniz Çiçekçiler cemiye· 
tini temsil ediyorum. Çiçekçiliği· 
miz 7 - 8 senedenberi inkişaf ha
lindel:fü. Bu tarihlerden evvel çi· 
çek hariçten gelirdi. tstanbul çi
çekçilerinin isteği btr çıçtlc satış 
yen, yani haldir. Halen '.iİÇ~k alış 

verişi kahve köşelerinde oluyor. 
Esnaf malını değerine satamıyor. 
Sonra kanunda ''Kaı:anç vergisi 
ticari muamelelerden alırınr. zirai 
muamelelerden alınmaz .. der. Bi· 
zim vaotı'11mı:t .zirai hir istir. Bun 

ıdışardaıı bir avukata vermeye lü· 
zum gördüğü dava iıe bu dava
tlır. 

Yalnız buna tlç Kardeşler ro
morköril vekaleti de i!live cdilmiı .. 
tir ki bu .davada mahkemei ıısliye• 
ce hükme raptoluumuş ve idare 
avukatlariyle hasım taı af icabeJen 
layıhaları tanzim ederek işi tem
yiz mahkemesine ::?.rzetmiş ...-e he· 
nüz oraca da müsbet veya menfi 
bir karara iktiran etmemiş oldugu 
için Deniibank tarafından halen 
rvukat faaliyetini istilzam eden 
yeni bir vaziyet vardır IJcmek de 
mümkün değildir. 

Talebeye adabı muaşeret 
konferanstan verilecek 
Ankara, 3 (Hu&usi) - Talebe

ye muaşeret kaidelerinin öğreti!· 
meı;i hususund<ı öğretmenlerin ti· 
tiz davranmaları · abettigi, hür
met izhar elerken, konuşurken, 

bir ziyaret esnasında selSmlamada 
nasıl hareket edilmesi lfiznngclliı
ği hakkında sık sık konferanslar 
verilmesi ve her fırsattan istifade 
ederek bu kaidelerin ı tiyat haline 
getirilmesi Vekaletten okullara 
tamim edilmiş ve öğretmenler mec 
lisinde görüşülerek bu hususta 
yapılacak talimatname için hnzır· 
lıkta bulunulması emredilmiştir. 
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Asri mezarlık ve otobüs dava]a~ı Zabıta-memUrları Milli Şefin lstanbuldaki tetkikleri 
arasında (Baş tarafı 1 incide) riınizi şercflenuiı"cn cuıoJI 

Ankarn, 3 (Hıı~usJ muhabirimiz· böyle adamların eline bırakılma lemiş v d. 1 · l d. B ı tol° 
aen) - E~ki vali Muhiddin c~ıündağ' Si bizi endi .. .. .. - _e . ın enmış er ır. unla. N k'I t . 1 Denilebilir kJ İsmet lnönii :slmlzln daha ayağının 
jle arkıııl:ı~larının otobü, yohuzluğu şeye duşuruyordu. Ar. rın da ıstınabe suretile ifadeleri. a 1 ve ayın er de,·let reisidir. Jlalk tabakası~- memleket ihtiyaçları . 
cfotarı~irle h:ıkılan daYalarına hu"Ün .ı.<adaşla.rl_a konuştuk. Bu adam - nin alınmasını talep ederim \'e A k d h ı t tklkl " ı b hl n ara, 3 (Hususi) - Zabıta an er ıangi bir smıfm mes· c ere başlamış 
de devam edildi. Maznunların :wıı- arın ızı r senedenberi oyala. evrakı, tetkikime imkan vermek - 1 

::i ki d amirleri arasında yeni tayinler ol- leklcı·ino nit bir şikilyctleri , ·ar- çok hnyırh semcrelcrfpo 
k:ıtları l\enan ümcr de duruşmada t arını üşünerek yeni hatları üzere, muhakemenin başka güne fi 
h:ııır bulııııuyordu. açmaya karar verdik. Vaktile el- bırakılmasını rica ederim dedi muştur. Bildiriyorum: ısa bunu dJnlcyecek birçok ma- ceklcrdir; bundan dol• 

.. Celse nı;ılınca Muhiddin ÜStündiığ !erinden ruhsatnameleri alınan. . ' . Trakya u • ··r tt' r~· kanılar \"ardır. Onlar bu işleri lcrino en derin se,·gi \"8 

suı aldı ,·e: tar bu müddet zarfında hır" er 
1 
• .,,. • İddıa makamın_ın bu_ ta_ lehi üze. • t .. ' ~umı m.u _c ış ~191 em görebilir. Hakikaten muhterem He teşekkür etmek bf~r 

Drn ·' t · 1• d d" t ~ nıye muşavır muavını Cavıt Gö- . 
- 1 ue arze mış ım, e ı, o o- oaşlamıcılardı. Biz bu vaziyet kar. rıne. m_uhakcmenın talıkıne karar . Cumtıurreisimlz yalnız bir de,·- dlr. 

hüs taliınalııaınesi zabıtlarını getir- !ıi' ld nenç Manısa cmni et Ud"" ı··~u -----------~.ısında bu"·t·u·n bu ı"şlerı' b'ır ada -ı verı ı ve .m. u __ hakeme 16 mart . y m ur U19 • let reisi albl düşu'"nse1·dJ tabii....._ dim, bunların da okunmasını rica e· n M · d • ..,.. 
diyorum. ;na vermeyi hiç olmazsa yalnız perşembe gunu saat 10,30 a bh _c, anısa cmnıyct mü ürü Tev- lan hareket tarzı bu dl. Faknt 

Reis, bu ıalclıi kabul ederek: ::>nunla. uğrqmayı ve amme men. rakıldı. !ık Arıcan Samıun emniyet mü- O, ayni zamanda tek partiden i-
- Onu da ol.:uturuz, dedi, yalnız, Caatinin bu şekilde d h .. k 1slanbııl'1aki asri mezarlık yerinin dürlüğünc, Samıun emniyet mü- baret olan Türk milletinin )filli 

şimdi Dahiliye Vekaletince hazırla- w •• •• •• a a ıyı o. istimltıki sıra~ınrlıı belediyenin yol- d 
nan •e İstanbul beledi:yesindeki yol· run~ca~ı duşunduk. Her parça. :ımz hareket ettiği hakkındaki dan- ~rü .~ur~tt~~- Agat :z-raky~. um_u- Ş~fl<Ur. İşte İsmet İnönü iki 
.suzluk iddialarının tahkiki nzifesiy- sı bırnın elinde bulunan peraken. nın duruşması t::ırihi de bugüne te- mı mufcttıılıgı emnıyet muıavır gundenberl Dolmabahçe salon· 
le lstanbula ııönuerilmiş olan mülki- de iş yapmaktan korkuyorduk. sadüf ediyordu. M:ılüm olduğu üze· muavinliğine, Yozğat emniyet a- larında bu sıfat ile memleket 
ye müfettişlerinin hazırlamış olduk- Bu karardan sonra 10 araba ile re bu dayaya geçen sene temyiz rnah- miri Ahmet Özbek Çorum emni- ihtJyııçlarını tetkik etmektcdJr. 
)arı fezleke Te buna ait olan bazı ev- 20 araba ile müracaat edenleri kemesi dördüncü ceza dairesinde ba· yet amirr~·ne r ft"' .. d De\·let reisi sıfatı ile bütün dev· 
r k le ki t "h ed k ··h· kılmış Ye bcraetle neticelenmişti. Fa- . 

1
'"

1 
' po ıs en• ı uıu a- 1 k 1 a o un:ıca ır. ercı ere mu ım yollara koy. k t k t . t ı . hıliye müdürü Ya!lar Albaraz Yoz et teş 1 Atlarına baskanlık et-

FEZLEKE HÜLASASl ·a ·arar emyız ceza umum ıcyelı s • 
Bunun üzerine 750 sayfa tutan n mıya başladık. .. tarafından bozulmuş n tekrar tem- ğat emniyet amirliğine, İstanbul tlği gibi l\IHU Şef sıfatlylc.de en 

De,·Iet Şurasının kararına mesnet leş· !alnız karar?an zarar goren- yiıen tetkik ,.e muhakeme edilmek emniyet amirlerinden Ali Kıral kütükten en büyülte kıı<'lar her 
kil eden fezleke okundu. lenn vaziyetlerıne bir çare ara. üzere dördüncü ceza dairesine h:ı.u· Iğtdı . . •v• sınıf halk tabakaları ile do,rnı-

Fetlekenin YC huna merbut olan dık. Makine şubesi bu mesele Ü le edilmiştir. r emnıyet lmirlıgınc, btanbul dan d ;ıı;. • t ,, k 
. • - emniyet amirlerinden Zeki Akalın Oeol'U) a emas euerc mem 

bazı tahkikat "·rakının oJ.:unmuı sa- zerınde bel altı ay çalışarak bır Maznunlardan Muhiddin CsUlndd • .. .. .. y.. • leket işlerinin maksada urgun 
at 11,55 e lactı..r devam etrniş ve tam rapor haZU'ladı. Rapor tetkik e. diğer da\'a münasebetiyle esasen ha- cmnıy~t -~~~y~ mudurl~gu emnı- bfr şeklide cereran edip etmedl-
iki saat sürmüştür. dilirken de öu mesele ortaya çık. zır bulunu)·ordu. Diğer maznunlar- yet mudurlugune, cmnıyct umum ğlnl öX.rcnir• ooörd"'r.... • 1 . 

ÜSTO:NDAG ANLATIYOR t t tk"k k ld dan lslanbul belediyesi dııiml cncil· ··d·· r·v.. · i · · 6 
' • u&u Jan ış 

Bundan sonra reis, Muhiddin üs- 1 ~~ ~ 1 t Y:~ . ~ . ı. meni ~z::ılarından Avni Yağız, İhsan ~~ u~ ~-~ cmnıyct. mırlerın.den lıklıı.rı en kısa yoldan tashih et-
tündağa sordu: ız u o .o us ışı ıçın zaman Namık, Ömer Ali ,.e Suphi de hazır uınu oren mezkur umum mü· mek çaresi ne ise ona göre icap 

- Okunan evraka kar;ı bir diye- zaman tedbırler alıyorduk. Yal - bulunmak üzere lstanbuldan ııclmiş. dürlük emniyet müdürlüğüne, Gi- edenlere emirler verir 
celini~ nr mı1 nız bu hadise bizim hüsnü niye. terdi. Yalnız şimdi Killahya ' "alisi rcsun emniyet amiri Zeki Taner • 

- Hayır, hiç bir di ... ·ecel\im .... ok- timizı· gos·· termı"ye yeter çu·nk'" ı 1 ıı.. 't o •· b · · Hakikat halde bu yolda bir ., ~ ., . u ıu unan .. mı s.-ay me us sccımı Kırıehir emniyet Amirliğine, em- .. .. 
tur. nasıl olsa bu otobüsler bir za _ münasebetiyle işlerinin çokluğunu • •. .• ..... . çalışma tarzı, bin bir turHl ku· 

Bunun fizerine fezlekede me,·ıuu- man sonra ortadan kalkacaklar - "e vazifesinin başından ayrılmasına nıyet umum mudurlü&u emnıyet ~ilk makinelerin bir araya getl-
bahis edilen ruhsatname istirdadı mc imkan olmadığını zikrederek duruş- amirlerinden HulUıi Sayıner Gire rllerek kurulmasın<lan ''ücuda 

1 i l dr. Hatta uzun zaman gümrük 
ıeles ne geç ld ve bu mC\"ZU üze- mad:ı hazır bulunamıyacalını bildir- sun emniyet amirliğine, Sinop em- aelen bÜJ'U .. k de•·l"'t tesld}Ahn· 
rinde şu sual soruldu: muafiyetini temin ederek, beledi- k" d 1 ı - ., ... • " . w 

miş, 0 ıaman ·ı a m encumcn .. za· niyet amiri Cemil Rem mezlı:ur vi- da kırtasl1·ccllik tehlikesinin o··· 
- Ruhsatname istirdadı bir bele· ye tarafından otobüs getirtmeyi sından Şerafcllin de ıalürreeden 

diye tedbiri midir, yoksa ecza mahi- düşünerek bunu tetkik ettik. Fa. mustarip oldujunu gösteren bir rapor \ayet emniyet amirliğine, İstanbul nüne geçmek için de en makul 
yetinde mldirf kat Maliye Vekaleti bu muafiye. göndermişti. polis mektebi dahiliye müdürü bir tedbir olarak kabul edJlmek 

Üstünda~, kısa bir tereddütten son- N · a· k t b IA 11 Zl m1 ra şu cevabı Yerdi: ti kabul etmeyince vatandaşla • Mü<ldeialeylılerin hüvlyetl teshil urettın o men stan ul emni- zımge r. ra me eketc ait 
- Bir tedbirdir efendim, beledi)·c- rm haklarını düşUnmeye kendi • olunduktan sonra duru,nıaya başlan- yet müdürlüğü S. 6 müdür mua- bazı ihtiyaçlar olur ki iş bölümü 

ye ,·çrilen bir hakkın ahar tarafın- mizi mecbur sandık. dı. Ceza umumi heyetinin beraet ka· vinliğine, Izmir emniyet Amirle- zanıretl)·le blrlbirlerlnden ay• 
d t · · · t · · · '· ı AFFEDlLEN OTOBÜSÇÜLER rarını bozan kararı okundu. nim an emınını anzım ıçın .:onu muş rinlden İsmail Güntay mezkur vila ış, paıı;alanmış olan de,·Iet 
bir müeyyede tedbiridir. Otobüsçil- Reis, yeni bir sual daha sor. lstlmlAk meselesi hakkında yeni- yet emniyet imirliğine, Bilecik teşkilAtınm muhtellf şubelerini 
lülfı serbest bir ticaret sahası olaraı. du: den ''e temyizen muhakeme acılma- IAkad ed b bıral:amazdık. Reis: · emniyet imiri Muammer Koyas • .~r- er, u şubeler ara-

- Siz, affedilenler yeni hat ~ mıa sebep olan unıuml heyetin naks smda nune getlle l 
- Fakat beleli.iyen in ecza hüküm· kararında şö} le denilmektedir: mezkur vilayet emniyet amirliği- o meyen an aş-

lerinl tayin e<lcn nizamnamesinde lara yerle~tirilerek, ondan sonra ne, emniyet müdürlüğü emniyet mamazhk, yahut ahenkıııizlik 
"Şöylf yapanlar şu kaılar, böyle ya· müracaat edenlerin müracaatı "- Belediyeler için menafii umu· amirlrinden Rıza Erdan mezkur neticesi o lhtlyaçlarm temini 
palllar lıu J.:ac.lar ıün işten menolu- kabul edilmiyecek diye karar ver" miy~ kararı üze~in~ i.slimliık cdilcc.ek 
nur" denilmektedir. Bu hüküm cc- . . . H lb k' d h b gayrı meııkullcrm ıkı tarafın rızası}" umum müdürlük emniyet Amirli- zorlaşır. Milli Şetln halk arasın· 
za mahiyetinde dc"il midir1 mışs_ınız. a u 1 a a sonra. u le ve pazarlık "suretiyle nıüba ... ·aası •· M "d - k k Ek da doğrudan doğruya ihtiyaç sa· • d mı ki h tl ı t "' gıne, azı ag ayma amı rem 

- Hu nizamneme her ntanda~ın a a an es a ara yer eş ır - her lııılde 329 ıarihll kanunun hü- • hlplerlyle temas ederek hasıl et-
ıerbe~tte yapabllccell i~ler hakkın- mipiniz ve iltimas görenlere ye- kUmlerlne ve 928 tıırlhli 217 numaralı Rolaa cmmyet umum mlidürlüiü tı~ bl k ti d 1 t •-ı • · t ··d·· 1 .. v.. 1 8• r anaa ere r:e&a sı 
da lıül.:üınler ihtiva etmektedir ,.c ni hatlar vermişs\njz, bunun hak. tefsir fıkrasiyle Bilyiik ~lillet Mecli· emnıyc mu ur ugune, ıtanbul r ti ı lAk 1 ka 1 a y e a ·a< ar ma m ara 
tanı:im olunurken olobü5cüler de ça- kında ne diyeceksiniz? since ittihaz olunan karara uyularak başkomiserlerindcn Feni Çelik direktif olarak blldlrmesl tse bu 

Dün geceki ya 
(Baş tarafı 1 ~ 

rin.deki Şamlı han ınüthif 
rette yandığından, çık9l1._.111.-~ 
geride Aşir Efendi '° 
Dilsizza.de hanı ile küçill' 
hanının üst katlarını, dıb' 
de Sultanhamam me 
Yeşildireğe çıkan aralık ~ 
ki Kendiros hanının ilıt 
tutuşturmuştur. bit 

Dilsiz zade hanında 
tüccar yazıhaneleri, l{ÜÇ~ 
ret hanmm üzerinde ~ 
Fredo ıtriyat deposu ~ 
ceza deposu, KendiroS 
üstünde de Şark halı de~ 
dır. Hah deposu kısuıeJ1 
sa da diğer hanların ustil 
tamamen yanmıştır . 

Ata Refik mağa~ 
postahane caddesindeki et 
nin yanında Yünipek Jll 
da yanmıştır. Yangın di~ 
!ara da sirayet etmek tt 
ni göstermişse de ItfaiYeııJ# 
rcti sayesinde önlennıiP· 

Vali, Emniyet mUdüJil. 
bul Merkez kumandanı ~ 
amirleri yangın yerine ı:, 
dir. Rüzgar saat iki buç ~ 
ru biraz kesilir gibi ol~..lj 

Küçük Ticaret ve J)JJl""' 

hanlarının üst kısnnlaı1 
kar§ı bala yanmakta idi· 
nı duyan yazıhane '16 
sahipleri otomobillerle 
bazı evraklarını ve defte 

almışlardır. 
Bundan başka dün ıec; 

Galatada Balıkpazarınd•~ 
le ve istihlak müdürlUğu~ Si 

Aırılmı,, onların da fikirleri alın· Üstündağ bir müddet düşüdük. m~amele yupıl_mak kayıt ~e şartiyle İstanbul baıkomiıcrlcrindcn Ha· 
mışh.r. Demin de arzeıtiitim gibi bu- t t k .. b 1 d lııuz olacağı cıhelle Mdı!ede mcı-
nun ecza ile hiç bir ınfinasebeti yok- en soEfnra d~ rar ks?zeh 

1
8.§ a ı:k. kur kanun hükümleri , . ., kararlar lit Calkin ve yine mezklir villaye 

smdan yangın çıkmış, ~::ıı 
türlil engellerin önüne geçer. yanmıştır. Evraklar k~ J ~l'a 

Her halde İstanbullular, şeb- tır. _./. ~~ 
tur. - en ım es 1 at ara es 1 münderccatı nazara alınmak ve is- başkomiscrlerdcn Ali özlcul mcz-

- nnhutnamc istirdadı hangi ma- arabalan, yeni aç,ılacak hatlara timlAk kanununda tasrih edilen mu· 
k:aına aitlir, riyıı•u!le mi, .rokııa bele· da yeni arabalan verelim diye haınmln, heyet cvvelemirde mezar
diye tnc-ümenine mi? bir kararımız yoktur, bendeniz !ık yeri olarak alınan mahallin tak

- nu bir encümen i~idir erendim, tramvay şirketine karşı bir ted- <lir edilecek kıymetini pazarlıkla esas 

lıtanbul Deıincl icra Memurlu4undan: ~ ~. :· 

riyaset makamı ile hiç bir alalrn~ı bir olmak üzere bu karara teves. aılıledilmcdiAi temmül e<lilmek sure-
yoktur. • tiyle istinat olunan fiilin mahiyeti 

Bll•un ı-ızerı"ne re·ı·, ""~ınnda"ın sül ettim. k · k " " u~ ~ tayin ve ta ·dır olunara neticeye gö-
mildaCaası sırasında iltizam ellili - Bir de bir sıra usulü varmış, re bir k:ırar verilmek kap ederken 
temyiz dörclünc-ü hukuk dairesinin bu sıra takip edilmemi§, ilk mü. husust dairece muamelenin cereyan 
bir ilAınınılan bahsetti Ye: racaat edenler daha önce iş ala.. şe!\line na7.aran islimlilk kanununa 

- Bu ililnula, dedi, bunun lıir i- caklarken sonraya kalmı§lar, bu- ve ahiren ittihaz olunan karara tev-
(larl ihtiliif olduAu ıil.:redilmektedir. Ciki mııamcJeve lüzum olmadığı be:ra· 

Ilı!. mukabil ilk müracaat yapan. "' 
Buna ne dersin? niyle bu noktaların menuubalıis e· 

- Devlet Şt\raııı kararında ruhsat }ardan bazılarına da işlek hat. dilmesi kanuna mugayir ve temyiz 
verme n i ıirdat etme keyfiyetleri lar verilmiş, meeela Sabur Sami Hiyihnsında yazılı itirazların varil 
bir tutulmuştur. Temyiz kararında en son müracaat eden olduğu haL olıluğundan mezkur hükmün ecza 
da ıörii~ ll)nidir. de en eYvel işe ba~Iamış? ımıhakcmeleri u~ulü kanununun mu-
SABl 'R SA~flYE \'ERiLEN HATLAR _ Bunu katiyetle bilmiyorum. ndılel 326 ncı maddesine tevfikan bo· 

llurıdan ~onra da gene mülkiye mü- rnlmasına 9 • 1 _ !139 tarihinde illi· 
•. d !{urtuluş - Beyazıt, Fatih -

Cetti~terinin tahl\,il.:at e,·ruın a ıay- fnkla k:ırar ,·erilınişlir." 
ri ınüsa\'l ıuuanıelcler sayılırken Şiııli batında Sarı Halit isminde 
zikri .reçcn Lir hadise.re tem:ıs edil· birinin Sabur Samiye takaddüm 
di. He is de<li ki: ettiğini sanıyorum. 

- Ruhsatnameleri geri alınan- Fakat bu zat müracaat ettiği 
lar hakkında umumi bir af çık • 2roan muhtelif hatlarda 13 ara
mıt ve yeni açılacak hatlar için, bası işliyormuş, yeni müracaa -
''bunlan bir:eştirelim,, dcnilmi3 tmda da 10 araba için daha ruh. 
olduğu halde belediyeden alınma. satname istiyormuş. Bu müraca. 
ıı ve ilti::am görenlerin milraca. at bu yüzden terviç edilmemiş -
atı t;~~· ıe bu hak evvelce mü. tir. 
raca>t edenlere verilmemiş te Reis, Ustündağın cevaplarını 
yalmz S&bur Sami ile arkadql&- kiti bularak oturttu, o zaman 
nna verilmiG, bu mesele hakkın. kendisinin muavini bulunan Ek~ 

Nakz kararının okunmasından son
ra reis, ~lulıldtlin Üstündalta bir di
yccciji olup olmadığını sordu. O da: 

- Yüksek mahkemenizin verdiiii 
beraat br:ırını bozmak itin hiç bir 
ı;cbep yoktur. Karapnızda i~rar et· 
mcnizi rica ederim, dedi. Diğerleri 
c.le bu ricayı tekrarladılar. 

Ondan sonra müddclaleyhlcrin 
Yekili a\'ukat Kenan Ömer söz alarak 
usul h:ıkkında bir hata gördü~ünü 

Söyledi ve itirafını anlatlı. Heyeti 
hakime müzakere çekildikten sonra daki mütaleanız pedir? !'em Sevensana döndü: 

- Bir af kelimesi ortaya atıl. - Sizin bir diyeceğiniz var Kenan Ümerin müdııfaasını'1 redtline 

mıı. Halbuki af diye bir şey yok. mı? ittifakla karar verildi. 

tur. Ruhsatnameleri istirdat e. - Dün de arzetmi~tim. tıave c. 
llundıın sonra l~en:ın Oıncr e~ns 

dilen otobü~üler belediyeye bir decek bir sözüm yoktur. Jıakl:ınd:.ıki 1 ,ıiid:ıfcasının ,.c ilk be-
çok müracaatlarda bulunmuşlar- Reis, diğer maznunlarn da ay. r:uıı knı nrıııdn isrnrı islcıli. 
dır. • "i suali sordu. Onlar c~a dünk"i 1 

'[_I 11 .• ısı h . l l "'d r 1 ·ı· ' , . J!;"ı:.iıııl.:r lıc~l'Iİ de f'C7.A \lllllllllİ 
c a. eruu a etmış o an ar mu :ı aa anna ı a\'e C{ """' ~ vcrı . . 

, • •• y :. Jı ... cııııııı bozı ı:ı k:ır:ıı·ı ıı:ı ııyıılııp u-
bbıe bir daha yolsuzluk yapmıya. >ır mutaleaları olmadıgını soy - yulııı:ıınım Jııı',kınıl:ı lıir karcır , c-r-
cakla.nn cia ıöylemielerdir. Ei.z lediler. / mck ürerc dunı;ııı:ı ıo m:ırt per~eın
de bunlara k~ biraz; daha mü. EVRAK MOTALEAY.A ALINDI b: "Ürii ~nal H <le l:ılikine knrar 
sarnahnkar olmayı düşündük. Ye. Bunun üzerine iddia makamı. verildi. 

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

kur vilayet emniyet kadroıunda 
açık bulunan emniyet amirlikleri-

ne İzmir baıkomiıcrlcrindcn Baha 
ettin Vural İstanbul poliı mckte· 

bi dahiliye müdürlüğüne, Muğla 

baıkomiscrlerinden Aziz Tuzuğ, 
Edirne baıkomiserlerindcn HulUsi 

Şentürk Samsun baıkomiserlerin-

dcn Ali Sunmaz, Gircıun batko· 

miserlcrindcn S. Sönmez, Mardin 
başkomiıcrlerinden İbrahim, İstan 

bul baıkomiserlcrindcn Muzaffer 
Arıkan, Hamdi Tonıar, Akıl Yıl
maz, emniyet umum mu:lürlüğü 
kadrosunda açık bulunan emniyet 
amirliklerine, Maliye Vekileti 
milli emlak müdürlüğünden Hüs
nü Basar Emniyet umum müdür
lüğü şube müdürlüğüne, emniyet 
müfettiıi Nazmi Serim Basın ve 
Yayın müteha11ıı muavinliğine, 

üçüncü umumi müfettitlik asayi§ 
müıavir muavini Ekrem Sanıvar 
İstanbul emniyet müdürlüğü ıube 
müdürlüğüne, Istanbul emniyet 
müdürlüğü ıubc müdürü Tevfik 
Celil emniyet polis müfettiıliğinc, 
jandarma genci komutanlığı talim 
ve terbiye şubesi müdürlüğünden 
muıtafi binbaşı Ahmet Rifat Trak 
ya umumi müfcttiıliği emniyet 
müıavirliğine terfian tayinleri ten 
s"p kılınmıştır. 

Haticcnin Halis zimmetinde alaca Aı olan meb:ıllğden dola)'l ıı~,1' ~ t ~ 
s:ıtışı karar altına :ılınan Te tamamı na vukuf ehilleri tarafınd:ı11 

1 ~ 
kıymet takdir edilmiş olan Şehzade başında :'ılimar Ayas :ro1111'4 1 'bı.ı. 
Sinciler Zeyrek Şehzadcbaşı cadde sinde eski 6, 8, yeni 114111,, ~ ~ 
lu Ye notaj 6/8 No. lu gayri menkul iki dilkkAn -ve Üzerlerinde ıııd' ~ b 
tıkılan birer oda olup arka cihetin de ,.e kiırgir dm·ar hnr!c )il ı. b~b 
miktar arsası mevcuttur. Bina taıni re muhtaç olup içinde l>0~,) ~ 
maktadır. Sahası (40) metre murabbaı olup :ırka tarnrtaki arsa \ı . 
re ınıırabbaıdır. 10 1 'it •ı 

Hududu: Snft tarafı Mustafa fırın arknsı Mustafa fırın ve ıcıstılıro' l\, 
rita No. lu mahal solu :Muhtar hane ve bahçesi, önü yol ile ınıı~d;,o 

Ye gene Halicenin Halis ziınınc tinde alac:ıifı olan mehnlıJ 
yı haczedilip satışı karar allına alı nan ayni mah:ıllede lınarıl ,1'1 
da !l, 9/1 No. lu hanenin Yukur ehil !eri tarafından tamamına 
kıymet takdir olunmuştur. fü·saCı aşa~ıda yazılıdır. Şöyle ı.ı: 

Zemin katı: Dir sora üzerinde i ki oda Ye ayrıca diğer sof~ ,,ı 
lıir Oda Ye hela \"e bir kuyu \"e harap bir mutfak Yanlır. IlirfnCl fP 
sofa üzerinde fiç oda, bir hela var dır. Dahçc: l\Ic.rn ağaçları 
tur. 

Hududu: Bir tarafı fsm:ıilc ferağ olunan mahal, bir taraf~ 
paşa Yeresesiyle l\lehmet bahçesi Ye bir tarafı KAzım ve baıan 
bahçesi ve larn!ı rabil t:ıriki Anı ile mahduttur. Sahası: 167 ıo 
rabbaı olup hundan 116 metre murabbaı bina kalanı bahçedir: del'. 

Ye gene Jlaticcnin Halis zimmc tinde alacağı olan mebııH~Jl 
yı haczedilip satışı karar altına alı nan Ye tamamına ,·ukuf cb 
tından 4056 lira kıymet takdir olu nan Fatihte Atpaz:ırınd• "' 
Mehmet paşa mahallesinde Gözlemeci sokailında kayllen t02 ş6 
len 5~, 56 No. lu hane ve dükkanın cvsarı nşağıya yazılmıştır· ff 

7.cınin kııtı: Zemini çimento kaplı bir ılükktin olup cephe ııall 
pencereleri parmaklıklı \"e cephesi camckiınlıdır. (56) No. ııı 1 
ni cimenlo bir aralık \"e arkada :zemini çimento bi rbnhçe ~o 
''ardır. Zemin katı: llir sofa üzerinde iki oda ve :zemini çirocll ti (C 

hesi kfırgir \"e arkaları demir parmaklıklı korkuluklu du' :ırı oJ:ı ,c 
Birinci kat: Bir sofa iizerinde 4 oda bir mutC:ık ve Iıir Jır!İı 111~ 1 

Hududu: Sa~ı 102 harlla No. lu mııhal solu 235 ,.e art.:ııl~aı 
lu mahal önü tariki iını ile mahduttur. Sahnsı: 108 metre ıuur:ıb f, 
92 metre murabbaı bina kalanı b:ıh çcdir. ·ıeıt 

Yukarda e\•saf ve saha ve hudutları ayrı ayrı göstcrı ~ 
menkullerin loınnını açık nrtıırmnva yazcdilmişlir. Arlt1rın9 ııı 
Arttırmaya iştirak edecek mfiştcrile riıı kıymeti ıırnh:ımJl'.lenctııııııl 

33/3000 nislıctinclc pey :ıkçcsi ,·cyıı milli bir b:ınk:ının trrninnt mck10~11~ıf 
lstaııbııl ·~ iinrii icra Mtmıırluğıırı- olmaları icap eder. Müterakim Yergi, tanzifat lcn\"irirc, ,·e ~. ıı 

dan: ' "hın~ l:ırı borçluya nitıir. Arttırma şart namesi 4 - 3 - 93D ı:ı~ı pır• 
Alacnklı: Art in Saruhnıırnn. cııın:ırlesi günü ıl:ıirl.'de mahalli mahsusuna talik cdilt•ccklır·de ı4 4 
Borçlu: Selim Kıizıın: Türbe Şeh- lırması 6 • 4 • 939 tarihine mlısadif perşembe günü daircııılı 111ııı' 

n i müracaa.t eahipleri belediye • nı işgal eden başmüdd~iumumi, 
nin yeniden a~ıya karar verdi- :,aşmuavini Arif Çan.kaya, söz a. 
ği hatlar üzerinde iı istiyorlardı. larak runları söyledi: 

remaneti k:ır,ısında Pi yer Loti sokak ) a kadar icra edilecek; birinci arttırmada lıedel kıymeti roııhll ,rt1 

~2 ~o. da. ')O 75 ini lıuldulhı takdirde üsle hıra kılır. Aksi takdirde son dil t 
Dır bor~·tan dol:ıyı ınnhcuz olup t1:ıhhliclü l>:ıki kalm:ık üzere arttırma on beş gün dalın tc111

• ct~' 
rarnyn ÇC\-rilmesine karar Yerilen ev 21 - 4 - 939 tarihine müsndif cuma gtinü sn:ıt 14 den 1ü yıı };~dil11 

~:ariciye Vekilimiz eşy?sı açık arttırma ile ,.e peşin pa- de yapılac:ık ikinci :ırtlırma neticesinde en çok nrttırnnın ıdts ' 1 

• • ra ılc ) ukarda yu:ılı adresle lıirinci rakılacaktır. 2004 ~o. hı icra Ye Hliı!I kanununun 12G n,·ı ınııı :ırl:I 

Biz bazı yerlerde ufalt yol yap. - Biraz evvel okunan tahkikat 
tmnı§tık. Onlar, bi~ parke yap. cvra'<Jnda bazı kimse!erin ı:ahit 
mayr teklif ettiler. Bir komiayon olarak bir kıAımmm da r.rnzmın 
tetekkW etti. Bir MDe kadar on. sıfa.tiyle dinlendikleri yazılıyor. 
!ar Rml •'JÇlnm, yapaeafrz,, dL Bundan başka mutav8.B8rtlar var. 

• ye oyaladıla!'. dır ki, onlar da müracaatlanrun 
~u ~anda yollar dar- geri kaldığını, isaf edilmediğini 

dır, d&ıemeçlidir. Bu yolların veya hiç cevap verilmediğini sö"-

Ankaraya gıttı :ıcık arttırması 9-3·!139 saat 9 dan ili· fıkan hakları tapu sicilleriyle sabit olmayan ipotekli alneııld ııııs 
E 1

. h t" 
1
..1 d d lınren t:ıkılir cclilcn kıymetin % 75 f nliıkad:ırnnın Ye irtifak hakkı s:ıhiPlcrinln bu h:ıklarıın ,.en() 

a Kan seya a ın ;ıen av et c en 1 1 1 ,., k 1. 1 'k" . . . . . ' . n .. ~r • . . . . ~··ı .. ~ nı nın< ıı<ı ta ı ırc e ı ınc-ı nrllırınası 1 foız Ye ıncsarHe daır olan ıddıalnrını ilan t:ırihlnılcn itıtı:ırc ·ıırıı• 
Harıcıye Vekılımı:: yuıcru .. araç- olan 11.3.::ıı . tarihine r:ıslJJyan cu- fııı<ln cuakı müslıiteleri) le lurlikte d.ıircnıize bildirmeleri loı 
cğlu dün akıamki ekaprulc An- mar<csi süııü aynı saatte ve aynı yer· si takdir<le hakları tnpu sicilleriyle ~ahit olm:ıyanl:ır satış ı• 
karaya hareket etmittir. de yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 pey paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim ,·ergi, tenviri~·e \":ıı.> 

B. Şükrü Saraçoğlu, iıtasyonda akce!';iyle m:ıhnllindt' hazır buluna· den ibaret olan beledi.re rusumu ,.e Yakır Jc~aresl bedeli J1'l c:ııl' 
mu•ad •evat t .,ı .• y 1 t'nk memnrumnz:ı dniremizin 38/3000 tenzil olunur. 20 senelik ta,·iz lıcdcli mÜ"leriyc niltir. D:ıh:ı c ııı 

• .. :ır ... un-a;ı ugur an· x 1 1 . 1 rı • " k' 

I '. ?· u ı 0<1ynsır : m ıracnal clmelcrı mal almak isleyenlerin !134/1807 :-\o. Ju dos)':ıda mc\CUl e' r:ı ııll 
ılan olunur. .(K. 1. 40i ). lı:ıci:ı: Ye takdiri kı) mel raporunu görüp :ınlayac:ıkl:ırı iJiın °1 



Mekteplerde spor 
faaliyete geçiyor 
Yeni kurulan umum müdürlük 

tarafından verilmiş olan emir 
mucibince sanat ve ticaret mek. 
teplerile muallim mekteplerinde 

\J • f t spor yurtlan tesis edilmiştir. r • • a g 1 ç o r ver Bu yurtlann derhal faaliyete 

' 
en ı yı s geçmelerini temin için ali.kah b mekteplerin spor başkaptanları. 

t\Idvan a açık mektup ~ıy:~v~~~~~t~~nt~r:~;:e;~~ 
tı teşkıl edılecek ve tanz.ım edi _ 

' ' len faaliyet fikUstilrleri Maarif 
~ Yazan : Mu vak k a ır IE krem Ta a Q ~.ek.al~~i Beden. Terb~y~ai Dire~-

• nıerh b d zaaf -· ile bihakkin "pmpiyon olan torlilğünce tasdık ettırılerek mU. 
'etli iyj a a.mız yoktur. galiba Betikta§m aHen . a Begı şı·ktallta emin ol ki se~ln bU. sabakalara başlanacaktır. 

b .. 
tanırım. Ve na. d.. t·· .;.;ı ıralardı o er ne ıse v • • 

1 uş u& ... ı ··· inkftr ed k Her maçtan 15 giln sonraya ka 
~. ~e·hil·krı ıyo.r musun? Fe. sporda ve futbolda matlup terak. yük randımanını ece d il bak M 
•'IJı ~; et . . . . b 1 r Ancak ve an. ar o m sa anın raporu aa-
~ adi, l3e .k 1• Galatasaray. kiyi elde etmek ıçın çok musıp kımse u unm~y~k uhteli rit Vekaleti Beden Terbiyesi mU. 

t'ducıa ~1• ·~ta Hakkıyı, kararlardan biri olan son vaziyet cak, çok kıvam 1 ara m · dürlilğilne bildirilece ~tir. 
et SUıe Bekıri, Altayda Va. üzerine Beşiktaşın "namlı,, yıl • tine ve Romanyalılara karşı ta -
~~ Şek~&.niYede Hüsnüyü, dızları birer birer çekilince kafa. kı::m hazırlayanlar seni bilmiyor. K A Y A K 
.~ı0,,ftdı, YuventUste Orsi- sı kolu bacağı kopartılmış bir lar veya tanımak istemiyorlar. Gel k 1 k k diln 

""' a 'r? • , ' • • b d h i t'h d ece yı aya ya şam. &da, s· .nuınkoçes'i, A • ••şampiyon,, takımda ışın aşına Ben her mevzu a, er ç ı a a . 
orıı .. _ ı.n. delayı ı'lh ... nasıl w d .. til w.. •• gördün bil t tmesini bilir ve severim pıyonası Osloda yapılacaktır. 
~ ve ayagına. uş gunu · rme e · 1941 k k dün · 

~!lıenra'ateoyJe tanırım. Yani Pek gördün de diyemem. Zira bu Yalnız "futbol,, müstesna!.. İşte İtaalya yJal şaml pzıykonaaı · 
· · · · i · hta · t kl er nm yaya ver mea a opa • a llıU~-a'ı .sempatiye, girdi hen.gAmede senı faalıyetının çın. burada "mu rıye " e a ım · 'd ka 1 tırılm·.,... 1942 

(l ı.e lık b" k b. . tt bu. ne e rar iL§ 1.9 .. ır. 
•• Qlrf f ır ahbaplık de göremiyece ır vazıye e mez!. için de talipler çılmıı~ır. Bunla. 

~e ~~ Utbolculuk zaviye • luyordum. Fakat başta kıymetli Sldlblda çıkar gibi, med'ilv rın arasında Almanya, Birleşik 
l:tboı~·-qe iyi bil" . gaı.etem "Kımm - Beyaz,, olmak "32,, isim arasında bulunmadığı. Amerika ve Yugoslavya vardır. 

dôt U!ıUıı bu .. ırım ki, İstanbul ÜT.ere, Vakıt, Tan, Son Pos~, nı hayret, taaccüp, tessür ve te- Bu hususta kat'ı karar 1940 ta 
lık_ dUııcusugüne kadar bata • Cumhuriyet, Akşam ve . Ulu~ u essüfle okudum. Ve bir kaç kere Budapeştede toplanacak olan kon 
11'lllıı. ~n i .k1Ymetli Beykoz her gün munt~za.man !akıp edı - ''okudum,,! çok muhtemel ve ka. gre tarafından verilecektir. 1943 
al'ırıda h ~.1 ve en fena du. yordum. İçlerınde tnvı ~bi.' ~ rib bir festivalde sana da neden ün talibi henüz çrJmıamq fakat 

So a ıki "as,, sen ol r~f Şefik gibi, ?sm:rMu;;:rng~j rol verilmediği esbabını araştırL 1944 için lsveç kaydolunmUftur. 
~a ~e i . . . b~, .M. 'Kem~ ~bi, 1~r 

01 
cak değilim. Unutulmuş da olabL BUkreş, (A.A.) - Predeal'de 

ite titt1·~.Yı bılıyorum ki, Ba gıbı, Sedat gıbı, Mu~ · ~~ ı·ırsı·n Yalnız ıununla müteselli 18 kilometrelik bir kayak mllsL 
de gın ·b· · · b'l · · goren ve ıyı · <Or k 2.aınan, o muhi. gı ı, ıyı 1 en, iYJ tenk•tl olmanı temenni ederim ki, o ge. bakası yapılmıştır. 20 aporcunun 

1diıı., l3a.~1r;:u~) kaliteli bir Y.az:aı1 arkadaşl~ .m:? B 
1 e. niş ve Atıf etli listede senin şam. 450 metrelik bir seviye farkı o • 

... Or esır benim baba rını de ez~r. e~mı§ım ırttenur; • piyon yaptığın takımdan Feyzi, lan bu koşuya iştiraki bilyUk bir 
t tll\'etı..ıu:~ sözUne ve gö. !ardan edındığım kanaa ~- ~re!. Hayati gibi elemanlar da aJAka uyandırmıştır. Fakat bu ya 

to}{)arııı.a 1nsan1ar çok olur. nca, Niyazi, HUs~ettin, Fey • merdud ! nşta yalnız 17 si hedefe varmak 
~rlııtn "aan öğrenmi§tim. Saclt, Muzaffer •. Necmi gibi ~aal ilere ve Ankaraya karşı imkanını bulmuştur. 

~ 'abet dam sarraflığı,, n.. bir çok şayanı Jtımat k~etlı ~- _~:~davete nazaran_ çıka. Birinciliği 1 saat 33 dakika 52 
~ >-leıilı, ~dan belli ki Hils. kada§lan~m biu.a.t ıfadelenne rılmuı dil§UnUlen "Istanbul!!,, saniyede Yugoslav Smolky, ikin. 
~~ki lddiaı ncuıc Ömer hakla. naazran görmeden,, de şu int~ k ğma gel beraber muv&ffa. cillği ı saat 35 dakika 31 saniye

Pirinç • Mercimek • Arpa • Kornflör - Yulaf- Pa .. 
tates unu ve sair müstahzarab : 

Yavrularınızı neşe ve sıhhate 
ulaştıran bir zafer yoludur. 

Tarihi teıiıi: 1915 M. NURi ÇAPA 

İzmit Postası ~~ aldat~rı da efkAn umu. baı edindim kl, bugiln ''en iyi sag arışı il r T knn e()yle· Ar de Yugoslav Zemba almııtır. 
~ı~ltıt krtlft atlu§tır. iç muhacim,, semin! kıyet d Aneye ımı·di·. a Diran BudU: *** Yalnız bu h&ftaya mahsus olmak üzere 5 Mart Par.ar ve 

'l.ıı,,,. -cası Ç' • ··--ı manak, ge 1 8• ' .• 7 art ı gU kU J it h tt tal ~~ "ıı 6lseb·ı .ı.Utbolil ve fut. Avrupada seyrettiğim otuu.ı:ın ri Hıraç, Ç&fatJno, vıastardi, Et. Zurih, (A.A.) - 2000 metrek m sa ı n zm a ı pos an yapılmıyacaktır .. 
~·· 1 

en bir efkarıwnu. fazla "sağiç,, Jçlnıde, hatıram, - 'n Sar&fim, Nubar, Bambino, irtifa farkiyle 11.200 metreli ft .n1Mpa!1111•an11• -==nwam:ırs:1t•11=:ıımıı-=-=•1:aımıı=ıı•waa:am::1. =-----•• 
tih:'lkta, klU . :1A bir ildncJ ''Ali.ettin,, canlandı. ye 1~. S ldur Parsenderby kayak koşusunu 
>~ ki to bUzıe girdin. o Be. ramamıştır. Seni de ''kata içi,, iş.. Cu 1

' u · dünya şampiyonu Isviçreli Ru _ I stanbul U niversitesi Rektörlüğünden: 
\1c~ li'ar};k1Ulufunda Hüsnü, lemenl7 bilek uygunlu~la, ~Ü- .dolf .Rominger almıştır. •Mesafe Tıp FakUltesl Di~ tababaeti mektebinde 40 lira Ucretu daL 
~lb.._~ h, E§ref, Şeref, rüı stilı~e, anlaşma arınla, ag - 18 dakika 27 saniyedir. tiloluk açıktır. ln~iliz.ce, Fra:iısızca veya Afmancadan birini blL 
!b;~ bttı aldkt kıymetleri ıara ''ellyle ironmua.. ~ ~ tJrfncIUff .Alman Kudamat al • mek Jlmndır. ltteyettıerm 'Tıp FakWte.tıf Dekanlığına mnracaat. 
~· biı-a llnuyordu. Eh! Beşik ren, "gafil,, gollerinle bu epli mııtır. Jarr. (1421) 

~~daha~~~~nden,,o.TUrk~~ra~M~U~- B ın~-------------~===========---------1:~ ~ b 5 • 3 - 939 Pazar günü aru g cıı 

~7· ~t a~~!l~'~!~~:ı;;;a;:~~ ti~~~aj, boykot, levha, nlam sa~h~n:ı~ı~::O~~:~;a:~:~~ıııücll A 1 'ıNHı'SARLAR UMUM MU" DU" RLU" Gv U" NDEN 1 
1ta ~tb. be açını hatırlıyorum falan fıstık, daha bir silril ''ki.§- takımları saat 15.30 da. 
~~ile oı!~ için faydalı bir kariko,, ya bile "kurb~,. olmıya. 2 - Halıcıoğlu spor - Barııtgüc!l B 
:~ "<-tklil§n- 1~~ın .• liele, form. rak alnmm teri ve ayagınm eme. takımları sııat ıs.so da. Cinli Adet Muhammen 

Fla.tı Bedeli 
Teminatı 

Lira ~ btlh"taı:ıkdtlbı olduğun mev. lı l •t • 
ı.blebı'-ea ~.OYnadığın ferdi Ankara mu te l l ~~b.a ~ehnı ! oyunda ben 

~-~· lfa edı, Sabih! fal~ h ld" 
ll: 'ra eaıııeın~ ... nıı oldun, ida. Dün Şe rimize ge ı 
''t ı._ da 8,.ı. Ugradm ne oldu, 

~bt-tnıd:ıada gözUJanedin 
kalnıamıı ama, 

't!:N' -İlleıı 1 S 
~lrş:r rnumessilleri 

vada toplandı 

.. .,, _.,,....._,.,_~ ıvar takımları mac-tan evvtl bir arada 
Ankara muhltlltl ve amu il Pazar gUnil yapılacak ikinci 

Bugiln ve yarınki pazar~/ maçtan sonra btanbul mıntakası 
Taksim stadyomunda lsk 1 tarafından, Ankara muhtelit! ve 
muhtelit! ile kar§ılaşacaak 0 

an Romanyanm Tamuıvar klUbU te
Ankaralı fut~l~ dUn 

1 
r:ı: refine Novotnide yUz ki§ilik bir 

ki trenle §elınmır.e muvasa a akşam yemeği verilecektir. 
mlflerdir. U pazar gUnU saat on ikiden iti· 
Başta lstanbul mmtak:ık m • baren Taksim stadında yapılacak 

dUrlUğU olmak üzere mm : ~- olan mUsabakalarla bu h&fta yi. 
kô.nı ve klUp murahhasları la:: · ne çok r.engfn bir apor gilnU ya. 
fmdan Haydarpaşa.da ka~~ c~ p.nacaktır. llk maç saat on ikide 
nan Ankaralı SJ?Orcular otet11git Pera mUtekaitlerlle nAmağlQp 

\ 1 ~"1-u kendilerine tahsıs edilen matbuat takımı arasındadır. 
~ etıı.aJc Pa ~ mişlerdir. b Bunu Tamuşvar - İstanbul B 
:oı;,~, eınıekte ol "mıuvaaL Misafir futbol tak~. u~ muhteUti maçı takip edecek, aon 
~~tı "'Uıerı V an ınllletl~ saat 11 de Taksim abı ~ne en olarak ta Ankara ve İstanbul 
~·~ıt ? ~~~ltıt§l~oBvada bır çelenk koyacaklar ve ogled muhtelltlerf mUsabakası yapılL 
lıtıı~~~ ~tanA-- · u top • da temsilt müsabakayı 0Y-

:'Q\ \>e 't "411 :maada Ma. sonra caktır. 
~~eı.~sıı Ugoaıavya d • nnııyac~~a~kl~ar~d~ır~·-------======::~~~;-
' "~ t5n.de . . a birer : 
~a~a. a.t'aanıd l'lnıştır. 1940 ta 
~ ~ ecJ.~'lrtı.anyaa· Yapılacak: tur. 

laı· ece~i . ~le ltn.tya da !§. 
\" 

1l'aıc gibı R 
~ tı&'o.ı_ l tnuht ornanyanm 
,h:lı. ~~a e~eldir. 
~?}~Olduğu halıçesj Mari'nin 
~ ~ lı: olan t kupa için bu y:ıl 

\"ıı Caı-istaıı urn.uvaya Alınan 
~a1c&'0sıa"Y , ltalya Lehistan 

edeeekaıunt· kadın ekipleri •r. 

Devlet Demiryoil.ar1 ve ıman arı 
işletme Umum idaresi ilanları 

.. U saat 15,30 dan itibaren 11ra 
8-3-1939 çarpın~ ':ı aımacağı ilAn edilen 3 liste muh. 

ile ve kapalı ~ usulile ~tıstil beç, neft yağı, vernikle~ ve s!ka• 
teviyatı, muhtelif toz ~ya elal iltıılnden sarfınazar edılmfştir. 
tif'in görillen JUzuma bi&Den (1428) 

Kr. Lira 
Beyaz Çul ''Bafıbaflı,, 115000 70 33033 

"Kilosu,, •'Takriben.,, 

ı - Yukarıda yazılı çullar için 27-2-939 tarihinde kapalı r.a.rfla yapılan münakasada tü. 
ut olunan fiat haddi !Ayık görlll mediğlnden pazarlıkla mubayaası kararla§tnl.mıştJr. 

II - Pazarlık 7-3--939 tarihfnde saat 16,30 da Kabataşta Levazım müdüriyet blnaar alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

III - Taliplerin teminat akçelerlyle birlikte belli gilnde komisyona gelmeleri JIA.n olunur. 
(1405) 

• • • 
Cinsi :Mikdan YUktartma Mtiham. Bedeli % 7,5 te. Ekalltme 

kabflfyetl Beheri Tutarı minat saati 
Lira Kr. Lira Kr. Lira :Kr§. 

Kamyon 2 adet 3 ton 2400.- 4800.- 960.- 14 
Satı§ kamyonu 1 " 

2 " .- 3100.- 232.50 14.30 
Arap sabunu 3000 Kgr. 562.50 42.19 1'5.l!S 

I-Defi&tirilen fenni prtnamesl mucibince 3 adet kamyon ve yine şartnamesi muclbln~ 
3000 kilo arap sa.bınıu ayn ayn açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhaımnen bedellerfle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmi§tir. 
m - Eksiltme 9-3-939 per§embe gUnU hlzalannda yazılı saatlerde Kabataşta Leva.zrm ve 

MUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gUn sözO geçen eubeden almabflecefi gibi kapalı satı~ kamyonu pltm 

da glSrillebilr. 
V 7 lsteklireln, tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme paralariyle birlikte mezldb

komisyona nlmeleri illn ol~ur. (1082) 

• • • 
Cin Mikdan Muhammen B. % 7,5Muv. T. Saati 

Lira Kuru~ Lira Kuru§ 
Lbtik Çizme mun 

ve kısa konçlu. 127 çift 745.- 55 87 • 14,30 
Balıkçı mupmbası kı 

sa caket, mqamba ve 
pantalon 150 adet 906.- 67 98 ıs 

Bahariye Baknnev\ 
elektrik tesisatı işi --- 321.58 24 11 1~30 

I - Cinslerile muhımımen. bedelleri ve muvakkat teminat mikdaıfan yukanda yazılı mal. 
1.eme ve iş ayn ayn eksiltmeye konınuştur. 

n- Eksiltme 8-3-939 tarihine rastlıyan çaıpmba gilnU bir.alarmda gösterilen aaatlerde 
Kabatqta levazım ve MUbayaat şubesindeki almı komisyonda yapılacaktır. 

m - Şartname ve keşifnam eler her gUn sözil geÇen §Ubeden parasız olarak almabiledfi rfl>i 
numuneler <ie dörUlebiUr. 

IV - :bteklilerin muayyen gün ve saatte kanunt vesaik ile birlikte mezkili komisyona gel
meleri ve çizme ile muşambalar için nümune getirmeleri ilAn <>lunur. (1083) 
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, 
Avrupanın bayat, kur tlu çocuk gıdalarından sakınınız.! Yavrularınızın midesini abur cuburla dol

durmayınız! Tabii saf, lezzetli 

• ı 
Beyhude zztırap çekmegırı 

Euna çocuklar 
b ayı 1 ı y o r
lar. Çok iştahlı 
-:.·e severek bü -
:rürler. Bu saf öz 
lü unların vita 
mıni bol, gıdası 
çok ve kalorisi 
yüksektir. Bütün 
çocuk doktorları 
buna şahadet e -
der. Avrupada 
diplomalarla mu 
saddak birincili -
ği kazanmıştır . 
Bu kadar yüksek 
evsafa malik ta
bii gıda ancak 

HASAN 
özlü 

unlarıdıı 
Pirinç, Yulaf 
Mercimek,Buğ
aay, irmik, Pa
tates, Mısır, Tür
lü, Bezelya, Ba-

dem, Çavdarözü 
unlarını çocuk 
l~rınıza yediri 
nız. 

~~ ' 
Sümerbank birleşik pamuk ipliği ve 

dokuma fabrikaları müessesesi 
PAMUK 1PL1Ct SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 

Nazilli Basma Fabrikası ,. 
Ereğli Bez fabrikası 

10 balyalşk siparişler için.. 
15 
25 

.. " .. " ,, 
50 " " " 

12 
16 
24 
24 .. .. .. 
" 

No. 

" No. 
No. 

" ,, 
, . 
" 

paketi 

" ,, 

415 kuruş 
480 
580 
580 
575 
570 
565 
560 

,, 

" 
" 
•• 
•• .. 

Fiatlarla Fabrikada teslim şartiyle satılmaktad'ır. 
tplik müstehliklcrinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ih. 

ıtiyaçları nisbctinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstchliklcrinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yalnız Ereğli 
Fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

...................................... 1:1 .. 11 .. 111111111111:1111111111•J1111111!!MWllli'IMllCllllm=Eill~*EPll~Fillllllllllllllllllll .. lllllllllllllll 

.SAHIUI ASl;\I US 1'\c5riy:ıt :\lüdürii: u. Alımtt Se.venoil Basıldığı yer: YAIHT Matbaası 

• • • 1 ' .... ~' •• j J 

• 

EOK 

LALE 
Dünyanın yalnız en büyük 

şehirlerinin, en namlı s lnö

mnlarında bulunan otoma

tik hın·a tertibatını memle

ketimlz<le tntbik eden llk 

sinemadır. ................. ~ 
Klrrhk Han 

Gnlntnda Bebek tramvay durnğınn 
:;o metre mesnfecle cadde fizerinde

1 

ı ı ı Xo. lu şeker lmnHithnnesi Ostun• 
deki h:ının tamnmı 've:rn nyrı a~~ 
kimya verilecektir. Aynı znm:ıncla o
tel y:ıpın:ıy:ı d:ı çok elçerişlidir. Gör-

! ınek Ye kir:ıl:ıın:ık isteyenlerin Gala • 
t:ıdn Bosfor h:ınıncln 3 üncü kat H No 
ya mür:ıcaııtlıırı • 

DA 

ALiNiZ. 

Bütün ağrıların 

enr 1iek Kaşe 

Nevrozin 
Bu munnnid baş, ve .cliş ağrı

larını sür'atle izaleye kAfidir. 
Romatizma evcaı, sinir, mafsal 
ve adale ıstırapları Nc\'rozin'le 
tedavi cdillr. 

Nezle, grip ve bronşite karşı 
en müessir llAç Ncvrozln'dlr .. 

N evrozin'i tercih edini 
icabında günde 3 

!smlne dikkat, takllt~erlnden sakınınız ve Nevrozlll 

başka bir 'marka verir Jerse şiddetle reddedltı1" 

üniversite Rektörlüğünden.~t 
Edebiyat fakilltesi Arkeoloji enstitüsüne J>ir de~e?. 

nacaktır. Aylık ücreti 80 liradır. Güzel Sanatlar lı-0 j~ 
kor:ı.syon veya. tezyinat kısmı mezunu olmak şarttıl"· 
rin fakUlte dekanlığına müracaatları. (1388) ~ 

NEOK~RiN Sizi ~u müz'ic baş ağrılarından, nezle ve gripten derhal kurtaracaktır. r. 
NEOKORiN Kalbı yormaz ve mıdeyı bozmaz. Tekkaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulun~ 

Neokürin ismine dikkat 


