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Libyaya Alman kıtaları 
ve levazımı gönderildiği 

söyleniyor AKŞAM İspanya harbe devam 
İçin yeni bir Cünnhur-

reisl seçecek 
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Bddeifanhar tamet taSnfl 4>t«qrwıd«n çdaurlçHi, pom fottnde tophmaıı hrikm teıalmrafa^ Cflmhıgıırfriınhfaı halkın tenhâmtnıa mukabelesi, 

ismet InÖnÛ istanbulluların Franco Alman ve italyan 
derdlerini dinliyor lejyonerlerinin geri 

-^.. • , —-,—\ —7~ , çekilmesini istedi 
Dun Dolmabahçe sarayında beş saat Franco'nun hocas. olan Mareşar 
vatandaşların ıhtıyaçlarıle meşgul oldu Petain 3 ay için sefirliği kabul etti 
Bu sabah 9 dan itibaren tekrar çalışmağa başladı 

Parts 2 — Fransız Hariciye Nazın 
B. Bonnet Mebusan Hariciye encüme-
ninde mühim beyanatta bulunmuş
tur. B. Bonnet başlıca İspanya mese
lesinden ve İtalya ile olan ihtilâftan 
bahsetmiştir. 

Nazırm beyanatmdan anlaşüdığma 
göre General Franco İspanyadaki Al
man, ve İtalyan lejyonerlerln çekilme
sini istemiştir. General Franco, Bar-
sdon muvaffakiyetinden sonra artık 
lejyonerlere lüzum kalmadığmı bU-
dirmiştir. İtalyada bazı liderler, İs
panyada dahilî harbin devamı muh
temel olduğundan bahisle lejyonerle
rln muhafaza edilmesini istemelrtedlV; 

Fransız Hariciye Nazın, beyanatta 
bulunurken: «Franco hükümeti, İs
panyadaki lejyonerlerln yakmda 
memleketlerine gideceklerini Burg(H 
sa giden B. Berard'a temin etmiştlrjc 
demiştir. 

(Devamı 8 inci sahifede) Mareşal Petafat 

Cümhurrelsl tsmet İni>nfi muhtelif meslek ethalnm dinliyor 
(Yazısı ve diğer resimler 6, 7, 8 inci sahifelerimizdedir) 

Kardlnai Pacelli 
Papa seçildi 

Yeni Papa On ikinci Pie ismini aldı ve 
halk tarafından hararetle alkışlandı 

Vatikan 2 (A. 
A.) — Konlav-
da üçüncü rey 
toplama neti
cesinde kardi
nal Pacelli, Pa-
pa seçilmiş ve 
saat 18 de ne-
tice dünyaya 
ilân edilmiştir. 
Pacelli on ikm-
ci Pie ismini 
almıştır. 

Yeni Papa 
saat 18,20 de 
Senpiyer loca-
sında gözükmüş büyük kilise meyda-
mnı dolduran muazzam bir halk küt-

lesmin alkışlan ile karşılanmıştu-. 
Burada intizamı muhafaza etmekte 
olan İtalyan askreleri de yeni Papa
yı selâmlamıştır. On ikinci Pie halkı 
takdis etmiş ve içeri girmiştir. 

Papa seçUen kardinal Pacelli, 2 
mart 1876 tarihinde Romada doğ
muştur. Demek oluyor ki, tam 63 
üncü yıldönümü günü Papa seçilmiş 

Devamı 8 inci sahifede) 

On ikinci Pie 

Otobüs yolsuzluğu 
Eski Vali B. Muhiddin Üstün-

dağ ve arlcadaşlarunn muhake
melerine dün başlandı. Tafsilât 
beşinci sahifemİ2dedir. 

Yeni bütçenin manası 
Hükümette başlıca endişe: «iAman 

tasarruf edelim!» dit. Bunu muhtelif 
Vekâletlerde ve müesseselerde alınan 
tedbirlerden anlıyoruz. Nitekim - büt
çemiz geçen senekinden 11 milyon 
arttığı halde - İktisad, Nafıa, İnhi
sarlar, Maliye Vekâletleri fasıUann-
da mühim azaltmalar görülüyr. Ser
mayesi d&ületce verilmiş müesseseler 
tensiklere tabi tutuluyor; «.daha da 
tutulacak!* deniyor. 

Dünyanın bu buhranlı zamanında, 
Türk milleti, Müdafaa bütçesini 82,5 
milyondan 94 milyona çıkardı. Bunu 
müteakib hemen Maarif bütçesi geli
yor ki, 14,6 dan 16,1 milyona yüksel
di. Geçen seneye nisbetle 1,5 milyon 
artış. 

Hiç bir Vekâlete müyesser olnuyan 
bu ihtimam, devletin takib ettiği 
«genç nesli yetiştirme siyaseti» ni an
latıyor. 

Yeni bütçenin manası şöyle hülâsa 
edilir: Emniyet içinde yaşayıp evlâd' 
lanmust iyi yetiştirrnekl 



Sahif e 2 a i K Ş K M 3 Mart 1939 

K 

İi 

Dîin Greceki v e B u S a b a h k i IIaİ9erler 
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I 
İspanyada yeni bir 

Cümiıurreis seçiiiyor 
Kabine meclis reisi B. Martinez 
Barrioyu namzed gösterecek 

Madrid 2 — Kabine hemen daimi 
surette toplanmaktadır. Kabinenin 
bundan böyle toplanacağa mahal giz
li tutuluyor. 

B. Negrin, yakmda memlekete hitap 
eden, bir beyanname neşredecektir. 

Madrid 2 (A.A.) — Nazırlar mecli-
si, Cortes'ler reisi B. Diego-Martinez-
Barrio'yu cumhurreisi namzedi göster-
meğe karar vermiştir. İntihap, bir ay 
zarfında yapılacaktır. 

Kanunu esasî, Kortes'lerin hattâ 
feshedilmiş olsalar bile, reisicumhura 
intihap etmek hakkım muhafaza ede
ceklerini kaydediyor. 

B. Martinez Barrio, B. Zamora'mn 
çekilmesi ve B. Azaha'nm intihabı 
arasında geçen zaman zarfinda rei-
sicümhurluk vazifesini ifa etmişti. 

B, Martinez Barrio, cumhuriyetin 
en şayanı dikkat simalanndandır. Mu
maileyh, Cortesler riyasetine ittifakla 

seçilmiştir. Kendisi Sevillelidir ve 86 
yaşmdadır. 

Madrid 2 (A.A.) — siyasî mahalli» 
B. Manuel Azanamn İstifası ke3?flye* 
tinin hükümetin merkezi mmtakaya 
çekllraesindenberi birçok partiler »U 
mamdarlarmı meşgul etmekte olan 
müphem vaziyete nihayet verdiğini 
bevan etmektedir, şimdi vaziyet, B. 
Martinez Barrio'nun İspanyaya avde
tine bağlı bulunmaktadır. 

Valânsiya bombardıman 
edildi 

Bübao 2 (A.A.) — Umumî Franco 
karargâhuun bir tebüğinde nasyona
list tayyarelerin Valânsiya ve Karta-
Janayı bombardıman ettikleri bildi
riliyor. Kartejanada Cumhuriyetçi 
İspanyollara aid «Mendez Munez» 
destroyeri bir bombanın isabetile ya
ralanmıştır. 

Cephelerde sükûnet devam ediyor. 

Haricige Vekili 
dûn geldi 

Çümhurreisi tarafından kabul 
edildi ve gazetecilere beya

natta bulundu 
Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ

lu ûün akşam Yunanistandan şehri
mize dönmüştür. Hariciye Vekilini 
hâmJlen evvelki gün Pireden hareket 
eden Savarona yatı dün saat tam 
17 de Dolmabahçe sarayı önünde de
mirlemiştir. Riyaseticümhur serya-
veri ile İstanbul kumandanı general 
Halis Bıyıktay, Hariciye Vekilini yat
ta karşılamışlardır. 

B. Şükrü Saraçoğlu bir motörle 
Dolmabahçe sarayı nhtırmna çıkmış, 
kendisini karşılamak üzere motörle 
denize açılan Yıman, Yugoslav ve 
Rumen konsoloslannı sarayda kabul 
etmiştir. 
Hariciye Vekilinin beyanatı 

Hariciye Vekili bir müddet sonra 
Reisicumhur İsmet İnönü tarafmdan 

I kabul edilmiştir. B. Şükrü Saraçoğlu 
dün gazetecilere, aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

•Komşnmıuun ve müttefiklerimizin 
derlet adamlarile tanışmak ve onlar Ue 
ttemleketlerimizi alâkalandıran mevzu
lar üzerinde konuşmak fırsatmı bana ver-
Bulş olan bu sey&batimden, memleketim 
hesabına memnun olarak dönüyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti her yerde İtibar 
törüyor ve Türk milletinin snlhe ve me
deniyete hizmetleri takdir ediliyor. 

Balkanlarm tek bir aile tê kU ettiti fik
ri Bükreş içtimaından sonra daha llert 
(itmiş bulunmaktadır. Ve kanaatime göre 
Balkan blrllH fikri (ün (eçtikçe daha 
kati Mr ihtiyaç ve Mr zaruret olarak ken
disini tanıtacaktu*. 

Türkiyeyi temsil eden ben ve arkadaş
larım Keçtiiimlz her yerde büyük bir sa-
mkniyetle karşılandık. Bilhassa Tunan 
balkı ve devlet adanüan tarafmdan bize 
karşı gösterilen sıcak tezahüratı tebarüz 
ettirmeği borç bittrim.a 

Hariciye Vekili dün geceyi Perapa-
las otelinde geçirmiştir. Bugün, ya
hut yann akşam Ankaraya gidecek
tir. 

Ingi lMeJedlı iş 
Bir su kemerini tahrip 

etmek istediler 
Londra 2 (A.A.) — Bu sabah ted

hişçilerin yaptıkları bir sulkasd ne
ticesinde Londranm Bridge Park ya-
klainde kâin şimal varoşlarmda ye^ 
nl bir infUâk olmuştur. 

Bu suikîtst «Büyük birlik kanalı»-
nm su kemerine karşı tevcih edil
mişti. Bu kemer, inşaatı altı sene ev
vel ikmal edilmiş olub îngüterenin 
en mühim sanat eserlerinden olan 
«Dairevî şimal yolu» nu aşmakta idi. 
İnfilâk neticesinde nüfusça zayiat 
olmamış ise de yol üzerine büyük çi
mento blokları düşmüştür. 

Su kemeri, tehlikeli surette hasa
ra uğramamıştır. Maamafih yalnız 
ba» nfâlalarmdan su sızabülr bir 
hâle gelmiştir. J 

Sahtekârlık 
18,500 liralık sahtekârlık 

tahkikatı devam ediyor 

İş bankasmm Beyoğlu şubesi me-
murlanndan Mü^ik île Necdet adın
da bir arkadaşı, hesabı cari cüzdaıv-
lannda tahrifat yaparaik l)aııkadan 
18,500 lira almak suçundan mazau-
nen birkaç gün evvel Adliyeye veril
mişler ve tevkif edilmişlerdi. 

Adliye bu hususta tahkikata d^ 
vam ediyor. Hâdisenin delillerile te&-
biti için mahallinde tedkikat yapıl-
masma lüzum görülmüş ve Sultanah-
med birinci sulh ceza hâkimi B. Re
şidin huzurunda mütehassıs sıfatile 
Ziraat bankası memurlanndan B. 
Lûtfi, ehli vukuf olarak bankadaki 
evrak, defterler, kayıtlarda, otoma
tik hesap makineleri üzerinde ted-
kikler yapmıştır. Tedkikat beş saat 
devam etmiştir. Tedkik neticesine 
ait rapor müddeiumumîliğe v.erile. 
çektir. 

Aldığırmz malûmata nazaran ban
kadaki hesap makineleri Amerikan 
mamulâtmdandır. Makineler bu gibi 
suiistimallerin önüne geçmek mak-
sadile yapılmıştır. Fakat bu iki maz-
nım bir kolayım bularak makineleri 
de kendi arzulanna göre işletmişler
dir. 

Hataydan ecnebi memleket
lere gidecekler ancak 25 lira 

çıkaracaklar 
Antakya 2 (A.A.) — Hataydan ec

nebi memleketlere gidec^ yolcuların 
25 Türk lirasmdan ziyadesini çıkar
maları yasak edilmiştir. 

Ankara muhteliti bu akşam 
geliyor 

Cumartesi ve pazar günleri İstan
bul muhteliti ile iM karşılaşma ya^ 
pacak olan Ankara muhteliti bu ak
şam saat 20 de Haydarpaşaya muvar 
salat eden trenle gelecektir. 

Kalpazan şebekesi 
Halim de Bandırma treninde 

yakalandı 

izmir (Akşam) — İzmirde zabıta ta.» 
rafından meydana çıkanlan ve yaka
lanan kalpazan şebekesi efradmdan 
Amavud Halim, İstanbuldan İzmire 
gelirken Bandırma treninde araştır
ma memurlan tarafmdan yakalan
mıştır. 

Halim, kalpazan şebekesile alâkası 
bulunduğımu inkâr etmişse de kendi
sine gösterilen suç delilleri üzerine 
herşeyi itiraf eylemiş, İstanbulda sür
mek üzere beraberinde götürdüğü 71 
kalp elli kuruşluğu, Çanakkale zabı
tan tarafından arkadaşı Mehmed ya
kalanınca denize attığım söylemiştir. 
Halim, tevkif edilmiştir. 

Son dakika 
B. Giano Varşovada 
muvaffak olamadı 

B« Bek Lehistanm Fransa ile 
İttifakına sadık kalacağınıf 

beyan etti 
Paıis 3 — B. Bonnet, mebusan 

hariçle encümenine İzahat verirken, 
İtalyanm, Xbnt Clanonun Varvoşa 
seyahatinde İnklsan hayale uğradı-
ğmı be3ran etmiştir. 

B. Bek Lâıi^anm Fransa ittifa
kını muhafaza etmek ve taahhüdle-
Tİne sadık kalmak hususımdaki ar-
lusunu açıkça beyan etmiştir. 

Amerika mühimmat 
mfliıaJolg ediyor 

Mühimmat mübadelesi ingil
tere ve Fransa ile yapılıyor 

Vaşington 3 — Devlet mesai müşa
viri B. Herbert Hey, mebusan meclisi 
racümeninde Amerikarun mühimmat 
ve malzemei harbiye mübadelesi için 
ecnebi bir hükümetle müzakereye gi
riştiğini ve ikinci bir hükümetle giriş
mek üzere bulunduğunu be3ran etmiş
tir. Alâkadar mahafilde, Amerikarun 
mühimmat mübadele edeceği iki mem
leketin İngiltere ve Fransa olduğımu 
beyan ediyorlar. 

PapalıOın yeni 
Hariciye Nazın 

Pacellinin papalığa intihabı 
Fransada memnuniyetle 

karşılandı 
Paris 3 — Yeni papa, papahğm sa

bık Paris vekili kardinal Maglioneyi, 
Vatikan Hariciye nezaretine tayin et
miştir. Yeni papayı intihap eden CJo-
nelave meclisine, dahil kardinaller 
dün akşam vazifelerini bitirmiş olma
sına rağtoıen dünkü geceyi de münfe-
rid hücrelerinde geçirmişler ve ancak 
bu sabah hariçle tekrar temas etmiş
lerdir. Kardinal Pacellinin papalığa 
İntihabı, Fransada büjrük bir memnu
niyetle karşılanmıştır. 

İki sene evvel kardinal Pacelhyi 
Fransada kabul etmiş olan sabık Fran
sız Hariciye Nazın B. Delbos şu be3ra-
natta bulunmuştur: 

«— Bu intihap, sulh taraftarlannı 
çok memnun edecek bir hâdisedir.» 

Mareşal Petain haftaya 
Burgosa gidiyor 

Paris 3 — Mareşal Petain gelecek 
hafta başında Burgosa hareket ede
cektir. Kendisine ataşemiliter sıfatile 
general.Gotye ve İki siyasî müşavir re
fakat edeceklerdir. 

General Nogues memuriyetle 
Tunusa gönderiliyor 

' Paris 3 — Fransanm Fas umumî va
lisi general Nogues memuriyeti mah
susa ile Tunusa gönderilmektedir. 

Bulgar krah Sofyaya döndü 
Sofya 2 (A.A.) — Kral Boris bu sa

bah hususî trenle Belgraddan Sofya
ya gelmiş ve istasyonda merasimle 
karşılanmıştır^ 

tplik ve kaput bezleri 
narhları kaldırıldı 

Ankara 2 (A.A.) — İktısad Vekâ
letinden bildirilmiştir: 

Endüstriyel malûmatın maliyet ve 
satış fiyatlarınm kontrol ve tesbitl 
hakkmdaki 3003 sayüı kanunim Ve
kâletimize verdiği salâhiyete istina
den tesbit edilmiş olan ve 22/11/937 
tarihindenberi meriyette bulıman ip
lik narhlarile 5/8/938 tarihinden iti
baren mevkii meriyete giren kaput 
bezi narhları 3 mart 939 tarihinden 
itibaren kaldınlmıştır. 

Elli mahkûm Tekirdağ ha
pishanesine gönderilecek 
istanbul hapishanesinde bulunan 

mahkûmlardan elli kadan iki güne 
kadar Teklrdağı hapishanesine nakle
dilecektir. Hapishanede, az cezalı mah. 
kûmlar kalacaktır. 

Libyaya Alman kıtaları 
gönderildiği söyleniyor 

ingiltere italyan sevkigatı hakkında 
yeniden teşebbüste bulunacak 

Paris 2 (A.A.) — Figaro gazetesi 
Libyaya yoüden italyan kuvvetleri 
gönderilmesinden bahsederek diyor 
U: 

«İtalyan kuvvetlerile beraber Lib
yaya Alman kıtaatınm da gitmekte 
(âduğuna dair Londra ve Paris'e endi
şe verici bir takım haberler gelmekte
dir. Almanlar ayni zamanda Libyaya 
mühimmat ve müstemleke askerleri 
tibiseleri de giHideriyorlar. 

Diğer taraftan Mareşal Göring'in 
İtalyaya yapacağı seyahat esnasmda^ 
Libyaya da gideceğüı.ı haberleri teey-

yüd etmektedir. Bu cihet de Alman-
yanm bu meseleye gösterdiği alâkayî 
isbat eder.» 

Jour gazetesi de şöyle yazıyor: «Bu 
münasebetle İngiliz - İtalyan temas-
lannı tebarüz ettirmek lâzımdır. İh-
gilterenin Roma büyük elçisi Lord 
Perth'in Libyaya yeniden İtalyan 
kuvvetleri gönderilmesinin İngiltere-
de tevlid ettiği hayret ve teessürleri 
bir kerre daha ve bu sefer daha şid
detli bir lisanla İtalya Hariciye Neza
retine bildirmesi beklenebilir. x̂  

ingiltere Japonya ve Çine 
tavassut teklif etmiş 

Mamafih şimdilik bunun bir netice 
vereceğini ûmid etmiyor 

Londra 2 (A.A.) — Lordlar kama
rasında lord Strabolgi, Japonlar ta
rafmdan Cantonun işgaJi dolayısile 
HosıgkcHigım pratik bakmamdan ab
luka edilmiş bir halde bulunduğunu 
beyan etmiştir. Mumaileyh, Şanghay-
daki imtiyazlı mmtakalar memurla-
nnm tehdid edilmiş olduklannı ve 
muhayyel Nankin hükümetinin bu 
şehrin beynelmUel imtiyazlı mınta-
kasmdaki İngiliz ve Fransız tebaa
sına karşı yerinde olmıyan bir lisan 
kullanmış olduğunu ilâve etmiştir. 

Lord Strabolgi, Japonya üzerinde 
beynelmilel bir tazyik icra edilmesi
ni ve Çine malî bir yardımda bulu-

nuhnasmı istemiştir. 
Lord Plymouth, hükümet namına 

verdiği cevapta Japon makamları 
nezdinde yapılmış olan protestoları 
ve Japon makamatmın bilhassa Hai-
nan adasma müteallik olan temina
tım hatırlatmıştır. Lc^d İngütere hü
kümetinin Cinde vazih ve nısfete mu
vafık bir hal sureti bulmak için diğer 
devletlerle sıkı bir temas halinde bu
lunduğımu ve Çin ve Japon hükü
metleri nezdinde tavassut için teklif
lerde bulunmuş olduğunu söylemiş- • 
tir. Maamafih lord Pİ3rmouth, şimdi
ki İhtimallerin müsaid olmadığı mü-
taleasmdadır. 

Japonyada müthiş 
bir infilâk 

Bir çok insan öldü, 600 
ev yandı 

Tdıyo 2 (A>A.) — Dün Osaka'da 
mühimmat deposunda şiddetli bir in
filâk olmuştur. Bu infüâk hakkmda 
neşredilen resmî bir tebliğde 200 den 
fazla insanm yaralandığı bildiriliyor. 
İnflâktan sonra yangm çıkmış ve 600 
ev yanmıştır. Ölülerin sayısı henüz 
belli olmamakla beraber yüksek bir 
yekûna baliğ olmasından korkuluyor. 

Tokyo 2 (A.A.) — Osaka civarmda-
ko mühimmat deposu inf Uâkı hakkın
da en son alman resmî malûmata gö
re, 10 kişi ölmüş 42 kişi ağır surette 
yaralanmıştır. 500 kadar da hafif ya
ralı vardır. 48 kişi henüz bulunanMU 
mıştır. Harap olan evlerin adedi de 
900 kadardır. 

Filistin meselesi 
Amerikanın tngiltereye mü

racaat ettiği doğru değil 
Vaşington 2 (A.A.) — FUistinde 

müstakil bir Arap devleti kurulması ve 
Yahudi muhadretinin mühim suret
te takyidinin Amerika efkân umumi-
yesinde büyük bir h^ecan uyandır
dığım Amerika elçisinin İngiliz Hari
ciye Nazırına beyan ettiğine dair Fran> 
sız membalarından çıkan haberleri 
Hariciye Nazın Hull tekzip etmiştir. 

Almanya hava hâkimiyetini 
bırakmak istemiyor 

Londra 2 — Mareşal Göring, Ha
va bayrammda bir nutuk söylemiştir. 
Mareşal, Ahnanyanm hava faikıyeti
ni tutmak, hattâ daha ziyade arttır
mak kararında olduğunu beyan etmişe 
tir. Gazeteler bu beyanatı ehemmi
yetle karşılamaktadır. 

Parils 2 —< Fransız gazeteleri, Gö-
ılngln nutkundan bahsederken, Al-
manyamn hava kuvvetlerini arttıra
cağı anlaşıldığım söylüyorlar. 

Çin - Japon 
harbi 

Japonlar Fransız ve İngiliz 
mıntakalarını tazyik ediyorlar 

Londra 2 (A.A.) — Şanghaydan 
buraya gelen haberlere göre, Japon-
lann Tiençindeki Fransız ve İngiliz 
mıntakalarma karşı yaptıkları taz
yik gitgide artmaktadır. Japohlann 
bu tazyike katî bir safha vermeğe 
teşebbüs edeceklerinden korkuluyor. 

Çungking 2 (A.A.) — Çin ajansı 
bildiriyor: 

Hansa vüâyetinin merkezi olan 
Lanşeu üzerinde Çin taj^yareleri altı 
Japon tayyaresi daha düşürmüşler
dir. Geçenlerde düşürülen dokuz 
tayyarenin pilotları ölü olarak bu
lunmuştur. 

Danzifl hâdiseleri 
Polonya millî birlik kampı 
hükümete müzaheret edecek 

Varşova 2 (A.A.) — Mülî birlik 
kampı idare heyeti, bir karar »ıreti 
kabul etmiştir. Bu karar suretinde 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

Danzigde son zamanlarda Polonya 
aleyhine yapılan tahrikâi dolayısüe 
milli birlik idare heyeti, bu tahrikÂtı 
İnfial ile tanblh ve Polonya millettniıı 
Polonya hükümetinin bu sabda İtti
haz edeceği hatti harekete kuvvetle 
muzaharet edeceğini beyaa eder« 

Ankara muhteliti Rumen 
takımına galip geldi 

Ankara 2 (Telefonla) — İki maç 
yapmak üzere şehrimize gelen Ro-
man3ramn Tamşvar futbol takuüı 
bugün Ankara muhteliti ile karşılaş^ 
ti. Ankarahlar gayet güzel bir oyun 
gösterdiler. Neticede Ankara muhte
liti R(8nanyalılara 4-2 galip geldi. 

\ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA . 
«Tezgâhtarlığı artistliğe 

tercih ederim...,, 
jf Kötü bir filim seyredince çok sinJT< 
teniyonun. Bunu önlemek İçin de 
jOaima bir yol takip ederim: A İşaret* 
Ji, B işaretli, C işaretli diye tamdık-
jlarum gusto nolctasmdan üçe ayu:< 
'tmşımdır. Bıuılann birincisile zevki» 

n uyduğunu bittecrübe bilirim. 
kGit!» yahut «Gitme!» tavsiyelerine 
piayet ederim, tkincisile taban taba< 
|ıa zıddmı.» «Aman ne güzel!» dbdiler 
mi o temsile uğramam. Üçüncülerle 
Ibazan uyuşur, bazan çatışınz. 

\ Şehrimizde epey zamandu* gösteri
len «Büyük Vals» filmini, A grupu 
'da, B grupu da, C grupu da, - kim bi> 
lir, ihtimal meslek ve meşreplerine 
{Bkıl erdiremediğim D grupu da - be> 
geliyordu. 

Son temsilinde seyrettim. Bu dere
ce müteanz temayüllü insanlann 
hepsini birleştirip kendine meftun 
bu'akan bir esere bu hususiyeti bakı
mından da hayran oldum. 

Filmin bütün anasın beğeniliyor
du ama, bilhassa: 

— O ne güzel kadın!... O ne ses!.. 
O ne sanat!... - diye takdirler aktris 
Milizia Korjus üzerine toplanıyor. 

Allahın hiçbir şey esirgemediği bu 
kadımn tercümei halile de alâkadar 
oldum: Zengin bir tskandinavlı ken
disine izdivaç teklif edince «Sanatı
mı bırakmamak şartile!» demiş. 

Varşova operasmdayken dünya 
turnesine çıkmış, Amerikada da tem
sil vermiş, dikkati celbederek bu film 
için angaje edilmiş. Lehli imiş... 

Milleti için ne şeref!... 
Muhakkak ki, «insandan yüksek, 

bir nev» in numunesi hissini veriyor. 
Fakat bu üstünlüğü elde edebilmek 
için Milizia Korjus «iyi doğmuş ol
mak» mazhariyetinden maada şah
sen ne tahsü emekleri sarfetmiş ve 
kaç namzed arasından yükselmiş; 
Leh milleti de böyle bir kadmı beni 
beşerin fevkine fırlatabilmek için ne 
müesseseler kurmuş, ne gajo-etler, 
ne fedakârlıklar yapmış... 

Ayni akşam, arkadaşlarımın mec
lisinde şu sözler konuşuldu: 

—; Bizde aktörlerin maaşları otuz 
lira üe azami yüz yetmiş lira arasın
dadır. Amma bu azami birkaç üsta
da müyesser... Alkışlanan falancanın 
aldığı otuzdur... Senede bir turneye 
çıkarlar. Ondan da ceman bir iki yüz 
lira kalır. Fakat düşünün ki, iyi 
giyinmek mecburiyetindedirler... Hep 
bu paranm içinde... Bazdan vazife
lerini hâlâ hakkile yapıyorlarsa da 
ruhan yeise uğramışlardır... 

Hatta aralannda başka kazançla
ra geçmeği düşünenler yok değUdir.. 
En yüksek itibara nail olanlann büt
çelerini denk getiremedikleri vaki-
dir... 

Ben de bir hatıraım anlattım: 
— Şehrimizde bir kooperatifin ko

kulu sabun dairesinde tezgâhtarlık 
eden bir bayana rastladım. Sesinin 
konuşurken fevkalâde güzel oluşu 
dikkatimi celbetti. «Size bh- iyUik ya-
pabUirim. Muhsin Ertuğrul'a tavsiye 
edeyim. Muhakkak ki yüksek artist 
olursunuz!» dedim. Kız, güldü: 

«Muhsin bey de beni tamdı ve bu 
teklifi bana bizzat yaptı. Fakat bu
radaki ücret daha iyi. Onun için red
dettim.» Şaşırdım. «Lâkin artistliğin 
istikbali var...» Dudak büktü: «Ne is-
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Etrûsk vapuru 
sefere gitmiyor 
Busrün Alman heyeti tet

kiklerde bulunacak 
Almanyada yaptırılan vaptırlar 

hakkmda temaslarda bulunmak üzere 
Knıp müessesesi tarafmdan gönderi
len üç kişilik Alman heyetile müza
kerelere dün de devam edllnıiştir. Gö
rülen lüzum üzerine vapuru seferden 
seferden alakonulmuştur. Bugün 
Mersin seferini Tan vapuru yapacak-
tu-. 

Etrüskün kazanlanndan sular sız
dığı görülmüştür. Bu itibarla yeniden 
kazanlarm tedMki lüzumlu görül
müştür. Alman heyeti de bugün Et
rûsk vapurunda tedkikler yapacak, 
kazanları gözden geçirecektir. 

Alman heyetUe yapılan müzakere
lerde bulunmak üzere İktisad Vekâ
leti baş müşaviri E. Fonder Porten 
dün Ankaradan şehrimize gelmiş ve 
temaslara başlamıştır. 
D e n i z b a n k t a a ç ı k t a k a l a n 

m e m u r l a r 
Denizbankta açıkta kalan me

murlar İktisad Vekâletine arzetmek 
üzere bir istida hazırlamaktadırlar. 
Memurlar kendilerine İktisad Vekâ
leti teşkilâtında vazife ve işe başla
yıncaya kadar da geçinebilmeleri için 
tazminat verilmesini istemektedirler. 

Denizbankm duvarlarına, oda ka
pılarına asılan müteaddid kâğıdlarla 
münhal vazife olmadığından müra
caat edilmemesi ilân edilmektedir. 

Umum müdür, dün sabah muavini 
Hamdi Emin Çap ile beraber bankar 
nm bütün odalarını teftiş etmiş, me
murların çalışma tarzmı ve son deği
şiklikten sonra hasü olan vaziyeti 
gözden geçirmiştir. 

Eski çeşmeler 
H i ç k ı y m e t i o l m a y a n l a r 

y ı k t ı r ı l a c a k 

Şehrimizde bir çok metruk çeşme
ler vardır. Bunlann musluklarmdan 
su akmadığı gibi yalaklan da birer 
çöp sandığı haline gelmiştir. Şimdiye 
kadar alınan tedbirlere rağmen çeş
me yalaklarının bu halden kurtarü-
ması mümkün olamamıştır. Bunun 
önünü almak için mimarî ve tarihî 
kıymeti haiz olan çeşmelerden bir kıs
mı tamir ve yalaklarına çöp atılmıya-
cak tertibat almacak, bir kısmmm da 
kitabeleri sökülerek müzeye nakledi
lecektir. Hiç bir kıymeti olmıyan çeş
meler yıktırılıp kaldırüacaktır. 

tikbali?... Hangisi ne olmuş?...» 

Şimdiki halde, tiyatroya, İstanbul 
belediyesi senede 50 bin lira yardım 
ediyor. Fakat bu yalnız bizim şehri
mizin işi değil, devlet işi, bütün Türk 
milletinin kültürü, şerefi işidir. Hele 
Muhsin Ertuğrul,un takip ettiği yol 
nazan itibara ahmrsa, tiyatro, sırf 
«eğlendirici» olmaktan çoktandır 
çıkmış, «öğretici» olmuştur. Bugün
kü telâkkilerimiz, onu Maarif Vekâ
letinin de himayekâr kanatlan altına 
koymağı, bu hars şubesini daha rağ
bet gören, rağbet edilen bir hale sok
mağı âmirdir... 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Ucuz cins sijraralar 
^Hammeli» isimli sigalann pek 

bozuk olduğuna dair bir çok ka
rilerimizden mektuplar aldık. 
Hattâ bize numuneler de gönder
mişlerdir: Kimânin kâğıdı lxm> 
boş, içinde tütün yok. Kimi de 
de nefes geçmiyecek derecede kas-
katı, küskütük! 

Bir karümiz: ] 
Böyle «.Hanım eli dur mu?» di

yor. 

"1 

*** 
Türk tütünlerinin şerefi, her 

sigaranın kendine göre nefis 61' 
masını icab ettirir. Standardize 
edilmiş, yani bir damla suyun 
ötekine benzemesi gibi, tıpatıp eş 
mahsul çıkarılmasını istiyoruz. 

Bu bakımdan ucuz nevi siga
ralarımızın hepsi tenkide şayan-
dır. Bu işin esasından tedkikini 
dileriz. 
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Karakollar tamir 
edilecek 

P o l i s v e b e k ç i l e r i n ç a l ı ş m a 
ş e k i l l e r i d e 3roIuna k o n a c a k 

İstanbulda mevcut polis karakoUa-
nnm tamire muhtaç olanlanmn 
derhal tamirleri kararlaştınlmıştır. 
Bu hususta aynlan tahsisat tama-
mile kifayet etmediği cihetle aynca 
Halk partisinin de yardımı temin 
edilmiştir. Bu hususta kendisile görü
şen bir muharririmize, Emniyet mü
dürü B. Sadreddin Aka demiştir ki: 

« — Şehirdeki bütün karakoUan 
teftiş ettim. Üsküdar, Kanlıca, Ru-
meltkavağı, Cibali karakoUanm esasU 
tamirata muhtaç gördüm. Şurası 
muhakkaktır ki polisler büyük bir 
feragati nefsle çaUşan meslek erba
bıdır. Bunlann da nihayet elden gel
diği kadar müsaid şerait altmda ça-
hşmaları imkânlarım bumlak şüphe 
yok ki vazifemizdir. Bu sebeble için
de oturulup çahşılabilecek bir halde 
bulunan karakoUan tamire karar 
verdik. Bunun için elimizde mevcut 
paradan başka Halk partisinin yar-
dımmı da temin ettik. Bunlar kısa 
bir zamanda tamir edUecektir.» 

B. Sadreddin Aka, bımdan başka 
polis ve bekçilerin çalışma zaman ve 
şekillerinin de daha müsaid bir hale 
getirilmesine çalışılacağım da söz
lerine ilâve etmiştir. 

Y a n g ı n b a ş l a n g ı ç l a r ı 
Dün Mercanda Valide hamnda bir 

mahzende bulunan paçavralar ateş al
mış, derhal çağrılan itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Kadıköyde Altıyol ağzında Ander-
yamn evinde mangaldan sıçnyan bir 
kıvılcımla, bir de Modada madam pa-
panm evinin bacasındaki kurumlann 
tutuşmasile birer yangın başlangıcı 
olmuş, gene vaktinde jrteişen itfaiye 
tarafmdan söndürülmüştür. 

İ l k t e d r i s a t m ü f e t t i ş l i ğ i 
Sürd Maarif müdürü B. Ali Rıza 

İstanbul Vilâyeti ilk tedrisat müfet-
tişUğine tayin edilmiştir. 

Sultanahmeddeki 
hafriyat 

A r s a l a r s a t ı n a l ı n m a d ı k ç a 
i ş e d e v a m e d i l e m i y e c e k 

Prafesör Baksterin Sultanahmdde 
bir ingiliz ilim müessesesi namma yap

tığı araştırma için tahsis edUen arazi 
istimlâk edilmeksizin hafriyat yapıl
mıştı. Arsa sahiplerinin müteaddid 
müracaatları üzerine müzeler müdü
rü B. Aziz, Belediye fen işleri müdü
rü B. Hüsnüden mürekkeb bir ko
misyon tedkilder yapmış ve keyfiyet 
hükümete bildirilmişti. 

Dahiliye Vekâleti, eskiden istimlâk 
edilen arsalarm paralan verilmeden 
yenilerinin istimlâkine müsaade edil
memesini emretmiştir. Profesör Baks
terin vekili B. Perkins şimdiye ka
dar istimlâk edilen arsalarm altmış, 
yetmiş bin liradan ibaret olan istim
lâk bedellerinin derhal verileceğini 
taahhüd etmiştir. Bu para mütehas-
sısm vekiU tarafından Belediyeye ve
rilecek ve Belediye de istihkak sahip
lerine ödeyecektir. 

Yeniden istimlâk edilecek arsalarm 
parası verilmeden hafriyata başlan-
nuyacaktır. 

B i r k a m y o n b i r ç o c u ğ a 
ç a r p a r a k y a r a l a d ı 

Lângada oturan Haçİk isminde bir 
çocuk, Cerrahpaşa caddesinden geçer
ken şoför Serkisin idaresindeki bir 
kamyonun sademesine uğramış, yara
lanmıştır. Polis, Serkisi yakalamış, 
Haçiki de tedavi altma aldırmıştır. 

İ k i k a v g a c ı y a k a l a n d ı 
Samatyada oturan Fethi isminde 

büi, Mustafa admda diğer bir arka-
daşile kavga etmiş, Fethi Mustafaya 
bıçak çekmiş, Mustafa da kendini kur
tarmak için Fethiye taşla mukabele 
etmiştir. Polis, her ikisini de yakahya-
rak mahkemeye vermiştir. 

Esnafı teftiş 
B i r ç o k d ü k k â n l a r h a k k ı n d a 

c e z a z a p t ı k e s i l d i 

Belediye, kendi murakabesi altm
da bulunması lâzım gelen esnafın 
kontrolıma karar vermiş ve işe baş
lamıştır. Teftişler, Belediye teftiş he
yetinden ayrüan ve refakatlerinde 
bir de polis memuru bulunan müfet
tişler tarafmdan yapümaktadır. 

İlk teftişler, Eminönü kazasmda 
yapılmıştır. Müfettişler, bu teftişleri 
yapmak için nahiyelere göre grupla
ra ajmlmışlardır. Teftişler neticesin
de bir çok çatlak, pis çömlekler, ça
naklar, çatal vesaireler imha edil
miş, Belediye kanununa ve Belediye 
zabıtası talimatnamesine mugayir 
olarak görülen haller hakkında ceza 
zabıttan tutulmuştur. 

3 kahvehane, 4 kıraathane, 5 kasab, 
6 fırm, 4 lokanta, 2 tahafiyeci, 2 ma
nav, 2 sebzeci, 5 bahkçı, 3 bakkal, 4 
mahallebici, 2 işkenbeci, 4 l>örekçi, 2 
aşçı, 1 köfteci hakkmda ceza zabtı tu
tulmuştur. Bundan başka sıhhiye mü
fettişleri de ayrıca teftişler yapmak
tadırlar. 

Eminönü kazasmda yapılan teftiş
ler bittiğinden dünden itibaren de 
Beyoğlu kazasmdaki esnafın teftişle
rine başlanmıştır. 

11 
Fütürism 30 yaşında 
Sanat fütürism cereyanınm otuzun* 

cu yddönümü İtalyada pek sönük İHT 
tarzda kutlanmış. Bu münasebetle 
meşhur İtalyan şairi Marinetti bir 
nutuk söylemiş, bazı yeni şairlerin 
manzumelerini okumuş. -̂  

Aklıma meşhur mısradaki «Süley
man efendi» geldi. Aşağı vukan «Sü
leyman efendi» de otuz yaşına basnuş 
addedilebilir. 

Bir sanat mektebi, bir sanat cere
yanı için 30 sene herhalde az birşey de
ğildir. Otuz sene içinde bu yeni t a n 
yeryüzüne ne vermiştir? Ne kadar te
sir etmiştir? 

Bunun bir bUânçosu yapıhrsa yer
yüzünde müyonlarca ağızdan çıkan, 
milyarlarca istihza cümlesinden baş' 
ka biryeş ortaya çıkmaz. Otuz senede 
birşey yapamıyan temelleri sarsan bir 
mektep. 300 senede de bir tavşan bile 
doğuramaz. «Yazık oldu Süle3rman 
efendiye», mısrağı, «Tazık oldu fütü
rism efendiye» şeklinde mis gibi de
ğiştirebiliriz, .tlşin tuhafı nedir birlir 
misiniz? 

Avrupada otuzuncu yıldönümü kut
lanan ve artık mdoası geçmiş, ihtiyar
lamış bir sanat cereyanı olarak telâk
ki edilen bu tarzm Irizde henüz yepye
ni telâkki edilmesL Buna kalkışanla-
nn bambaşka, yepyeni bir iş yaptık-
lanna inanmış olmalan... 

Başka memleketlerde fütürism 39 
yaşına girdi. Saçlandı, sakallandı, hat
tâ kartlaştı. 

Halbuki bizde bir bebek, yeni doğ
muş bir bebek halinde... Bizim şairin 
kaelminde yeni tarz sakalh bir bebdk 
olup meydana çıktı. 

Mikroskobik dahiler 
Fazıl Ahmed Aykaç şiir ve sanat 

âleminde bir takım yeni dâhilerden 
bahsediyor. Bunlara da şu ismi veri
yor: Mikroskobik dâhUer... Tevekkeli 
değil biz birçok yeni sanat dâhilerini 
tanımıyoruz. Gör«tnyioruz. Meğer on
lar mikroskobik dâhilermiş, gözle go-
rülemezlermiş. Lâkin böyle mikrosko
bik dâhilerden bir şairin şiirini oku
mak da epeyce bir meseledir sanırım. 
Çünkü bu şiirin bir deha eseri olup ol
madığım anhyabilmek için gözlük ye> 
rine koskocaman bir mikroskob lA-
zım... 

Herkes şür okumak için bir mikros
kob tedarik edemiyeceğinden yeni şa
irler arasmdaki dahileri faıicedemiyo-
ruz. 

Halbuki bildiğimize nazaran şimdi, 
ye kadar dâhi bir dağ, bir Okyanus 
gibi göze kocaman görünen bir mah-
lûktu. 

Halbuki zamanenin şiir ve sanat dA-
hUeri mikroskob altında kıvramyorlar 
ve ancak seziliyorlar... Zavalta deha.M 

Hikmet Feridun Es 
«HiMUiHiiHiıiHinuniHiniHiMtiHiiHimHnHaMuıiMiHimiHamNMiaMM 

Saraybumu ile Çatladıkapı 
arasında arkeolojik park 
B. Prostun nâzım plânma göre 

Saraybumu Ue Çatladıkapımn üst 
kısmı bir arkeolojik park haline geti
rileceğinden bu suretle çizilen hattan 
tren yoluna kadar uzanan sahada hiç 
bir bina yapılmıyacaktır. 

Bina yapılmıyacak yerler, yapı ve 
yollar kanunımdaki hükümlere göre 
Belediyece istimlâk edileceğinden 
nâzım plân Nafia Vekâletince tasdik 
edilince Belediye bu sahayı istimlâke 
ve istimlâk musunelelerim beş sene
de ikmal etmeğe mecburdur. Bunun 
için tasdik muamelesi tekemmül 
edince istimlâke başlamak için Bele
diye bütçesine tahsisat konacaktır. 

B a y Amca Ismirde !.. 

— Ah, mümkün olsa da seni hep 
İzmirde görsek bay Amca!.. Neyse 
sağ ol da İstanbulda ol, zarar yok... 

... Ara sıra bizim gönlümüzü de 
hoş edersin!.. İzmiri nasü buldun ba
kalım?.. Her sene biraz daha parlı
yor deçil mi?;. 

... Bu bir şey değil, sen onu gel de 
Fuar zamanı gör!., Bir kadının mak
yajsız haliyle makyajlı hali kadar 

... Hem bu Fuar mevsimi için bir 
de şehir opereti hazırlıyoruz... İnşal
lah buyur da şöyle, beraber seyrede
lim!.. 

B. A. — Seyredeman sanıyoruml.. 
— Operetten hoşlanımyor musım?-
B. A. — Hayır, Fuann güzelliğini 

seyretmekten vakit bulamam!.. 
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" Bütün paramı sarf ettim, 
aklım yerinde değildi, ne 
yaptığımı bilmiyorum „ 

Begoğlunda Sabahat isminde bir kızı 
öldüren Rahim böyle söylüyor 

Rahim adında birinin Beyoğlunda 
Hüseyinağa mahallesinde 20 nımıa-
ralı evde Gülizarm evlâdlığı Sabahat 
admdaki kızı tabanca ile öldürdüğü
nü ve evvelâ kaçmış iken sonra tes
lim olduğımu yazmıştık. 

Rallim dün adliyeye teslim edil
miş, müddeiumumî muavini B. Fet
hi tarafmdan tahkikata girişilmiştir. 
Rahim ifadesinde şunları anlatmış
tır: 

— Ben Dramadan muhacir olarak 
geldim, Orhangazide iskân edildim. 
Orada bana biraz arazi de verdiler, 
çalışıp çabalıyarak zeytin ticaretile 
dört, beş bin lira kadar para kazan
dım. Bundan bir sene kadar evvel 
İstanbula geldim. 

Bir akşam Taksimde bir gazinoda 
arkadaşlarla beraber otururken bu 
Sabahatle tanıştım. Uzun müddet 
beraber oturduk. Kendisile evlenmek 
istiyordum. Beraber bulunduğumuz 
zaman zarfında elimdeki paraların 
hepsini bunlar için sarfettim. Son 
olarak köyde kalan bir kaç küfe zey
tini de satıp parasmı harcadım. Bun
dan üç gün evvel Sabahat benden 
aynhp kendi evine gitti. Vaka gecesi 

ben de oraya giderek Sabahate, be
nimle evlenmesi ve beraberce Orhan-
gaziye gitmemiz için rica ettim. Din
lemedi, tekliflerimi reddetti. 

Zaten son zamanlarda şuurum da 
bozuldu. Ne yaptığımı bilmiyorum. 
Evde tekliflerimi reddetmesi üzerine 
Sabahatle aramızda kavga çıktı. Sa
bahatle annesi ve kız kardeşi küfür 
ve üzerime hücum ettiler. Ellerinden 
kurtulmak için kendilerini korkut
mak üzere tabancamı çektim. O sı
rada tabanca kazaen patlamış ve Sa
bahat vurulmuş. Ben onu vurmak is
temiyordum. Şimdi de ne yaptığımı 
bilmiyorum, şuurum bozuktur. 

Müddeiumumilik bu iddianın doğ
ru olup olmadığının tesbiti için Ra-
himi muayene ettirmiştir. Adliye 
doktoru B. Enver Karan tarafından 
yapılan muayene neticesinde Rahi-
min şuurunda bir bozukluk olmadı
ğına dair müddeiumumiliğe rapor 
verilmiştir. Cinayet etrafındaki tah
kikat ikmal edildiği cihetle Rahim 
bugün cürmü me.şhud kanununa tev
fikan muhakeme edilmek üzere ağır-
ceza mahkemesine verilecektir. 

KufuçesniB fac-ası 
Maktulün kasas ı aç ı larak 
vas iye tname bulunup bulun

madığ ına bak ı lacak 

Bir müddet evvel Kuruçeşmedeki 
evinde, kendisini mirasından mah
rum etmesine hiddetlenerek, babası 
Hacı Şevketle kaidesi Radiyi taban
ca ile öldüren Zekinin muhakemesine 
dün Ağırceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Dünkü celsede Hacı Şevketin Zirar-
at bankasında bulunan kasasmm 
anahtarı mahkemeye getirilmiştin 
Mahkeme bu anahtarm Beşiktaş 
Ahkâmı şahsiye hâkimine gönderil
mesine ve hâkim tarafından kasa 
açılarak içindekiler tesbit edilip va
siyetname bulunduğu takdirde, tas
dikli bir suretinin mahkemeye gönde
rilmesine karar vermiştir. 

Bundan sonra, maznım Zeki, mah
kemeye bir istida vermiştir. Zieki, bu 
istidasmda bir takım sebepler ileri 
sürerek, mahkeme âzasından B. Kâ
şif Kumralm bu davada âza sıfatile 
bulunmasım istemediğini söylüyor ve 
Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 24 üncü maddesine tevfikan red
di hâkim talebinde bulunuyordu. 

Âza B. Kâşif, hâlen âzalıktan sorgu 
hâkimliğine tayin edilmiş olduğu ci
hetle, mahkeme. Zekinin bu talebi
nin tedkikine mahal olmadığına ka
rar vererek muhakemeyi başka güne 
bıraktı. 

BULMACAMIZ 

tki kavgac ı y a k a l a n d ı 
Beyoğlunda bir pastahanede gar-

dropluk eden İsmail ile Tufan isminde 
biri, bir para meselesinden kavga et
miştir. Kavgacılar bitişik dükkânın 
büyük camekânım kırmışlardır. 

Polis, ikisini de yakalıyarak irası ha. 
sar suçundan mahkemeye sevketmiş-
tir. 

Gülhane müsamere'eri 
Gülhane Tatbikat Mp. ve Kliniği

nin senelik müsamerelerinden dör
düncüsü 3/3/939 Cuma günü saat 
17,30 da Gülhane Konferans salo-
nımda yapılacaktır. Arzu eden mes-
lekdaşlarm teşrifleri rica olunur. 

Beşiktaş Halkevinden: 
Halkevleri talimatnamesinde yazılı ça

lışma müddetini ikmal eden 1 - Dil, Ta
rih, Edebiyat, 2 - Ar, 3 - Gösterit, 4 -
Spor şubeleri komite seçimleri 8 mart 1939 
çarşamba günü saat 18 de Evimiz konfe
rans salonunda yapılacakta-. Bu şubelere 
kayıtlı üye arkadaşlarımızın seçimde bu
lunmaları rica olunur. 

2/3/939 Per^mbe ^ n ü 
İstanbul Halinde toptan satılan ya9 

meyra ve sebze fiatleri: 

Cinsi ^ 

Bakla Kilo 
Araka j, 
Bzelye » 
Lahana » 
Pırasa 
İspanak > 
Yer elması » 
Şalgam » 
Patates » 
Havuç » 
Kereviz kök » 

» yaprak demet 
Enginar aded 
Karnabahar D 
Marul » 
Yeşil salata 100 » 
Pancar demet 
Maydanoz » 
Dereotu » 
Nane » 
Kırmızı turp » 
Bayır turpu » 
Taze soğan » 
Taze sarmısak » 
Elma Amasya kilo 

» Perik 9 
» İnebolu » 
» Gümüşhane » 
» Lâz » 
» İngiliz (Taraklı) * 

Armut İnebolu » 
Ayva » 
Kestane » 
Muz (yerli) » 
Muz (ecnebi) » 
Balçık hurması » 
Ağaç kavunu aded 
Turunç » 
Yerli limon 100 » 
Ecnebi limon 100 » 
Portakal Döryor 

En 
aşağı 
Kr.S, 
30 -
30 -
25 -
2 
1 
2 
5 
1 
6 
3 
4 — 
2 — 
6 — 
7 — 
3 — 
40 — 
2 — 
— 40 
— 50 
— 50 
— 75 
1 — 
1 25 
1 25 
15 — 
9 — 
8 — 
17 — 
10 — 
14 — 
8 — 
7 — 
8 — 
60 — 
110 — 
38 — 
4 — 
1 50 

200 ~ 
180 — 

En 
yukarı 
Kr.S. 
32 — 
35 — 
30 — 
3 — 
2 25 
3 — 
6 — 
2 
9 
3 
5 — 
3 — 
12 — 
16 — 
4 — 
60 — 
2 50 
— 60 
— 75 
— 75 

50 
75 

50 2 — 

— 3 50 

50 
50 

Alanya 

Fenike 

Rize 

» Mersin Yaf. 

36 paket 250 
64 
80 
100 
150 
64 
80 
100 
96 

160 
200 
64 
80 
100 
96 
120 
160 
200 

275 
225 
180 
180 
350 
260 
230 
500 
475 
425 
200 
160 
100 
850 
300 
775 
750 

1 
1 
2 
1 
33 — 
15 — 
12 — 
22 — 
16 — 
17 ~ 
10 — 
15 — 
14 — 
70 — 
120 — 
40 — 
9 — 
2 — 

400 — 
200 — 
275 — 
300 — 
240 — 
210 — 
210 — 
400 — 
320 — 
260 — 
550 — 
550 — 
450 — 
280 — 
200 — 
110 — 
900 — 
850 — 
800 — 
800 — 

Soldan sa^a; 
1 — Karışıklık. 
2 — Beyaz - En büyüğü. 
3 — Başmuganniye. 
4 — Çatı - Habeş prensi — Lâhze. 
5 — Yaslanan - Nota. 
6 — İslâm ibadeti - Çehre. 
7 — Nazlı - Yama. 
8 — Tahassür edatı - İnce kum. 
9 — Talih - Dişi koyun cinsi. 

10 — Kör - Sıkı değil. 
Takandan aşağı: 
1 — Eski zaman bahriye nazın. 
2 — Hısım - Olmamış. 
3 — Teşbihin ucundaki kısım - Nefi 

edatı. 
4 — Keder - Bir toprağın ameliyesi. 
5 — Tedricen. 
6 — Memnun - Tekrarlanırsa parça 

parça demektir. 
7 — Tersi İzmir civarında bir kaza 

merkezidir - İmtihan. 
8 — Tersi Afrikada bir nehir - Nota -

Askeri bir kımıanda. 
9 — Bir kadın ismi — Yemekten emir. 

10 — Güzellik - Topal. 
Geçen bohnacamıcın halli 

Soldaa caj»: 
1 — Kofana, Aba, 2 — Ameliyat, 3 — 

Ruz, Nafaka, 4 — Pratik, Taş, 5 — Ag, 
Ok, Kürt, 6 — Naim, Yargı, 7 — Sanatk&r, 
8 — İmaret, 9 — Yal, Malaka, 10 — 
Etek, Kavak. 

Takandan aşağı: 
1 — Karpantlye, 2 — Omurga, Mat, 

3 — Feza, İsale, 4 — Al, Tomar, 5 — 
Ninik, Nem, 6 — Ayak, Yatak, 7 — Af, 
Kat, La, 8 — Atatürk, Av, 9 — Karga, Kuş, 
10 — Araştırmak. 

Nevvyork sergisine 
ilk kafUe 
Yola çıkıyor. 

Hareket 14 Nisan 
Newyork 21 gün 
Paris 4 gün 

I Kayıt için 5 gün kaldı | 

Türk gününe 
Yetişecek Temmuz 
Gruplan doluyor. 

En güzel kamaralan 
En lüks vapurlarda 
Hemen ayırınız. 

NATTA 
acentahğı Galatasaray Tel: 44914 

M 

Fatih kaymakamlığından 
Yedek (P. At ğm) Mehmed Emin oğlu 

330 - 242 Nazımın askerlik şubesine mü-
Kftcaatı ilân olunur. 

Bu akşam. 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Firuzağada Ertuğrul, Kalyoncukulluk-
ta Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl cad
desinde Galatasaray, Tünelde Matko-
vlç, Galata: Okçumusa caddesinde 
Doğruyol, Fındıklıda Mustafa Nail, 
Kasımpaşa: Müeyyed. Haskoy: Sadık 
Akduman, Fatih: Şehzadebaşmda 
Asaf, Karagümrük: Ali Kemal, Ba
kırköy: Hilâl, Sarıyer: Osman, Aksa
ray: Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: 
Süleyman Receb, Fener: Balatta Hü-
sameddin, Kumkapı: Asadoryan, Kü-
çükpazar: Hikmet Cemil, Samatya: 
Erofilos Çula, Şehremini: Topkapıda 
Nazım, Üsküdar: İmrahor. 

Her gece nöbetçi eczaneler: Orta-
köy, Arnavudköy, Bebek, Beykoz, Pa-
şabahçe, Anadoluhisan, Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân ve Rumelihisann-
daki eczaneler her gece nöbetçidir. 

Beşiktaş Halkevinde 
konferans 

4 Mart 1939 Cumartesi akşamı: Haydar
paşa lisesi Tarih muallimi B. Cemal. 

11 Mart Cumartesi akşamı: İstanbul Ma
arif müdür muavini B. Muvaffak Vyanık. 

18 Mart Cumartesi akşamı: İstanbul 
İrad ve Servet müdürü B. Mümtaz. 

1 Nisan Cumartesi akşamı: Kabataş li
sesi Tarih muallimi B. Samih Nafiz Cansu. 

8 Nisan Cumartesi akşamı: Edebiyat fa
kültesi j:enel sekreteri E. Sıtkı 

15 Nisan Cumartesi akşamı: Mümtaz 
terbiyecilerimizden B. İsman Hakkı Bal-
tacıoğlü. 

23 Nisan Cumartesi akşamı: Doktor 
Etem Akif Battolgil. 

29 Nisan Cumartesi akşamı: İstanbul 
ünİTcrsitesi doçentlerinden B. Vehbi Enüp. 

13 Mayıs Cumartesi akşamı: Avukat ve 
muallim B. Reşad Kaynar. 

27 Mayıs Cumartesi akşamı: Beşiktaş 
Halkevi başkanı B. Hükmü Arkök. 

BUGÜNE KADAR YAPILAN BÜTÜN MUAZZAM FİLİBILERİN 
ŞÖEDECETİNt GÖLGEDE BİRAKAN ŞAHESER 

İstanbulda ilk defa olarak 3 büyük sinemada birden 
gösterilecek yegâne Film 

Türkçe nüshası Fransızca nüsheısı 

İPEK - SARAY MELEK sinemalarında 

Bu akşamdan itibaren 
SÜMER ve TAKSİM 

Sinemalarında Programlarına İlâveten: 

11 m İSMET iNöNü 
istanbula muvasalatları yapılan istikbal merasimi bütün teferruatile 

gösterilecektir. 

S A R A Y sinemasında 

BUYUK 
Görülmemiş muvaffakiyetle devam ediyor. 

I 
I 

Bugün SAKARYA sinemasînda 
G I I R Y C O O P E R ' ' - -^• 

MARKOPOLONUN IIAUTHİŞ MACERALARI 
Dehâkâr Sanatkâr 

Fransızca sözlü Süper Film 

PİYANO KONSERİ 
Musiki meraklılarına kıymetli sanatkân-

mızı dinletmek ve halkımızm yüksek musi
ki ihtiyacını tatmin etmek gayesUe Galata

saraylılar yurdu tarafmdan seri halinde 
tertip edilen konserlerden birincisi 4 Mart 
939 cumartesi günü saat 17 de Galatasa
ray lisesi konferans salonunda verilecek 
ve bu konserde güzide sanatkârlarımızdan 
Ömer Refik Yaltkaya piyano ile Cesar 
Franck, Frederic Chopin, F. Llszt, C. 
Debusy ve Adnan Saygm'dan güzel par
çalar çalacaktır. 

Konsere tam saat 17 de başlanarak 
kapılar kapatılacağmdan dinleyicilerin 
vaktinde gelmeleri icab etmektedir. 

Davetiyeler yurdun, Galatasarayda eski 
karakol karşısında Reşit paşa hanmda 1 
numaralı dairedeki merkezinden tedarik 
edilebilir. 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 
39/423: Bir borçtan dolayı haciz altına 

alınıp paraya çevrilmesine karar verilen 
masa, sandalye, a3ma, dolap, duvar saati 
ve saireden ibaret kahveci eşyasmm 11 
mart 939 cumartesi günü saat 12 den 
14 de kadar Beyoğlunda Asmahmescit 
sokak 41/1 numaralı kahve dükk&nmm 
önünde açık artırma ile satılacaktır. Kıy
meti bulmadığı takdirde ikinci artırması 
18 mart 939 cumartesi günü aynı mahal
de ve tayin edilen saatte icra edilecektir. 
İsteklilerin mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilân olunur. 

M. 1965 

Tepebaşı Dram kısmı 
Akşam saat 20,30 da 

A N N A K A R E N İ N 
7 tablo 

İstiklâl cad. komedi kısmı 
Gece saat 20,30 da 

Bir Muhasip Aranıyor 
4 perde 

HALK OPCKEı Cumartesi 16 da, aiujam 
9 da 

Şirin teyze 
Takında. Zozo Dalmas 

Halk »peretinde 

İlk temsil ?». 
TURAN TİYATROSU 

Bu akşam Ertuğrul Sadi 
Tek ve arkadaşları 

Büyük muvaffakiyetle 
devam eden 

İ N S A N MABCD 
3 r. I tablo 

Fiatlarda zam yoktur. W 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz orkestrası aylık konserini 8 Mart 

939 Çarşamba akşamı saat 20,30 da Ca— 
galoğlundaki salonumuzda verecektir. 

Bu konseri dinlemek arzu eden yurd-
daşlanmızın davetiyelerini büromuzdan 
almaları rica olunur. 

Bu sene gösterilen bütün Süper Filimlerin en Fevkalâdesi... Her sımî sinema 
meraklısını alâkadar edecek sinemacılık âlemi son 10 senenin en muazzam eseri: 

HARP DÖNÜŞÜ 
Alman - Fransız ordularının (MARN» de Top, Tüfek, Mitralyöz, Tayyare bom
ba yağmurları arasında güzeran eden kanh ve Tüyler ürpertici sahneler.,. Aşk, 
Sadakat, Harp ve Casusluk Filmi Vatanı ve Milleti için göğsünü düşmanlara 
siper eden Kahramanların Ölmez destanı... Evlâtlarmın cansiparane menki-

belerile iftihar eden Vatanperver bir babanın Hazin ve Talihsiz Romanı... Seyredenleri mütemadi göz >^ş!anna, 
Helecan ve Heyecana garkedecek ve şimdiye kadar yapılan harp ve kahramanhk filimlerinin en dehşetlisi... 

Bu akşamdan itibaren TA K S İ M Sinemasında 
Filme ilâve olarak: MİLLÎ ŞEFÎMİZ İSMET İNÖNÜ'nün şehrimize muvasalatı tekmil teferruatile. 



9 

a 

kşam 

:e 

r 
Mart 
Ca~ 

urd-
zdan 

na 
eri: 

şk, 
ıra 
ki-
ma, I 

Otobüs yolsuzluğu 
B. Muhîddin Üstündağ ve arkadaşları

nın muhakemelerine dün başlandı 
6. Mutıiddin üstündağ'ın müdafaası bir buçuk saat sürdO. Muhakemeye 

bugiio de devam edilecek, IMiiikiye İMüfettlşierinin feziekeieri okunacak 
Ankara 2 (Telefonla) Otobüs işle

rindeki yolsuzluklarından dolayı Der
let Şûrasınca haklarında lüzumu 
muhakeme karan yerilmiş olan eski 
tstanblu Valisi ve Belediye Reisi B. 
Muhîddin Üstündağ, Belediye Rela 
muavini Ekrem, Belediye Fen heyeti 
müdürü B. Hüsnü ile Varidat 
müdürü B. Neşet haklarındaki dava
rım ilk duruşması bugün saat onda 
Temyiz mahkemesi Dördüncü Ceza 
dairesinde başlamıştır. Heyeti hâki
me B. Mecdi Beydeş'in riyasetinde 
Kail, Cevdet,̂  Hâmid ve Osman Ta-
lâttan mürekkepti. İddia makaımm 
Başmüddeiumumî muavini B. Arif 
Çankaya Lşgal ediyordu. Dâvajn. takip 
için kalabalık bir dinleyici kütlesi 
mahkeme salonunu doldurmuş bulu-
nuyoi'du. Reis, tam saat onda celse

nin açıldığım bUdirdi ve suçlularm hür 
viyetlerini teslat etti. Bundan sonra 
Devlet Şûrası umumî heyetince v&-
rUmiş olan lüzumu muhakeme kara-
n okundu. Kararda, suçlularm her 
birine ait yolsuzluk iddiaları ayn ay
rı tesbit edilmiş bulunuycardu. 

M u h î d d i n U s t ü n d a ğ m 
s u ç l a n 

B. Muhiddin Üstündağa ait yolsuz
luklar dokuz maddede hülâsa edil
mişti. Bu maddeler gene hülâsa ola
rak şudur: 

1 — otobüs işlerinin bir elden idaresi 
bahanesile merkeze almması, bn işin ma
hiyeti itibarile daha ziyade alâkalı Emni
yet altmcı şnbe müdürlüğüne verilmesi 
veya teşkil edilecek bir idareye bağlan
ması lâzmıg'elirken, böyle yapılmaması, 
otobüs işlerini tanzim için usulü dairesin
de bir talimatname ısdar ve tasdik etti
rilmemiş olması, usnlüne uygun olmıya-
rak hazvlanan Otobüs talimatnamesinin 
ahkâmma riayet olunmaması; 

2 — Otobüs talimatnamesinin 52 noi 
maddesine istinaden otobüslerden alfnan 
teahhüdnamelerle temin edilen ruhsat
nameyi geri alma salâhiyetinin ve yolsoa 
hareketinden dolayı tecziyesi icab eden ve 
bir otobüsün eski sahibine tahakkuk et
tirilen cesanın yeni sahibi için tekerrürs 
esas tutulması; 

3 — Belediyece iltimas ve iltisam gö
renlere verilmesini temin için, ruhsatna
meleri istirdad olunanların eski hatlarm 
dağıtılmasından sonra yeni hattın açıl
ması, Aksaray - Beşiktaş, Yıldız - Yeni
mahalle hatlarmm işletilmesinde kanuni 
mevzuata riayet olunmaması; 

4 — Maçka - Beyazıt hattmın açılması 
için bazı kimseler tarafından verilen müşı 
terek arzuhal kabul olunmadığı halde, 
11 gün sonra aralarmda, birinci arzuhal
de imzalan bulunanlardan üç kişi de da
hil olmak üzere, müteaddid tanza ile ve
rilmiş olan ikinci bir arzuhalin kabul edi
lerek hattm açılması, bunun için, komis
yoncu Kadri ile otobüsçü Kemalin önayak 
•Imalan, buna mukabil yeni hatta araba 
işletecek olanlardan ayda 300 - 500 lira 
bir menfaat temin etmeleri ve bu muame
lenin, paranm toplanmasmı müteakip biti
rilmiş otanası, Arap Rizanm komisyonca 
Kadriye verdiği 500 lira mukabilinde ara
baları Maçka - Beyazıt servisinden ala
rak Kara Eftim oğuUannm Eyüp - Keres
teciler hattmdd çalışan arabalarile beca
yiş ettirerek Maçka - Beyazıt hattında ça
lıştırması ve Belediyece buna müsaade 
edilmesi, Maçka - Beyazıt hattında ba
yan Naime ve Fahrinin diğerlerine tercih 
edilmek suretile istisnai muameleye tabi 
futuhaats; 

5 — Emirgân - Eminönü hattmm açıl-
nası; 

ft — Sabur Saminin ruhsatname alma
dan Kartaloş, - Beyazıt hattmda otobüs 
işletmesine müsaade edSmesi, Sabur Sa-
MfaHa bu müsaadeyi sermaye ittihaz ede-
rdt, izmirli Kantarcıoğlu Etem ile bir mu
kavele akdederek Sabur Samiye her ay 
500 İka ve mahsuben 2500 Ura, aynca ba 
İsleri taUp etmesinden dolayı komisyon
ca Kadriye ayda 150 lira ve peşinen de 
{MO lira «emin edilmi} olması; 

7 — Evvelce Belediye Fen heyeti me-
nura iken, vazifesindeki mübalâtsızlığm-
«Jan dolayı çıkardan Refet'in, bir takım 
kombinezonlar tertip ederek muhtelif hatj 
iarda çalışmakta olan otobüs sahiplerin
den menfaatler teminine çalışması, ba 
yüzden vaki olan şiddetli ihtarlara rağ
men, Refet'e ŞişU - Beyazıt hattında iş
letilmek üzere on otobüs ruhsatnamesi ve
rilmiş olması, bu hatta araba işletmek 
ö^re müracaat edenlere, Refet ile görüş
melerinin tavsiye edilmiş bulunması, Re
fet'in adı geçen hatta otobüs işletmek 
özere izmirli Ilalid ve Niyazi ile mukave
le yaparak defaten 4000, ayda da 300 lira 
menfaat temin eylemeleri; 

8 — Otobüsçülerin ufak tefek yolsuz
luklar sebebile seferden menedilmeleri; 
Belediye encümeninden bunun için karar 
Almağa da lüzum görülmemesi, ceza tat-

bikatmda müsavata riayet olunmaması; 
9 — Maçka - Beyazıt hattmdaki şoför 

ve biletçinin yolsuz hareketlerinden dola
yı, otobîa sahiplerinin ruhsatnamelerinia 
istirdadı cihetine gidilmesi. 

B. Muhiddin Ustündağm bu sebep
lerle Ceza kanımunun 230 ve 240 n a 
maddeleri mucibince ceza görmesi 
hakkmda Devlet Şûrası Mülkiye da
iresince verilen lüzumu muhakeme 
karan, Şûra umumî heyetince kıs
men ekseriyetle ve kısmen de ittifakla 
tasdik olunmuştur. 

Yalnız bu maddelerden 7 nci mad
de hakkındaki Devlet Şûrası Mülki
ye dairesi karan. Şûra umumî heye
tince varid görülemediğinden, B. Mu
hiddin Ustündağm men'i muhakeme
sine karar verilmiştir. 
B . E k r e m S e v e n c a n ı n s u ç l a r ı 

Şûrayı Devlet mazbatasmm, eski 
İstanbul Belediye Reis muavini B. 
Ekrem Sevancamn lüzumu muhake
mesine ait olan lasımlan şımlardır: 

1 — Ekrem Sevencan bazı arzuhal
leri muameleye koymamış, muame
leye konulmaması lâzımgelen bazı 
arzuhallerin üzerine de muamele yü
rütmüştür. 

2 — Cezalı arabalarm tarih sırasi-
le servise çıkanlmalan prensipihe ri
ayet etmemek suretüe vatandaşlar 
arasmda farklı bir istisnaî muamele 
yaptığı da iddia olunmaktadır. An
cak bunlarm nelerden ibaret olduğu 
madde ve isim tasrihi ve sübut delil
leri gösterilmek suretile mazbatada 
zikredilmemiş olduğundan, bu nok
tadan Mülkiye dairesince verilen lü
zumu muhakeme karan nakzedUerek 
men'i muhakemeye tahvil olunmuş
tur. 

3 — İbrahim isminde birinin Sir
keci - Bakırköy arasmda otobüs iş

letmek için yaptığı müsaade talebi red
dedilmiş, Ahmed adında birisinin isti-
dasma cevap büe verilmemiştir. Ek
rem Sevencanm emrile açüımş ve on 
otobüs işletUmesi Daimî encümence 
kararlaştınlmış bulunan Emirgân -
Eminönü hattında kendilerinden ev
vel müracaat eden ve daha müsait 
işletme tarifeleri teklif edenler bu-
lımduğu halde, sekiz otobüsün Kara 
Eftim oğullan ile şeriki Sabriye tah
sis edilmesi, Kurtuluş - Beyazıt hat
tmda Sabur Saminin 18 araba çalış
tırması komisyon ve Daimî encümen 
kararlan iktizasından iken, 12 oto
büs işletilmesine müsaade edilmiş ve 
diğer 6 otobüs başka kimseye veril-
miyerek hat Sabur Saminin inhisa-
n altmda bırakılmıştır. 

4 — Maçka - Beyazıt, Emirgân -
Eminönü, Kurtuluş - Beyazıt, Şişli -
Fatih hatlannın açılması ve bu hat
larda işliyecek arabalann tahsis ve 
tefrikinde gene istisnaî muameleler 
yapılmıştır. 
B . E k r e m S e v e n c a n m i t i r a z ı 

v e l ü z u m u m u h a k e m e 
k a r a r m m t a s d i k i 

B. Ekrem Sevencan bu noktadan 
da hakkında lüzumu muhakeme ka
rarma itiraz etmiş ise de Bakırköy 
hattmda çalışmakta olan otobûsçür 
lerden yedi kişi tarafından Brfediye-
ye verilen ve halihazu: vaziyetlerin
den şÜEâyetle, kendüerine Maçka -
Beyazıt hattmm verilmesi taldjinl 
İhtiva eden istidanm altına, Muhid
din Üstündağ: (Bakırköye işUyen o-
tobüslerin bugünkü durumu zordur. 
Sahipleri geçinemiyorlar. Adedlerinl 
azaltmak lâzımdır. Şimdüik yeni hat 
açmağı pek muvafık bulmuyorum. 
Onım için bu arabalardan Wr kısmı-
mn muhtelif hatlara dağıtılması için 
riyasetimde, muavin Ekrem, Fen ve 
îktisad müdürleri toplanıp karar ve-
relim) diyerek yeniden hat açılması
na taraftar görünmediği halde bir
çok kimselere otobüs işletme müsa
adesi verildiği, birçok otobüsçüler ta-
rafmdan Belediye vuku bulan ratira-

rafından belediyeye vuku bulan müra-
caatlere, B. Ekremln, Valinin bu der-
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kenarına uymıyacak şekUde cevap 
vererek ruhsatname itası için emir 
verdiği, Maçka - Beyazıt hattmm açıl
ması için komisyoncu Kadri isminde 
birisi ile otobüsçü Kemalin bu hatta 
araba işletecek kimselerden araba bon 
şma 300 - 500 lira arasmda para top
ladığı, bu hâdiseden sonra Kadrinin 
bu hatta otobüs işletmesi işini takip 
ve kolaylıkla intaç etmesinin, otobüs
çülerin memurlar hakkmda fena dü
şüncelerine yol açtığı ve komisyoncu 
Kadrinin bıma benzer diğer baa işle
ri takip ve muvaffakiyetle neticelen
dirdiği zikredildikten sonra lüzumu 
muhakeme karan tasdik olunmakta
dır. 

Belediye fen işleri müdürüne 
ait olan kısım 

Mazbatamn Belediye Fen işleri mü
dürüne ait olan kısmımda, müdürün 
otobüslerin fennî şeraiti haiz değil 
iken, sahiplerine ruhsatname verilmiş 
olmasmdan d<^ayt Mülkiye dairesin
ce verilen lüzumu muhakeme karan-
nm tasdik edilmiş olduğu ve Vari
dat müdürü Neşet hakkında da Be
yazıt - Kurtuluş ruhsatnamesi istiyen 
B. Sabur Samiden, hixû müracaatlnde 
otobüs tasaruf vesikası istenmemesi 
ve kıymetli evrak memurluğımdan 
alman biletlerin, ruhsatname mua
melesi tekemmül etmeden, verilmiş 
olması dolayısile lüzumu muhakeme 
karan verildiği zıkrolunmaktadu:. 

İddianame 
Devlet Şûrası umum! heyetinim 

mazbatası okunduktan sonra reis, 
müddeiumumiye bir diyeceği olup ol
madığım sormuştur. Müddeiumumi 
de, vaktile vermiş olduğu aşağıdaki 
iddianameye ilâve edecek bir şeyi ol
madığım söylenüştir. OkunAn iddia
name sudun 

Muayyen maddelerde vazifelerini ih
mal ve suiistimalden suçlu İstanbul Tali 
ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ ve 
Belediye Reis muavini Ekrem Sevencan, 
Belediye Fen işleri müdürü Hüsnü ve Be
lediye Varidat müdürü Neşet haklarm-
da Dahiliye Vekâleti celilesinin emir ve 
tensibile yapılan tahkikat üzerine Devlet 
Şûrası umumi heyeti dairesince Ceza ka
nununun 230 ve 340 mcı maddelerine tev
fikan son tahkikatm dairei âliyelerinde 
açılmasma 7/12/938 tarihinde karar veril
miş olmakla, mumaileyhlerin celbi ile du-
ruşmalannm icrası ve suçlannm sübutu 
takdirinde tahdidi ceza olunması talep ve 
evrak melfufat pusulası mucibince tevdi 
olunur. 

İddianamenin okunmasını mütakip Re
is, öğleden sonra muhakemeye devam 
edilmek üzere, ceUeye nihayet vermiştir. 

B. Muhiddin Ustündağm 
müdafaanamesi 

Saat 14 te ikinci celse açıldı. Reis, sözü 
B. Muhiddin Üstündağa verdi B. Muhid
din Üstündağ büyük bir tomar tutan mû-
dafaanamesini okumağa başladı. Bunda 
ezcümle deniyor ki: 

aistanbul Bele(tiyesi hududlan dahilin
de otobüs İşlerinin sureti tesis, tanzim ve 
sevk ve idaresi hakkında tarafundan vu
ku bulan talep üzerine, Dahiliye Vekâle
tinden gönderilen Mülkiye müfettl^erin-
ce yapılan tahkikat, İcanuıü seyrini v» 
safahatını takip ile Devlet Şûrası umumi 
hayetlnce icra edilen son tedklk netice
sinde, dokuz maddede hülâsa edilip İMUia 
teafe edilen muamelelerden sekiz madde
sinin muhtevası, Türk Ceza kanununım 
228,̂  230 ve 340 nci maddelerine mümas gö
rülerek haklumda linımu muhakeme ka^ 
ran verilmiştir. Bu vesikanm 2000 sahife-
ye baliğ olan bir tahkikat evrakı ile 750 
sahifelik bir fezlekeye Istlnad ettiği an
laşılmaktadır. Bu taiıkUcat ile hâciBseler, 
kanun tarlfatı dairesinde açıkça anlaşüa^ 
bilecek bir tarzda cem ve mucibi muaha-
s» görülen fiiller, muntazam bir usul ile 
tasnif edilerek esaslara irca edilmiş ve 
kanuni hükümlerle muntaztun mukayese 
yapılarak neticeye bağlanmış olmayıp 
âdeta otobüs servisine ait ve kurulduğu 
gündenberi l)ilâ istisna İstanbulda cere
yan eden lüzumlu ve lüzumsuz ijütün mu
amelâtın üst üste rasgele yığüıp bir ta
rihçesinden ibaret kalmıştır. 

Dedi ve bu yüzden izahatuu uzatmak 
mecburiyetinde kaldığını, hâdiselerin ha-
kllcat ve mevzuata tetabuk etmediğini 
söyledi. Kendisine isnad olunan suçlann 
ayn ayn izahını yaptı ve müfettişlerin 
tahkikatlarını bitirmelerinden sonra bir 
seneye yakm zaman geçtiği halde, h&lâ 
usul ve nlzamlann değişmemiş olduğunu, 
Teftiş heyetinin fezlekesinde sık sık kul
landığı tezebzüb keUmestuin mücerred bir 

Filistin hakkındaki karar 
İngUtere hükümeti Filistini biri Arap ve diğeri Yahudi olarak iki müs

takil devlet haUne getirmek için evvelce verdiği karardan vazgeçtikten son-
ra Filistin Araplan ile Yahudilerinin mümessillerini ve ayni zamanda F^ 
listine yakın olan Arap devletlerini Londraya davet etmişti. 

Bu toplantı kolay olmamıştı. Filistin Araplan İriri »lâhla ve diğeri gulb 
yollan ile memleketin istiklâlini temine çalışan iki partiye mmsupturlan 
Bu partileri bir masa etrafmda toplanmağa İngiltere d e ^ müstakil Arap 
devletleri tavassut ederek muvaffak olmuşlardır. 

Araplarla Yahudilerin talepleri birbirine taban tabana zıd olduğun, 
dan bunlan tek bir masa etrafmda oturup görüştürmeğe imkân olmamış, 
ti. Bunun için biri İngilizlerle Araplann ve diğeri İngilizlerle Yahudilerin 
iştirak ettikleri ayn iki konferans şeklinde toplantı yapılmıştir. 

Her iki konferansa iştirak eden İngilizler Araplarla Yahudilerin noktai 
nazarlannı yakınlatjtırmak için son derecede çabşnuşlar ise de muvaffak 
olamamışlardır. Araplar Fiiistine tam bir istiklâl verilmesi ve bundan 
sonra Yahudilere arazi satılmama» ve hariçten muhacir kabul edilmemesi 
hususunda ayak diremişlerdir. 

Yahudiler ise Filistinin bütün dünya Yahudileri için bir milli yurd ve 
merkea olmasmda ve hariçten gelecek Yahudiler ve Yahudilerin arazi satm 
almalan hakkında hiçbir had ve kayıd konulmamasında ısrar etmişlerdir. 
İngilizler Füistin Araplan ile Yahudllerini bir arada toplanıp görüştürme
ğe muvaffak olamamıştır. 

Buna mukabil daha ziyade mutavasHt vaziyetinde bulunan müstakil 
Arap devletleri mümessilleri ile Yahudi murahhaslanm bir gün bir arada 
toplayıp görüştürmek mümkün olmuştur. Müstakil Arap devletleri Yahu
dileri milli yurd davasından vazgeçirmeğe ve Filistin Araplan ile ekalliyet 
halinde yaşamağa razı olmağa çahşnuşlar ise de muvaffak olamamışlardır. 

Bu vaziyet karşısında Arap demetleri, başta Arap Suudiye devleti ile 
Irak ve Mısır olduğu halde İngiltereyi Filistin Araplan davasını terviç et
meğe zorlamışlardır. Hükümdar İbnissuud oğlu Emir Faysal ile İngiltere 
kralına ve Başvekiline tevdi ettiğiı hususa mektupta Filistin Araplan dava
sını ehemmiyetle müdafaa etmiştir. Irak BaşvekUi Nuri paşa Essaid ile 
Mısır murahhası Ali Mahir paşa hususi surette İngiltereyi zorlamışlardır. 
İngiltere son zamanlarda Amerika ile arannın müttefik denilecek derecede iyi 
olmasından istifade ederek Arap darasııu terviç etmiş v« Filistinde hükü
mette ve parlâmentoda ekseriyet daima Arapta olacak bir Filistin müstakil 
devletinin teşkiline razı olmuştur. Yahudilerin muhaceretini ve arazi satm 
almalarım da tahdide karar vermiştir. 

İngiltere ile Amerikamn araş* iyi olmasaydı Filistine ait İngiliz karan 
bütün Amerikayı İngiltere aleyhine ayaklandırabilirdL Fakat dünya işleri
nin bugünkü hali Amerikayı Yahudi davasuu bütün nüfuz ve kuvvetile 
müdafaadan menetmiştir. AKŞAM 

mâna ifade ettiğini söyledi. 
B. Muhiddin Üstündağ, netice itibari' 

le, hakkmda verilen lüzumu muhakeme 
kararının her bakımdan yersiz ve sebep
siz olduğunu beyan etmiştir. 

B. Muhiddin Ustündağm müdafsiası Wr 
buçuk saatten fazla sürmüştür. 

Bundan sonra reis, celseyi, istirahat için 
beş dakika tatil etti. 
E k r e m S e v e n c a n n e d iyor? 

üçüncü celsenin açılmasını mütealdp 
reis, B. Ekrem Sevencana söz verdi. Ek
rem Sevencan da uzun süren müdafaa
sında ezcümle şunlan söyledi: 

«Devlet Şûrası umumî heyetinin hak
kımdaki icarannı dinledim. Otobüs mua-
melâtmdan dolayı bana atf ve isnad olu
nan suçlardan birisi İbrahim admdaki za-
tm otobüsleri Bakırköy - Sirkeci hattmda 
işlemekte iken, ruhsatnamelerinin istirdad 
edilmesi ve bilâhare cezalan affedilmiş 
olan otobüslerinin gene ayni hatta işle
mesine'müsaade verilmesini istediği hal
de, benim bu müsaadeyi venniyerek İbra-
himi Topkapı - Sirkeci hattmda çalışma
ğa mecbur etmem keyfiyetidir.» 

B. Ekrem Sevencan, bunun sel>ebinl 
anlatmış ve Bakırköy hattmda çalışan 
otobüslerin, DemiryoUar idaresinin yap
tığı büyük tenzilâttan sonra kazanamaz 
bir hale geldiklerini anazn dikkate alarak 
Belediye Reisliğine müracaat ettiklerini ve 
Reisin de Bakırköy yolunda işüyen oto
büs sahiplerinin geçlnemiyeceklerini ve 
onun için muhtelif hatlara dağıtılmasınm 
muvafık olacağını ve bunun için bir ko
misyon teşkilini emrettiğini kaydetmiş ve 
İbrahimin istediği müsaadenin verilme
mesinin de bundan ileri geldiğini söyle
miştir. 

İsnad olunan diğer suç 
B. Ekrem Sevencan, kendisine İsnad 

olunan suçlardan ikincisini, Ahmed Şen-
oto'ya ait bulunan arabalann Maçka -
Beyazıt hattında çalıstınlmasma müsa
ade istendiği halde, verilmemiş oünası 
teşkU ettiğini söylemiştir. B. Ekrem Se
vencan, Ahmed Şenoto'nun kendisine ve
rilen hatlan beğeıımlyerek başka bir hat
tm verilmesi hakkmdaki talebini isaf için 
hiçbir kanuni mecburiyet olmadığmı ve 
bundan dolayı istidasına cevap verilme
diğini, esasen kendisinin istt<telara cevap 
vermekle mükellef olmadığım sc^emlş-
tir. 

B. Ekrem Sevencan, sözlerini, Kurtu
luş - Beyazıt hattinm vaziyetine intikal 
ettirerek. Şişli - Fatih hattı hakkmda bir 
noktoya temas etmiş olduğunu hatirlafc-
tı; iki rakip tarafmdan kendisine verilen 
m rapor olduğunu, arabalarm muayene 
edUmiş bulunduğunu, yalnız bunlarm bir 
kısmmda oturma yerlerinde ve karoserl-
lerde santim ve mUimetre İle ifade edi
lecek kadar az noksanlıklar bulunduğu
nu, fakat kendisinin nizamnameye uygun 
(dmamakla beraber, bu noktalar üzerinde 
durmadığım söyledi: 

_ Bımlan reddetmiş olsaydım, bugün 
huzurunuza hangi yüzle çıkabillrcUm, 
dedi. 

B. Ekrem Sevencan sözlerine devamla: 
— İkinci mesele: İstanbulda bu işlerle 

meşgul HaUd isminde bir şalus vardır. Bu 
adamın işi her yeni hat açılışmda Bele
diyeye müracaat etmektir. Bir gün HaUd 
bana geldi. Şişli hattmda araba işletmek 
istediğini şifahen bUdirdi. Kendisine bu 
müracaatın usulsüz olduğunu anlattım. 
Halid bir şirket kurmak istediğinden bah
setti. Banun da ttcart bir kombhıezon ol

duğunu ve Beledi3reyi alâkadar ettniyece-
ğini, cevaben bildirdim. 

Reis B. Mecdi sordu: 
— Siz, Halide, git, Refetle konuş, diye 

tavsiyede bulunmuşsunuz. Refete de, ben 
Halide söyledim, git onunla konuş de
mişsiniz? 

— Hayır l)oyle bir şey yaiMnadun. 
Reis, bu cevap üzerine, diğer meseleye 

geçerek: 
— Musa ve Tevfik size müracaat etmiş

ler. Musamn altı arabası varmış, 10 kuruş 
üzerinden tarife telclif etmiş; buna rağ
men siz 16 kuruşluk tarife tekUf eden
leri kabul etmişsiniz? 

B. Ekrem Sevencan, cevap vererek, me
seleyi bidayetten tedkik etmek lâzım ol
duğunu, otobüs işletme işinin bir arttırma 
ve eksiltme mevzuu olmadığını söylemiş
t e . 

Sabur S a m i m e s e l e s i 
Reis — Sabur Sami meselesine gelelim: 

Sabur Samiye ne vakit rulısat verdini.'? 
Aral>alannı ne zaman sefere çıkardı? 

— Bu İcalMİ muameleler Riyaset maka
mına muhtelif vesilelerle gelir. Ben bu 
meselenin çoğunu dosyalardan öğrenirim. 
Sabur Samiye ait dosya bana geldiği za
man ancümen kararını vermişti. Bu ka
rar mucilıince, yapılan muayenede Sabur 
Sami tarafmdan işletilmek istenen otobüs

lerin yalnız camlan Otobüs talimatnamesi
ne uygun değildi. Bu hususta da otobüsçü
lere bir mühlet verilmiştir. 

Reis — Sabur Samiye ait muameleler 
yanm günde l>itirilmiş doğru mudur? 

Ekrem Sevancan — Bu husustaki mu
ameleler yanm günde de biter, beş gün
de de. 

Reis — Sabur Samiye bilet tedariki 
hususunda istisnaî bazı muameleler ya
pılmış doğru mu? 

Ekrem Sevencan — Hiçbiri hakikat de
ğildir. 

— Ruhsatname verilmeden arat>alann 
sefere çıkarılması vaki mi? 

— Ruhsat bir formülden ibarettir. 
— Peki, Sabur Samiden, işletmek iste

diği otobüslere sahip olup olmadığı neden 
sorulmadı? 

— Bu makama değil, altmcı şubeye 
aittir. 

— Halbuki Sabur Saminin bu otobüs-
l e n BMrtasamf o&Ra<hğı iddia ediliyor? 

— Bunlar birer form meselesidir. 
— SalMir Sami otobüsleri nereden ge

tirdi? 
— Sonradan öğrend^mize göre, îzmit-

den tedarik etmiş. 
— Şotötleri de mi oradan getirmiş? 
— Bilmiyorum 

B. Muhiddin Üstündağa 
sualler 

sonra reis, B. Muhiddin Ustün-
baaı sualler aerdu ve Sabur Saminta 

kendisine müracaat edip etmediği Öze
rinde durdu. B. Muhiddto Üstündağ, Sâ -
bur Samiyl tanıdiğmı, otobüs ruhsatna^ 
Biesi almadan evvel kendisine müracaat 
eeM^İ ve biraz parası olduğunu, bunla^ 
n elden çıkarmadan otobOsçölük ile uğ
raşmak istediğini; fakat kendltdnin, bımua 
karışık bir İş olduğunu söyllyerek ona na^ 
aihat verdiğini, buna rağmen Sabur 8a-
v^ain müracaat ettiğini, bu Uk müraca
atı isaf etmediğini, İkinci müracaatta k*-
nuni olması üzerine, teaf ettiğini söyledL 

Vakit geç criduğundan. Mülkiye müfet-
tişlerinüı hazu-ladığı festeke <Aunmak 
üzere, celse yana saat dokuz buçuğa talHf 
edlML 
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Cûmhurreİsimizin muvasalatına aid intibalar 

Cümhurreisi Haydarpaşada askeri ricalin ellerini sokıyor, trenden infyor ve istasyonda yürüyor 

ÜnİTcrsite |;enç]iği İsmet İnönünü alkışhyor CümhurrelsİDiizin halkın tcaahürakna mukabelesi 

İsmet tnönü ve refikaları istasyondan 
çıkarken, Cümhurreisi Bohı mebusu 

Cümhurreisi, muhterem reffluüarile istasyondan çıkaıken, aşağıda halk araamda B. Feüıi Okyaria giirüşüyor İsmet İnönü istikbale ifelenlere iltifat ediyor, aşağıda istasyondan çıkıyor 

Cümhurreisimis Dolmabahçe rıhtımına çdayor Cüınhurreisinıis Dolınabahçe sarayına giriyor 
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ismet inönü istanbulluların derdlerini dinliyor 
Reisicumhur dûn Dolmabahçe sarayında beş saat 

vatandaşların ihtiyaçlarile meşgul oldu 
Dün dinlenenler: Sinennacı, kunduracı, eknnekçi, otomobilci, 

otelci, itlnalâtçı, çifçi, fabrika direktörü 
Bu sabah 9 dan itibaren ieiîrar çalışmağa başladı 

Cümhurreisî sinemacılarla ekmekçileri dinliyor 

Devletin başına geçtikten sonra 
. Reisicumhur sıfatile ilk defa olarak 

İstanbula şeref veren İsmet İnönü ve 
refikaları dün Haydaıpaşa gannda 
tfalkın coşkun tezahüratile karşılan
mıştır. İnönü, Üniversite gençliğinin 

l^/candan alkışlai'i, «Yaşa, varol» sesleri 
arasında Haydaıpaşa nhtımından 
Suvat vapuruna geçerek doğruca Dol
mabahçe sarayma inmiştir. 

Şehrimizi nihayetsiz bir sevince 
garkeden bu ziyaretin, Dolmabahçe 
sarayına kadar olan kısmını, halkın 
İnönünü, aralarında görmekten duy
duğu büyük meserretle, ona karşı 
beslediği sonsuz bağlıUğm candan 

' tezahüratm ait tafsilâtını dünkü 
nüshamızda bildirmiştik. 

İsmet İnönü, sarayın rıhtım taı-afı-
i na açılan üçüncü kapısından içeri 

girerek hususî dairelerine geçtiler. 
Bu esnada İstanbul Parti binasm-

• da büyük bir faaliyet göze çarpıyor
du. İnönü, halkın derdlerini dinliye-
ceğini bildirdiği için, şehirde kaza ve 

• nahiye mümessUleri ve bu bölgelerde 
çalışan muhtelif meslekler.ve zanaat 
erbabı, işçi, fırmcı, otelci, kunduracı, 
tüccar, sinemacı, fabrikatör, esnaf, 
köylü, çifçi, memur, velhasıl Vilâyet 
hayatmın her faaliyet zümresine men
sup vatandaşlardan mürekkep bir 
kalabalık toplanmıştı. Bütün bu va
tandaşlar Partiden topluca hareket 
ederek saat 14,55 te Dolmabahçe sa
rayına geldiler ve tam 15 te sarayın 
methali üstündeki büyük salona akne 
dıklan zaman Reisicumhur înönü, be
raberlerinde Vali B. Lûtfi Kırdar <^-

' flüğu halde, dairelerinden çıkarak 
- hepsine «Hoş geldiniz» dedi. ; 

İsmet înönünün gayet sıhhatli *e 
' neşeli olduklan görünüyordu. Va

tandaşlar yerlerine oturduktan son
ra, Reisicumhur, hazırlanmış olan ve 
üzerinde şehrin muhtelif mıntaka-
larım gösteren paftalar dizili masa
ya geçerek otvu^ular. Sağlarında 
Vali B, Lûtfi Kırdar yer aldı. Solla
rında eski yaverlerinden ve şimdi 
çifçflik yapan B. Fikret Atlı Dahiliye 
Vekili B. Faik öztrak, B. Hünü Uran, 
Muhafız kıtaatı komutanı jB. I s m ^ 

Hakkı, mebus B. Vedid bulunuyorlar
dı. Masamn tam karşısmda Reisicum
hurun görüşeceği vatandaşların 
oturmalan için üç sandalya konul
muştu. 

Reis icumhur vatandaş lar ı 
dinl iyor 

ismet İnönü oturur oturmaz derhal 
kalemini ve defterini çıkardı, önün
deki listeye bakarak okudu: 

— Beyoğlu kazasmdan Naci İpekçi. 
B. Naci İpekçi ayağa kalkarak ma

saya do^ru ilerledi. İnönü evlâdlan-
nın üzerine titriyen bir babanın şef
kat dolu sesile: 

— Gel oğlum karşıma, otur as
lanım. Ne iş görüyorsun? 

— Sinemacıyım. 
,r^ Anlat bakalım işleriniz nasü gi

diyor? 
— Sinemacılık bugün iyi bir yolda ; 

yürümektedir. R ^ b e t fazladır. Hükü
metin vergileri indirmesi hem bizi, 
hem vatandaşlan memnun etmiştir. 
Sinemacıların yüzü gülmüştür. 

— Bana işinize dair birşey söyler 
misiniz, bir şikâyetiniz var mı? 

— Hiç bîr şikâyetimiz yoktur efen
dim. 

— Peki, ben sana birşey söyliyece-
ğim, halk sinemalarda geç vakitlere 
kadar kalıyorlar mı? 

— Nizam'en saat tam 11 de paydos 
ediyoruz. Halkm boşanması 11,15 e 
kadar sürüyor. 

— Çok güzel. Bu 11 de paydos me
selesi sade bir tedbirdir, fakat halk 
için müessirdir. Dünyanm hiç bir ta
raf mdaıı sinemalar geç vakitlere ka
dar devam etmezler. Mutlaka 11 de, 
azamî 11 de herşey bitmelidir. 

İsmet İnönü bımdan sonra çocuk
lara gösterilecek terbiyevî filimlere 
geçerek dedi ki: 

— Çocuklar için terbiye filmi bul
makta müşkülât çekiyoruz. Siz bu
nun için çalışıyor musımuz? Niçin 

• getir iniyorsunuz? 
-^ Biz de bulamıyoruz. Bunu Vekâ

let bize vaadetmişti. Nerelerde bulun
duğunu bize bildirecekti. Fakat bu 
fllimleri getirtsek bile halk terUyevt 
filimler grîmiyor. 

İnönü düşünüyor: 
— Çocuklar için buna bir çare bu

labilir miyiz? 
Bu esnada Vali B. Lûtfi Kırdar: 
— Amerikada var diye işittim... de

di. Sinemacı «Biz şirketlerle hali te
mastayız, bu filimler ticaret getirmi
yor» dedi. . 

İsmet İnönü Valiye dönerek «Bu 
meseleyi nasıl halledeceğiz» dedikten 
sonra sinemacıya: 

— Bu ya amelî kıymeti olmadan 
söylenen bir meseledir, yahut bvınun 
bir çaresi vardır da biz bulamıyoruz. 
Her taraftan işitirim bu şikâyeti. 

Vali: 
— Amerikada bazı cemiyetler var. 

Ben muhabere ettim, getirebiliriz. Fa
kat propagandalardan korkuyoruz. 

Sinemacı: 
— Bunlar en ziyade Almanyada 

var, fakat onlarda da propaganda ga
yesi güdülüyor. 

S i n e m a s a n a y i i 
k u r a m a z m ı y ı z ? 

İsmet İnönü defterinin üzerine eği
lerek notlar aldıktan sonra sinemacı 
B. Naciye: 

— Size bir şey sorayım, dedi, sine
ma bizim memlekette müşterisi olan 
bir sanattir. Bu endüstriyi neden ku-
ranuyoruz? 

— Biz filim yapıyoruz, bizim sevi
yemizde olanlar bizim kadar da yapa
mamışlardır. Sinema endüstrisini kur
mak için büyük sermaye yatırmak 
lâzımdır. Bunu amorti edemiyoruz. 
Yapacağımız filim memleketimize^ in
hisar edeceği için gelen para az olur. 

— Senede kendimiz ne kadar filim 
yapıyoruz? K' liyeti nedir? 

— İM üç îi im.yapıyoruz. Üçünün 
maliyeti 75 bin lira kadardır. Fakat 
bütçemizle başka memleketlerdeki 

.gibi muazzarn filimler çeviremeyiz. 
— Türkçe filimleri hangi memle

ketler alıyor? 
-" — Yunanistan. 

— Zevkle dinliyorlar mı? 
— Evet, Mısır, Suriye, Irak, İran da 

Türkçe filimler ister. 
— Çok güzel, epi müşteriniz var, 

bımlan memnun etmek iyi birşeydlr. 
. öyleyse niçin büyük filimler yap 
mıyorsunuz?. 

— Büyük sermaye ister, kudreti
miz yetmez. 

— Ne kudret istiyorsun? 
. — Bir.filim için en aşağı 6 0 - 7 0 
bin lira lâzımdır. 

— Bunu da siz veremezsi-niz, imkâ
nı yok demek? 

— Hayır, imkânı yok, biz ancak 
2 0 - 2 5 bin liradan yukan çıkamayız. 
T e r b i y e v î v e s i y a s î f i l i m l e r 

y a p a b i l i r m i y i z ? 
inönü gene defterinin üzerine 

eğildi, notlar alıyor. Bundan sonra 
seyyar sinema mevzutuıa temas etti. 
Niçin yapılmadığmı sordu. Bımun 
kâr getiren ayn bir meslek olduğu, 
fakat kimsenin buna heves etmediği 
cevabmı alınca: ' 

— Seyyar sinemaların bir ga3resi ol
malıdır ̂  köylünün işine yarar mev-

' zularla filimler çevirmelİ3dz. Bunları 
• yapabilir mi3rtz? diye sordu. 

— Bizim için faydalı değildir. Ufak 
• sermaye ile de olmaz. 

—̂  İstediğimiz gibi siyasî ve terbi
yevî filimler yapmak için meselâ ne 
kadar para lâzımdır? 

— Yalnız para değil, mütehassıs 
ister, teknisyen ister, bımlar bizim 
gibi tüccar kafasının alacağı şeyler 
değU. 

— Bu meseleleri anlat bana, mese
lâ para diyorsun ne kadar para? 

— Şimdi katî birşey söyliyemem... 
Fakat bu filimleri yapacak adamı
mız da yok, yazılmış bir eser olsa bile 
tatbik edemeyiz. Bu fen ve bilgi işidir. 

— Demek bizde yok. 

— Öğretici filimler için Avrupada 
da az eleman vardır. 

İnönü defterine notlar aldı. Sonra 
başmı kaldırarak: 

— Peki oğlum, teşekkür ederim, 
dedi. 

O t o m o b i l c i n i n d e r t l e r i 
Otomobilci Hakkı Demirer çağnl-

dı. B. Hakkı kara nakil vasıtalan ce
miyetinin reisi idi. înönünün karşısı
na oturdu. înöuü her dinlediği vatan
daşın ismini ve mesleğini defterine 
kaydediyor. 

— Anlat bakalım bana, sanaün 
hakkında fikir ver. Meselelerin, ihti
yaçların, şikâyetlerin, dileklerin ne
lerdir? 

— Sanatımızın en mühim ihtiya
cı yedek aksamdır, para meselesi. 
Memleketimizdeki motorlu vasıtala

r ı n ekserisi Amerikadan geliyor. Fa
kat bunlarm bir parçası kınldığı za
man yenisini bulamıyoruz, getü temi-
yoruz. Son zamanlarda Amerika ile 
bir muahede 3Öızünden gelmiyor, di
yorlar. Anadoluda da vaziyet ayni. 
Nakliyat yapan kamyonlar parçaları 
kınhnca bizden istiyorlar. Onlara da 
cevap veremiyoruz. En büyük derdi
miz budur. 

— Peki ba§ka ne derdin var? 
— Bir derdimiz daha var. Onu be

lediye ile hallediyoruz. Derdesti ni
yettir. , 

— Nedir o? ; 
— Belediyenin plâka rüsumu. • 
İnönü Valiyi işaret ederek: 
— Demek aranızda bu meseleyi 

hallediyorsımuz. öyle ise bırak. 
Kara nakil vasıtaları cemiyeti rei

si bundan sonra İstanbuldaki kara 
nakU vasıtalarile bu i§le geçinenlerin 
sayısı hakkında malûmat verdi. Ve 
tekrar «parça» meselesine avdet ede
rek: 

— En büyük derdimiz yedek aksam; 
getirememektü-, dedi. 

— Peki bımlan biz içerde yapamaz 
mıyız? 

— Yapamıyoruz. Çeliğe su veremi
yoruz. Ya sert oluyor, yahut 3mmu-
şak. Lâzım olan sertliği elde edemiyo
ruz, maksad hasü olmuyor, sadece 
kaba işleri yapabiliyoruz. Otomobil 
deyip geçmeyin paşam. Çok edevatı 
vardır. 

— Peki başka bir ihtiyacuuz? 

— Yoktur paşam. En büyük ihtiya. 
cınuz bu. 

— Benzin baklanda ne diyorsım? 
— Şikâyetimiz yok. O da ucuzl»-

mıştır. 
— Tamirler yapabüiyor musunuz? 
— Tamirhanesine göre. Yapanlar 

var, yapamayanlar var, yalmz dişlW 
leri yapamıjroruz. 

— Tamir meselesi Anadoluda na^ 
a l? 

— Küçük tamirleri yapıyorlar, bü
yükleri de buraya yahut Ankara, İz
mir, Bursa, Esöşehir gibi büyük vi-
lâyetlerdeki tamirhanelere gönderi-
yorlar. 

İsmet İnönü bu vatandaşı da din
lemişti. Nottanm aldı, «Peki, teşekkttf 
ederim» dedi. 

E k m e k ç i n e d i y o r ? 
İnönü bımdan sonra Ahmed Rıza 

Togay ismini okudu. Ayağ'a kalkınca 
«Gel bakalım» dedi. Ahmed Rıza ek
mekçi idi, ufaktan işe başlamış, si
mitçilikten yetişmiş, Safranbolulu, 30 
senedir îstanbulda bulunan bir ek
mekçi. 

İnönü sordu: 
— Çıktığındanberi hiç Safranbo-

lüya gittin mi? 
— Ara sıra giderim. En son bir bu

çuk sene evvel gittim. 
— Anlat bakalım derdinizi. 
— İstanbulda 182 fırm var. Bütün 

bu fınnlar 3000 çuval im işliyor. Btt 
miktar fırınlara azdır. İstanbulda fı
rın çok, un azdır, kâr edemiyoruz. 

— Neden? 
— Belediye bize her çuval un için 

maktu bir imaliye ücreti ayırıyor. 
Ayrılan bu para eskiden daha fazla 
idi, indirildi. Bizim için tesbit edilen 
imaliye ücreti azdır. Fırınlar fazla ol-
duğu için aramızda rekabet de yapı
yoruz. Kâr etmiyoruz. 

İnönü — Belediye ile halledersiniz 
bu meseleyi. 
. Vali B. Lûtfi Kırdar: 

— Fırın çoktur paşam, fırmlarm 
adedi 130 a indirilse idare ederler. 
Şimdi her firma ayrtlan imaliye üc
reti firmlar tahdid edilince fazlala-
şacaktır. 

înönü — Yani fırınların çokluğu 
ekmeğin bahalılaşmasma sebep olu-
yor. 

Devcmt 8 inci sahifede) 

Cümhurreisi şoförlerle «telcileri dinliyor 
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ismet inönü istanbulluların derdlerini dinliyor 

I 

(Baş tarafı 7 nci sahifedel 
Fırıncı — Evet. 
Vali — Fırın adedi 130 a inerse çok 

ekmek çıkarırlar, her ekmeğe ayn-
lan imallye ücreti de çoğalır. Fiyat da 
30 para kadar fark eder. 

İnönü «Bu benim meselem değil» 
dlyer^ B. Ahmed Rızaya Valiyi gös
terdi ve «Halledersiniz» dedi. 

İnönü bundan sonra ekmek fabri
kası meselesine temas etti. Ahmed 
Rızadan bu hususta fikrini sordu. 
Ahmed Rıza büyük bir fabrika kuru
lursa ekmekleri semtlere dağıtmak 
için ekmek fiyatlarına nakliye ücreti 
bineceğini, semtlerdeki fınnlarm kü
çük birer fabrika haline getirilmesi
nin muvafık olacağını söyledi ve tek^ 
rar fınnlarm fazlalığa bahsine gelin
ce İnönü: 

— Senin, dedi, başka bir derdin 
yok. O meseleyi de Valiye anlat. 

ithalâtçı neden şikâyet 
ediyor? 

B. Ahmed Rıza teşekkür ederek 
masadan kalktı. İnönü Avrupadan 
sanayi makineleri ve bUûmum fabri
ka malzemesi ithalâtUe meşgul olan 
B. Said Dormeni çağırdı. 

—> Otur aslanım, dedi. Söyle baka
lım. 

Said Dormen kontenjan, takas 
meselelerine temas etti. Maruz bu-
lımduklan müşkülâtı anlattı. Bunla» 
rm yalnız bizim memleketimize mah
sus değil, bugün bütün dünyanın 
muztarip olduğu meseleler olduğunu 
kaydetti: 

— Bugün Berlinden, İngiltereden 
mal alamıyoruz. Parasmı nasü gön
dereceksin diye soruyorlar. Mala mal 
vermek lâzım. Bunu temin edinceye 
kadar mallarımız gümrüklerde bekli
yor. Yahut bu malm kontenjan liste
sine girmesi için aylarca bekliyoruz. 
Sonra arada mutavassıtlar var. Bu 
işlerle musevi vatandaşlarımız meş
gul oluyor. Mutavassıtlar da malm 
maliyetini arttıran âmillerdendir. 

B. Said Dormen mesleğini alâka
dar eden mevzulan İnönünün büyük 
alâkası karşısmda etraflı bir surette 
anlattı. Müşkülâtları sayıp döktü. 
İnönü bütün bımlan teklif edilen hal 
çarelerüe not ettikten sonra Vali B. 
Lûtfi Kırdara dönerek: 

— Bu hususta mutavassıtlardan 
birkaçım da dinlemek faydalı olacak. 
Bakalım onlar ne diyorlar, belki bir 
fikirleri vardı. Yann onlar da gelsin
ler, dedi. 

Vali Lûtfi Kırdar, İnönünün arzu-
sımu not etti. Bugün piyasada bu iş
lerle mutavassıt olarak meşgul va
tandaşlar da dinlenecektir. 

Otelci ne diyor? 
Vatandaşlann derdlerini dinlemek

ten asla bıkmayan ve onlarm hakikî 
ıztıraplannı anlamak İçin derinleş
meyi, vatandaşm ruhuna kadar nü
fuz etmeyi kendisine bir gaye büen 
Reisicumhurumuz bundan sonra Sir^ 
keçide otel işleten bir otelciyi karşı
sına çağırdı. Daha küçük yaşta iken 
otel hizmetinden başlayarak şimdi 
otel direktörü olmuş bu vatandaş 
ot^ciliğin memleketimizde kârh bir iş 
olduğımu fakat vatandaşlar arasında 
buna heves eden pek çıkmadığım 
söyledi. Derdlerine gelince dedi ki: 

— Otelde hizmet edecek adam bul
makta müşkülât çekiyoruz. Personel 
yok. Mektep açmak lâzımdır. Bir 
Otelciler mektebine ihtiyacımız var. 

Vali tnönüye döndü: 
— Bir garson mektebi açmayı dü

şünüyoruz, dedi. 
İnönü ot^ciyK 
— Başka bir derdin var mı? diyo 

sordu. Otelci: 
— Sirkecide 70-80 otel var, dedL 

F&kat bunlar temizlik kaidelerine faz
la riayet etmiyorlar. Gerçi ücretleri 
30 kuruşa kadar ezanlar var, lâkin 
itina yok. Şehre Urkaç büyük otâ 
yığmalıyız. Kârlı bir iştir. 

İnönü soruyor: 
— Istanbulda binaya çok para ya» 

tınlıyor. Neden otel yapnuyorlar da 
apartıman yapıyorlar acaba? 

— Ben de hajrret ediyorum. 
— Temiz otel, iyi otel memleketin 

het tarafmda aradığımız şey. Hükü
met teşvik ediyor, bunlan niçin jra-
paımyoruz. 

— Efendim otelci yok. Otel işlet
mek güçtür. Sermaye sahipleri işin 
kolayına gidiyorlar. 

— Apartıman işletmek, otel işlet

mekten kolay mı? 
— Apartımanda işlenecek bir şey 

yok ki. Kendi kendine gider. 
— Peki başka derdin? 
— Seyyaha memleketi tamtacak 

iyi tercümanlarımla da yok. Vapur ı 
acentalan da seyyahlan istedikleri 
gibi idare ederler. Şehrimize 500 sey
yah gelse bunlarm hepsine birden jre-
mek yedirecek büyü kbir otelimiz de 
mevcut değildir. 

Vali bu esnada İnönüne dedi ki: 
— Çlrağan saraymı otel haline ge

tirmeği düşünüyoruz. Bunu etüd et
mekteyiz. Şehrlmizdeki birinci sımf 
ot^ sahipleri para kazanamıyoruz, 
otellerimiz boştur, yeni bir otele İh
tiyaç yoktur, dediler. Şimdilik etüd-
lerimize devam etmektejriz. 

Kunduracı Abdullahın çayani 
dikkat sözleri 

İnönü bu vatandaşa da teşekür et
ti, 19 senedir kunduracılık yapan 
Konya Ereğlisinden B. Abdullah A-
rimanı çağırdı. Anmanın Reisicum
hurun Uk suallerme verdiği cevaptan 
kendisinin 217 müesseseyi ihtiva 
eden bir kunduracılık kooperatifinin 
müdürü olduğu, Anadoluya kundura 
sevk ettiği anlaşıhyordu. İnönü bu 
müteşebbis vatandaşı takdir etti. Son
ra dedi ki: 

— İşlerini nasıl idare ediyorsun? 
anlat bakalım: 

— Ben dışardan çiy mal getirir, 
mamul halde Anadoluya kundura 
sevkederim. 

— Yalnız Anadoluya mı? 
— Eskiden Amerikaya da gönderi» 

yorduk. Yirmi sene evvel. Sonra ke-
sUdi. 

— Amerikaya ne ihraç ediyordu
nuz, neden kesildi? 

— Sebebi var. Biz Amerikaya se
nede 500 bin çift sırmalı terlik, ba
letlerin dansederken giymelerine 
mahsus yumuşak ayakkabılar gön
derirdik. Sonra yavaş yavaş itibar-
dan düştü. Almaa oldular. Çünkü 
mutavassıtlar bunları daha ucuza 
temin etmek için düşük kalite iste-
nüye başladılar. îşçUikten çalmdı, 
müşteri de kaçtı. Teşkilâtsızlık pa
şam. 

— Çok şey. 
•— Bu umumî derttir paşam. 
— Anadoluya nasü mal gönderi

yorsunuz. 
— Çok acıyarak söylüyorum pa

şam, köylüye yaptığımız ayakkabılar 
pek çürüktür. Fakat bu bizim elimiz
de değüdir. Köseleyi satan tüccar 
her gün bize daha aşağl mal verme
ğe gayret ediyor. İstediğimiz kadar 
iyi işçUik koyalım, aldığımız kösele 
fenadır, çürüktür. Köselecilik iyi or
ganize edilmemiştir. 

— Ne demek bu? 
— Meselâ Beykoz fabrikası bize iyi 

kösele versin. Halbuki bu fabrika ye
nilikleri takib etmiyor. Ben pala
mutla kösele işlerim diyor, halbuki 
bugün dünyada palamutla işliyen 
kösele fabrikası kalmadı. Söylüyoruz, 
kulak asmıyorlar. Onım için biz de 
Yedikuleden ahyoruz. Fakat Yediku-
le fabrikası da seri debagat usulü 
kullanıyor. 

İnönü bu mevzula çok alâkadar 
ddu. Defterine notlar alırken B. Ab-
dullaha tekrar ettirdi: 

«Şimdi Beykoz için ne diyorsun? 
Köseleyi en son usullerle hazırlanı
yorlar, Yedikule de seri debagat usu
lü Ue çalışıyor.» 

Nasıl ıslâh edebiliriz? 
Bunun üzerine İnönü sordu: 
— Peki bu kösele işini nasü kontrol 

edebiliriz? 
— Küçük sanatler kanununun çık-

maşım bekliyoruz, paşam. Bu kanun 
bazı derdlerimizi halledecektir. Çün
kü kanım ehliyetname anyacatoıış. 
Bu suretle aramıdan parazitler, ace
miler uzaklaşacak. 

— Kanun neden çıkmadı? Hazır
lanmamış mı? 

— Hazırlanmıştır. Bu devrede çıka
caktı kaldı. 

İnönü defterine ehemmiyetle not 
etti. Bu sırada B. Abdullah kanun 
üzerinde bir temennisi olduğunu, işit
tiğine göre bu kanunun îktisad Vekâ
leti, Belediye ve mülkiye gibi üç da
ire tarafmdan tatbik edüeceğini, bu
nun müşkülâtlara sebd> olacağım söy-< 
ledi, İnönü bunu da kaydettikten 
sonra sordu; bir noktaya takılmıştı, 
ısrar ediyordu: 

— Anadoluya çürük ayakkabı g&ı-
deriyoruz, diyorsun. Şikâyetler gdr 
mlyor mu? 

— Alıcüarla bizzat temas eden 
mutavassıttır. Şikâyet edilse bile 
nihayet ben yapmadım, der, çıkar, 
köylüye ne verilirse almaya mecbur
dur. 

— Kaça satıyorsunuz ayakkabıla
rınızı? 

— Fiatler muhteliftir. Anadoluya 
gid«ı ayakkabdan mutavassıta biz S 
liradan veriyoruz. 

— Alan kaça alır? 
— İşte onu kimse bilmez- En aşağı 

dört liraya... Beş, altıya da sattıklan 
olur. 

— Siz çank yapıyor musunuz? 
— Yapmıyoruz. Fakat İstanbulda 

çank yapcüar vardır. 
— Çank memlekette azahyor mu 

dersin? 
— Evet azalıyor. Köylü iskarpin 

giymeğe başlıyor. İstanbulda istih-
salât beş sene evvele göre üç misli 
artmlştlr, 

— Bu neyi ifade eder? 
— Köylünün refahını. 
Bu sırada İnönünün solunda otu

ran çifçi B. Fikrdi Atlı İnönüne dedi 
ki: 

— Çifçiye çank lâzımdır Paşam. 
Çift sürerken onu giymek mecburi
yetindedir. 

Canlı şahitler 
inönü yiiksek sesle «Burada bir 

çifçimiz yok mu» dedi. salonda Ba
kırköy kazasmdan bir çifçi vardı. 
Mütevazı kıyafetüe gelmişti. İnönü
nün karşısma çıktı. Kunduracımn 
yanma oturdu, kendisine köylü
nün çank ve iskarpin Ue olan alâka
sı soruldu. Çifçi Abdi Suer dedi M: 

— Çarıklar yalnz çifçilik yaparken, 
toprak işlerinde giyilir. Lâkin bizim 
köylüler şehire gidip gelmek için is
karpin alırlar. Sonra köylülerde bir 
de yüksek topuklu, kolay girip çıkan 
ayakkabüar vardır. Hâşâ huzurunua»-
dan ahıra girerken veya başka yer
lerde lâzım olur. 

İnönü çifçiye sormaya başladı: 
— Ayakkabıyı kaça ahyorsımuz? 
— 3 lira. 
— Dayamyor mu? 
— Dayanmıyor beyefendL Üç ay 

giyince altı çıkıyor. 
— Sen senede ne kadar ayakkabı 

parası verirsin? ;|| 
— Ben bu sene üç çift paraladım, 

dokuz lira verdim. 
İnönü kunduracıya döndü: 
— Beş liraya kadar alınacak sağ

lam ayakkabı yapüabilir mi? 
Kunduracı — Yapılır. 
Çifçi — Biz kara ayakkabılar yap

tırdık. Dört liraya aldık. O daJıa fa:̂ -
la dayandL Lâkin her zaman elimizde 
toplu para olmaz, paramıza göre 
yeni, müstamel, ne bıüursak alıp 
ayağımıza geçiririz. 

İsmet İnönü çifçiye teşekkür etti, 
seninle sonra gene konuşacağım Ba-
kırköylü dedi. Ve kuduracıya sualler 
sormaya devam ettL 

Kunduracılıkta vergiler 
Kunduracı Abdullah vergilerin faz

la olduğundan şikâyet etti. Her kun
durada vergi miktarının 95,5 kuruşa 
baliğ olduğunu, kundura üzerinde bu 
kadar vergi varken halka ucuz mal 
satmak kabU olmadığım anlattL Mem
lekette dericiliği ve köseleciği ıslah 
etmek de zarurî olduğımu söyledi 
Sonra İnönünün vergiler hakkında 
izahat taleb etmesi üzerine dedi ki: 

— Açık söyliyeylm paşam. Biz mu
amele vergisi vermiyoruz. Kanun mu
cibince müessesesinde on kişiden faz
la çalıştıranlar muamele vergisine 
tabi olurlar. Fakat biz fazla randı
man vermek için amele adedini art
tırmak mecburiyetindeyiz. O zaman 
işlerimiz üzerine bir de muamele ver-
^ binecek, maliyet artacaktu:. Bu
nun için biz muvazaalı çalışıyoruz. 
Eğer otuz kişi çalıştırmamız lazımsa 
üç ayn oda tutarak bunlan caıar tmar 
çalıştınyorlar, her bir odaya 3.yn fir
malar koyuyoruz, bu suretle muamele 
vergisi vermiyoruz. 

Bu ahlâkan doğru blrşey değüdir. 
Kunduracıyı büyük bir alâka İle 

dinJiyen İnönü hemen sordu: 
— Peki, ne yapalım? 
— Ayakkabüardan muamele ver

gisini kaldırın. Âyakkabıcüar bu der
beder vaziyetten kurtulsunlar, mes
leğimiz üerlRsin.' 

Kunduracımn başka maruzatı yok
tu. İnönü ihtimamla notlar aldı, 
teşekkür etti. 
Madenî eşya fabrikatörünün 

şikâyeti yok 
Sanayi birliği reisi fabrikatör HaUl 

Sezeri çağıran İnönü eskiden opera
törken şimdi madenî eşya fabrikatör
lüğü yapan bu zatı da dinledi. Şikâ
yeti yoktu. Karabük fabrikası yapü-
dıktan sonra boruyu daha müsait şe
raitle bulacaklanm ümit ettiğini an
lattı. İşleri iyi gidiyordu. Şikâyetçi de-
ğUdi. İnönü teşekkür ve tebrik etti 

Saat 18 olmuştu, hatâ geçiyordu bi
le. Üç saat mütemadiyen çalışan ve 
katiyen yorulmayan İnönü vatandaş
ları on dakika istirahate davet etti. 

««* 
Bir tütün işçisinin vaziyeti 

On dakikadan sonra İnönü tekrar 
vatandaşlarm derdlerini dinlemeye 
devam etmek üzere masasmın basma 
geçmiş bulunuyordu. Bu on dakikar 
İlk istirahat müddetinde Balkanlar
dan dönen Hariciye Veküimiz B. Şük
rü Saracoğlımu kabul etmiş, kendi-
sUe görüşmüştü. 

Defteriıü açtı, tütün işçisi B. Eyübü 
çağırdı. Avusturya hesabma çalışan 
bir tütün şirketinde tütün terbiyeci
si olarak çalışan bu vatandaş 145 ku
ruş yevmiye alıyor, bu paradan ayda 
eline 28 lira 60 kuruş geçiyordu. Bir 
annesi, üç kardeşi vardı, ve henüz ev
lenmemişti. 

İnönü kendisine niçin evlenmedi
ğini sordu: 

— Kazandığım para azdır, valide
mi zor geçindir^iliyorum, evlenirsem 
bir yeni ocak kurmak lâzun. Sonumu 
düşünüyorum. 

— Evlenmelisin? Bu bir cesaret 
meselesidir. 

B. Eyüb kazancmm azhğmdan pek 
cesaret edemediğini söyledi. İnönü 
sordu: 

— Niçin inhisarlar idaresinde ça-
hşmıyorsun da bu Avusturya şirke
tinde çalışıyorsun. Hangisi daha iyi
dir? 
—p Bu şirket daha iyidir. Haftada bir 

para veriyorlar. İnhisarlar on günde 
bir verir. Ben on senedir bu şirkette 
çalıştığım için bana 145 kuruş veri
yorlar. İnhisarlarda bir ihmal görün
ce yevmiyeden keserler, şirkette iM 
üç gün iş vermezler. 
, Bu tütün işçisine İnönü ısrarla su
aller sordu, inhisarlarla, şirketin vazi
yetini karşüaştırdı. Neticede inhisar
larda da ayni vaziyetin bulunduğu 
görüldü. Yalmz işçinin söylediğine 
göre inhisarlarda ceza olarak yevmi
yeden bir kaç kuruş kesilince bu de-
vamh hep böyle gidiyormuş. 

İnönü not aldı. Sonra tütün işçisinin 
145 kuruş yevmiye aldığı halde ayda 
eline 28 lira 60 kuruş geçmesini az 
buldu. Defterdar çağınldı vergi mik-
dan hesab edildi. Ve yapılan hesaba 
göre işçinin bu vaziyette bir buçuk 
lira kadar fazla alması lâzım geldiği 

neticesine varılmca İnönü B. Eyüba 
döndü: 

— Oğlum, dedi, sen bunu hiç hesab 
etmedin mi? Bu senin hakkmdır, ara» 
malısm? 

Ve bımdan sonra İnönü, babalarm 
bu en iyi kalblisi işçiye günlük mas
raflarım, harçlığmı, eve verdiği mik-
dan, nasıl geçindiğini sordu. Defteri
ne yazdı. Teşeklıür etti. 

Eyüpten sonra İnönünün dinlediği 
Suad Dazman isimli vatandaş henüz 
prfc genç ohnasma rağmen 400 bin 
lira sermayeli bir pamuklu mensu
cat fabrikasının direktörü idi. Fabri

kada en büyük hisse babasımnmış. İn
önünün suallerine yün kumaşlarının 
pamuktan taklidini yaptıklarım, çok 
muvaffak olduklannı, bir elbisenin 
2,5 liraya çıktığım söyledi. 

İnönü memnun oldu. Sen yarm 
yaptığmız kumaşlardan bana bir nu
mune getir göreyim dedi. İdare etti
ği müessese h£ikkında malûmat aldı 
şikâyetlerini sordu: 

— İplik yok. Sümerbank yalnız 4 
numara üzerine iplik imal ediyor, di
ğer ipUk fabrikalanna hükümet narh 
koydu, halbuld bu fabrikalar narh 
harici satıyorlar ve isterlerse satmı
yorlar. Narh kalkmalıdır, iplik fâbri-
kalan yapılmalıdır. Şimdi mevcud ni
zama göre ancak 10 bin iğli fabrika 
açüabilir. Böyle bir fabrika açmak 
için de bir nülyon lâzımdır. Halbuki 
4000 iğe müsaade edilse iplik fabri
kası açabiliriz. 

Narh yüzünden ipliklerin nefaseti 
de bozulmuştur. Halbuki iyi mala ih
tiyaç var. 

İnönü genç fabrikatörden iyi giyi
nen bir memlekette insan başına ne 
kadar kumaş düştüğünü, bizde bu 
gün ne vaziyette olduğunu ve eski 
vaziyeti sordu. B. Suad hemen bir 
şey söyliyemiyeceğini bildirmesi üze
rine İnönü: 

— Baban herhalde bilir, bu ak
şam sor, yann bana söylersin, yaptı
ğınız kumaşlan da yann getirecek
sin, dedi. 

B. Suad bundan sonra İnönünün 
harice nasıl kumaş sevkedebilirz su
aline de istihsal için kuUamlan mad
delerin ucuzlaması lâzım olduğu, 
amelenin işine sıkı bağlanması için 
ijri yetiştirilmeleri icap ettiği ceva
bım verdi. 

Saat 8,30 a yaklaşıyordu. İnönü 
bütün bir gece seyahatten sonra din
lenmeden beş saat çalışmış, vatan
daşlann dertlerine nüfuz etmek on
ları daha iyi anlamak için didinmişti. 
Fakat müsterih bir jrüzü vardı. Def
terini kapadı ayağa kalktı: 

— Arkadaşlar, dedi, size bu akşam 
veda edeyim, ysmn dokuzda tekrar 
başlarız. 

Dolmabahçeden ağır ağır çıktık. 
Şimdi siz onun yorucu mesaisinin 
kısa bir hulâsası olan bu yazıyı okur
ken o çoktan çalışmaya başlamıştır 
büe.... Şevket Rado 

Kardinal Pacelli Papa seçildi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

bulunmaktadır. Eugenio Pacelli ot
ta halli bir aileye mensuptur. Lise 
tahsüiıü bitirdikten sonra şahsi ar
zusu üe kiliseye intisap etmiş, 1898 
de papas tayin olunur olunmaz der
hal fevkalâde kiUse işleri kongre gas-
yonu diplomatik şube^ stajyerlerin© 
alınmıştır. 

Burada derece derece üerliyen Pa
celli, 1914 de kcmgregasyonun basma 
getirilmiştir. 

1917 haziranında başpikopos ol
muş ve PapaUğm Münih mümesslL* 
ligine tayin edilmiştir. 

1925 de, Bavyera üe bir konkorda 
akdine muvaffak olduktan sonra Bav 
1in mümessilliğine gönderilmiştir. 16 
kânunuevvel 1929 da on birinci Pie, 
kendisini kardinal yakmış ve kardi
nal Gasparlnin yerine Papalık devlet 
nazırlığına tayin etmiştir. 

Bu tarihten sonra yaptığı muhtelif 
seyahatler, 1870 tarihindenberi munkat 

bulıman Vatikan - Vaşington müna
sebetlerinin yeniden kurulmasım İn
taç eylemiştir. 937 de Pacelli, yeni
den ressml vazife Ue Fransaya gelmiş, 
938 de de Budapeştede ökaristik koıu 
gresinde yine Papayı temsü etmiştir. 

Bütün bu seyahatler, Pacelllnln bü
tün yabancı meml^etlerde nüfuzu^ 

nu ve şöhretini artırmış ve kendisi
ni, muhtelif memleketlerin hayatım 
alâkadar eden bütün meseleleri en 
iyi ve yakmdan bilen bir devlet ada-
nu haline getirmiştir. 

Yeni Papa, 932 senesindenberi, 
İtalyamn en büyük nisam olan Aıv 
noniciada koliyesini haizdir. Bu su
retle yeni Papa resmen «İtalyan kra. 
hmn kuzeni» dir. 

Franco 
(Bas taralı 1 inci sahifede) 

Fransamn Burgos sefirliğine Mare
şal Petalnl tayin etmesi mühim bir 
hâdisedir. Mareşal, büyük şahsiyetine 
den başka. General Franconun hoca
sıdır. General Franco Fransız Harblyq 
mektebinde okurken Petain bu mek
tepte hoca idi. 

Fransız - İtalyan münasd}6tlerina 
gelince, B. Boımet Fransamn 935 anr-
laşması esasına göre İtalya Ue yent* 
den müzakereye hazır olduğunu s ^ 
lemistir. 

Mareşal Petain 3 ay için 
sefirliği kabul etti ^ 

Paris 2 (A.A.) — İyi malûmat al
makta olan mahafU, Mareşal Petalnlıi 
Burgos büyük elçiliğiıü üç ay için ka-
bıd etmiş olduğunu beyan etmektedlı^ 
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a h e u b Kanm Fj 
Senelerce evvel onunla ayni dairede 

memurduk. Çok mahcup, çekingendi. 
İnsanm yüzüne bakarken kulaklarma 
kadar kızarırdı. Hattâ bu yüzden ken
disine «Mahcup Kâmil» derlerdi. Ga
yet az konuşurdu. Son derece müte
vazı bir gençti. Hepimize lâf söylerken 
«köleniz» diye konuşurdu. İlmî, ede
bî bir bahis açılsa boynımu büker, dai
ma: 

— Efendim, köleniz bu işin tama-
mile cahiliyim... der sözü keserdi. 

Konuşurken daima kendisini her
kesten aşağı, herkesten zavallı gibi 
gösterirdi. Kâmili ilk gördüğüm za
man kendi kendime: 

— Ne mütevazi, ne mahcup adam!., 
demiştim. Lâkin Kâmili daha eskiden 
tanıyan arkadaşlarım benim bu sözü
me gülüyor: 

— Ah, o nedir? Nedir?... diye baş
larını sallıyorlardı. 

«Mahcup Kâmil» âdeta bana me
rak olmuştu. Bu kadar utangaç, bu 
kadar mütevazi bir adam için arka-
daşlan niçin: «Ah o nedir? nedir?» 
diyorlardı? 

Daire arkadaşları arasında eğlence
ye düşkün bir iki bekâr da vardı. Bun
lar arasıra eğlence âlemleri yaparlar
dı. Bir gün arkadaşlardan biri: 

— Yahu, dedi, bu gece şöyle hep 
birden bir eğlenelim... Birkaç bira 
içelim... Şöyle hep birden bir papas 
uçuralım... 

Arkadaşlar bu fikri pek muvafık 
buldular Yalmz «Mahcup Kâmil» iti
raz etti: 

— Kölenize müsaade etseniz efen
dim... Bu akşam evde bazı işlerim 
var... 

Derhal etraftan sesler yükseldi: 
— Olmaz, katiyen olmaz... Oyun 

bozanlık etme... Hem kanbersiz düğün 
olur mu? 

Kâmil ne kadar İsrar etti ise olma
dı. Karar, karardı. Bu gece hep birlik
te eğlenilecekti. 

Akşam üstü işler bitince içimizden 
biri: 

— Haydi bakabm... dedi. 
Paltolar giyildi. Sokağa çıktık. Ben 

«Mahcup Kâmil»le ilk defa beraber 
bir yere gidiyordum. Onunla ilk defa 
bir eğlence meclisinde bulımacaktım. 
Tolda Kâmilin hali görülecek şeydi. 
Kaldırımda güzel, genç bir kadmla 
karşı karşıya gelecek olsa hemen başı-
m çeviriyor, gene kulaklarına kadar 
kıp kırmızı kesiliyordu. 

Böyle vaziyetlerde arkadaşlan ona 
takılıyorlardı: 

— Tahu... Nedir bu senin halin... 
Biraz etrafına bakmsana. 

Mahcup Kâmil utanarak: 
— Efendim, köleniz böyle şeylere 

alışmadım:!» Cevabmı veriyordu. Ni
hayet bir birahaneye oturduk. Bekâr 
arkadaşlann eskidenberi tanıdığı gar
sonlar masamızı türlü türlü mezeler
le, içkilerle doldurdular. Biraz sonra 
kadehler tokuşturuluyor, sigara du
manlan arasında sohbetler ediliyor
du. 

Arkadaşlarm zorile Mahcup Kâmil 
de üç dört kadeh yuvarlamıştı. Beşin
ci kadehten sonra Kâmile dikkat et
tim. Bambaşka bir adam olmuştu. 

O eski mütevazi halinden eser bile 
kalmamıştı. Arkadaşlar bir Fransıa 
jairinin eserlerinden bahsediyorlardı. 
Mahcup Kâmü birdenbire ayağa kalk
tı. Gayet bozuk bir Iransızca ile ve 
müthiş yanlışlarla Fransız şairinin bir 
jfürlni bağıra bağıra okumağa başla
dı. Ben hayretler içinde ona bakıyor
dum. Hayatımda bu derece kötü bir 
fransızca İşitmemiştim. 

Yanımda oturan bir arkadaşıma 
sordum: 

— Yahu bizim Kâmile ne oldu? 
Arkadaşım gülümsedi: 
.— O böyledir... dedi, biraz sarhoş 

olunca fransızca konuşmağa başlar. 
Daha ziyade sarhoş olunca almanca-
ya başlar. Saıhoşluğu daha ilerileyin-
ce ingilizceye geçer... Amma bu dille
rin hiç birini de bilmez... Arkadaşımın 
bu son cümlesini Kâmil işitmişti: 

— Ne? dedi, ne?... Ben fransızca bil
mez miyim? Ne diyorsun sen? Ben 
fransızcayı Viktor Hugo kadar mü
kemmel konuşurum... 

Hayretler içinde idim. Nerede idi o 
tevazuu ile meşhur olan Mahcup Kâ-
mü?... 

Hakikaten bir iki kadehten sonra 
Kâmil bu sefer de almancaya başla
mıştı. Lâkin almancası da fransızca-

sından daha kötü, daha berbaddı. 
Etraftan alaylar başladı: 
— Bu ne biçim almanca Kâmil?.. 
Kâmil ayağa kalkarak: 
— Benim almancamı beğenmiyor

sunuz öyle mi? Acaba Göthe benim ka
dar iyi almanca konuşur mu idi? 

KâmUi zorla yerine oturttular. Bir 
iki kadeh daha parlattıktan sonra 
Kâmil bu sefer ingilizceye başladı. İn-
gilizcesi fransızcadan ve almancadan 
da daha kötü idi. Fakat o: 

— Ben Şekispir kadar ingilizce ko
nuşurum!... diyordu. 

Kadehler dolup boşaldıkça Mahcup 
Kâmil büsbütün başka bir insan olma
ğa başlıyordu. 

Dairede hiç ağzım açmıyan Mah
cup Kâmil zaman zaman: 

— Ben arkadaşlara bir nutuk söyli-
yeceğ^ml... diye yerinden fırlıyordu. 
Nihayet Kâmili tutmanın imkânı ol
madığı anlaşıldı: 

— Haydi söyle bakaüra!... dediler. 
Kâmil ayakta yüksek sesle bir sürü 

saçma şeyler söyledi. Sözlerinde hep 
kindisini medhediyordu. 

Bir arahk yanımızdan genç, güzel
ce bir kadm geçti. Mahcup Kâmil he
men bu kadının yanma sokularak, ga
yet sxılu bir tarzda: 

— Vay güzelim, şekerim... Bizim ma
saya iltifat buyrulmaz mı? 

Kadın dudak bükerek geçti. 
Kâmil: 
— Aman efendim... Kerem buyru-

nuz, merhamet ediniz... Kulunuzu il
tifattan mahrum bırakmayımz... di
yordu. 

Arkadaşlardan birkaçı hemen Kâ
milin kollarından tutup yerine oturt
tular. 

Şimdi «Mahcup Kâmil»in yanmda 
hiç bir bahis açılmasına imkân yoktu. 
Edebiyattan lâf açılsa Kâmil şaşılacak 
derecede yanlışlarla eski beyitler oku
yordu. Felsefeden söz açılsa derhal: 

— A... İşte bakınız felsefe bahsi o-
lunca dayanamam... Malûm ya bu 
kör olasıcadan adam akıllı anlarım... 
diye ağzını açıyordu. 

Bir aralık oturduğumuz gazinodaki 
saz heyeti bir çifte telli çalmağa baş
ladı. Kâmil derhal masadan fırlayıp 
çifte telli oynamağa kalkışmaz mı? 
Kendisini zorla zaptettiler. 

Birahaneden çıktıktan sonra Mah
cup Kâmil bir kahraman kesilmişti. 
Nerede ise yolda ona buna çatmağa 
kalkışacaktı. Kendisini bir otomobile 
bindlrdüer. Evine götürdüler. 

Mahcup Kâmil iki gün ortalıkta gö
rünmedi. Arkadaşlara sordum: 

— O hep böyle yapar... dedUer, böy-

Türkiye Radjrodifüzyon Postalan 
DALGA 

T. 
T. 

A. 
A. 

Q. 
P. 

UZUNLUĞU 
1639 m. 
19,74 m. 
31.70 m. 

ANKARA 
Cıuna 

TÜRKİYE 

183 Kes. 
15195 Kes. 
9465 Kes. 

RADYOSU 
3/3/939 

SAATtLE 

120 Kw. 
20 Kw. 
20 Kw. 

12,30: Program, 12,35: Türk müziği-Pl., 
13: Memleket saat ayan, ajans ve me
teoroloji haberleri, 13,10 - 14: Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Carlys - Dülsineye Serenad, .2 - Ferraris-
Çigan sevgisi, 3 - Siede - Nahira - İnter-
mezzo, 4 - Becce - Nottumo, 5 - Rahma-
ninow - Serenad, 6 -Amol Meister - Bo
hemya Rapsodisi, 7 - Liszt - İkinci Macar 
rapsodisi. 

18,30: Program, 18,35: Müzik (Sololar 
ve Lieder - Pl.), 19: Konuşma (Çocuk 
Esirgeme Kurumu), 19,15: Türk müziği 
(Fasıl heyeti - Acemaşiran), 20: Ajans, 
meteoroloji haberleri, ziraat borsası (fiat), 
20,15: Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Re
fik Fersan, Cevdet Çağla, Fabire Fersan. 
Okuyanlar: Halûk Recai, Safiye Tokay, 
1 - Oambos - Uşşak peşrevi, 2 - Hacı Arif -
Uşşak şarkı - Meyhanemi bu bezml ta-
rabhaneyi cemmi, 3 - Haldun. - Suzinak 
şarkı - Söyle ey cananı ruhum, 4 - Şem-
seddin Ziya - Mahur şarkı - Çıktı bir 
feryadı, 5 - Fahlre Fersan - Kemence 
taksimi, 6 - Hacı Arif - Rast şarkı - Nl-
hansın dideden, 7 - Refik Fersan - Rast 
saz semaisi, 8 - Rakım - Uşşak şarkı -
Bana hiç yakışmıyor, 9 - Rakım - Uşşak 
şarkı - Şahane gözlere gönül bağladım. 
10 - Udi Ahmed - Saba şarkı - Oülzarı 
harab eyleme, 21: Memleket saat ayan, 
21: Konuşma (Haftalık spor servisi), 
21,15: Esham, tahvilât, kambiyo - nukui 
borsası (fiat), 21,30: Konuşma (Konserin 
takdimi - HalU Bedi), 21.45: Müzik (Ri-
yaseticümhur Flarmonik orkestrası). Şef: 
Hasan Perid Alnar: 1 - K. M. von Weber: 
Euryanthe uvertürü, 2 - W. A. Mozart: 
Keman konsertosu. La majör, a) Allegro 
aperto, b) Adagio, c) Tempo di Menuetto, 
Solist: Enver Kapelman, 3 - L. van Beet
hoven: 5 inci senfoni, do minör, op. 67, 
a) Allegro con brio, b) Andante con moto, 
c) Allegro (Scherzo) - Allegro, 22,30: Mü
zik (Romans, halk sarkılan ve saire - Pl.), 
23: Müzik (Cazband - Pl.), 23,45 - 24: Son 
ajans haberleri ve yarınki program. 
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le sarhoşluk gecelerinden sonra ona 
büyük bir mahcubiyet, utanma ge
lir. Bir kaç gün ortalıkta görünmez. 

Hakikaten üç gün sonra Mahcup 
Kâmil gelmişti. Bu sefer eskisinden 
daha mahcup, daha utangaç, daha 
mütevazi bir halde idi. 

Herhalde zaman zaman aklına o 
eğlence gecesinde yaptıkları geliyor
du ki, yüzümüze bile bakmağa utanı
yordu. 

Aylar böyle geçti. Bir gece gene ar
kadaşlar bir papas uçurmağa karar 
verdiler. Kâmili yanlanna aldılar. Ka
dehleri boşalttıkça Kâmil gene ziva-
nadan çıktı. Yapmadığım bırakmadı. 
Bundan sonraki günlerde ise mahcu
biyetinden kimsenin yüzüne bakmadı. 
Kâmilin bu hali senelerdenberi devam 
ediyor. 

Hayatta bunun gibi ne «Mahcup 
Kâmll»ler vardır. 

Hikmet Feridun Es 

Dloifa Baynelnıllel enılBstrl i M 

ÇAPA MARKANIN 
Erişilmez bir kuvvet olduğunu (HORS CON-

COURS) mükâfatı vermek suretile tasdik 
ve kabul etmiştir 

Çapa marka hnbnbat unları 
Sıhhatimizin yardımcı kolları 

Nefis baharatı: 
Yemeklerimizin lezzet ve iştiha kaynağıdır... 

Tarihi tesisi 1915 VL NtTIt t Ç A P A Beşiktaş 

T U R A K İ N A 
T A R İ H Î R O M A N 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ Tefrika No. 71 ' 

ihtiyar vezir: " Sungu*nun başmı yakmayınız, dedi, 
çünkü Samo, Olgadan başka bir kadın sevemez! „ 

Mi - Ma - Mo onlann birleşmesi 
için güzel bir zemin hazırlamış de
mekti. Bundan ötesi Sımgunun ze-
kâsma kalıyordu. 

Şimdi üzerinde durulacak bir nok
ta vardı: Acaba Samo, Sungu ile alâ
kadar oluyor mıydı? Onu sevebilecek 
miydi? 

Sungu bunu da düşünmüştü. 
Samo, Sungu ile birkaç kere görüş

müş, fakat bu konuşmalar çok kısa 
geçmişti. Birinde hanın bir emrini 
kendine tebliğ etmiş, diğerinde gene 
Keyüke aid bir iş hakkında konuş
muş, galiba üçüncüsünde de prenses 
Olga hakkında kendisine bazı şeyler 
söylemişti. Bu kadar kısa konuşma^ 
larla, daldan dala konan bir kuş gi
bi, kalbini birçok kadınlara açan bir 
erkeği kolayca avlamak kabil olabilir 
miydi? 

Bir sabah. Sungu, hiç beklemedi
ği bir adamdan şöyle bir haber aldı: 

«— Ben Mi-Ma-Mo tarafından geli
yorum. Dileğiniz olmuştur.» 

Bu adam cevap almadan ortadan 
kaybolmuştu. 

Sungu, artık yerinde duramıyor-
du. İçine düşen ateş onu yakıp bitiri
yordu. Sungunun daha fazla bekle
meğe ne vakti ne de tahammülü var
dı. O gün hanın yanına girdi. Son di
leğini söyliyecek ve içini dökecekti. 

Prens Kejrük o gün çok neşeliydi. 
Annesi Turakinadan aldığı bir mek
tupta «Bugün değilse yarın, impara
torluk tahtına sen oturacaksm!» de
niliyordu. Keyük bu habere çok se
vinmişti. Zaten o, Turakinamn ancak 
Keyük lehine olarak Moğol tahtından 
çekilebUeceğini seziyordu. 

Sungu, hamn önünde diz çöktü: 
— Size derdimi söylemeğe, içimi aç

mağa geldim, prensim! Beni dinleme
ğe vaktiniz var mı? 

Keyük, Sunguyu ehle yerden kaldır, 
di, 3ranına oturttu: 

— Söyle bakalım, fakat, dikkat et 
ki, neşemi kaçırmıyasm! 

— İçime şeytan girdi, velinimetim! 
Onu kendi elimle çıkarıp atmak iste
dim. Muvaffak olamadım. Geçen 3̂ 1 
tmilde bana verdiğiniz sözü hatırlat
mağa geldim. 

Keyük dalgındı. Düşündü, hatırb-
yamadı: 

— Hangi sözden bahsediyorsım, 
Sungu? 

— Haniya beni, istediğim zaman, is
tediğim kimse ile evlendireceğinizi 
vadetmiştiniz! 

Keyük birdenbire kaşlarım çattı: 
— Evet. Sana söz vermiştim. Sö

zümde duruyorum... Söyle bakalım 
kimi istiyorsun? 

Sımgu çekinmeden söyledi: 
— Samoyu... 
— Ne dedin... Yaşumanm kocasmı 

mı? 
— Evet. Fakat o, bugün Yaşuma

nm kocası değil. 
— Yaşumamn yann öbürgün mey

dana çıkmıyacağmdan emin misin? 
— Madem ki bugüne kadar izini bu

lamadılar. Bımdan sonra meydana çı
kacağım ummuyorum. Samu bugün 
bekâr bir erkektir. 

— Sarayımdaki sayısız yakışıklı za
bitler arasmda ondan başka seçecek 
kimse bulamadın mı? 

Sungu birdenbire sustu: 
«— Gönül bu ya... Onu sevdim.» 
Diyecekti. Cesareti kınidı... Sustu. 
Bleyük sordu: 
— Samoyu çok mu seviyorsun? 
— Onu çok beğeniyorum... 
— Bir daha yüzünü bana göster

memeğe karar verdin demek?.. 
— Hayır. Böyle bir niyetim yok. 

Müebbeden size bağlı kalmağa and iç^ 
tim. Her zaman sizi anacağım. Fa
kat, kendimi artık evlenme çağma 
girmiş görüyorum. Samonun ölünce
ye kadar maiyetinizden ayrılmasım 
ve himayenizden uzak kalmasını is
temem. 

Keyük birkaç saniye düşündü. 
— Peki, dedi, seni Samo ile evlendi

receğim. Pakat, herşeyden önce, bir 
kere Şi-Ting ile görü.şmeliyim. 

Sungu, hanın ayaklarına kapana
rak ve bastığı yeri dokuz defa öperek 
teşekkür ettikten sonra, başını kal
dırdı: 

— Olgayı da bir Moğol zabitile ev-
lendirseniz fena olmaz, dedi, böyle bir 
evlenmeyi bütün Ruslar memnuniyet
le karşıhyacaklar. 

— Bütün Rusların bu işe fazla se
vinmesi, beni düşündürebilir. Rusla
rın memnun olacağını nerden biliyor-
sım, Sungu? 

— Ben Rusyalıyım, prensim! Rus
lar Moğol hanının gözüne girmek için 
Moğollarla kaynaşmak isterler. Vak-
tile köyümüzden bir Moğol zabiti geç
mişti. Bütün Rus ve Kafkas kızları so
kaklara döküldüler. 

— Bu işi de vezirimle konuşacağım. 
Fakat, Olganm bir Moğol zabitile ev
lenmeğe razı olup olmadığını bilmi
yorum. 

— Bana müsaade ediniz... Kadın ka
dınla daha kolay anlaşır. Kendisile bir 
kere konuşayım. Hem fikrim anlamış, 
hem de kendisini kandırmış olurum. 

Bu teklif Keyükün hoşuna gitti: 
— Peki, dedi, yann hemen Olgaya 

git... Kapıyı açsınlar... Konuş... Bir 
Moğol zabitile evlenirse, ortalığı ka
rıştırmaktan vaz geçip geçmiyeceğini 

öğren. Eğer burnu kınlmışsa, ona ken
disini ancak bu suretle affedebilece-
ğimi söyle. 

* * * 

İk i C a m b a z , b i r i p t e . . . 
Ertesi gün. Keyük, ihtiyar vezirini 

çağırdı: 
— Yaşumadan hâlâ bir haber yok, 

değil mi? 
— Hayır. Ben ümidimi kestim ar-

tık. Yavrucuğumun basma bir felâ
ket gelerek öldüğüne inanıyorum. 

— O halde Samonun bir başka ka
dınla evlenmesinde bir mâni yok. 

Şi-Ting'in gözleri sulandı: 
— İstediği kadınla evlenebilir. Fa

kat, ona varacak kadına kızım kadar 
acırım. 

— Niçin? Samo benim en çok sev
diğim ve güvendiğim zabitlerimden 
biridir. Ona senin güvenin yok mu? 

— O, kalbindeki şeytam çıkarma
dıkça, hangi kadmla evlense başmı 
yakar. 

— Başka birini mi seviyor? 
— Evet. 
— O halde Yaşuma]^ neden veıidin 

ona? 
— Siz tmilden haber gönderdiğiniz 

zaman, ben onım kimi sevdiğini bil
miyordum. Yaşuma ile evlendikten 
sonra öğrendim. Hattâ sizden çekin-
mesem, kızımın kayboluşunda Samo
nun da parmağı vardır dij^eceğim. 

Keyük birdenbire şaşırdı. İhtiyar 
Vezirin sözleri prensi uyandırmıştı. 
Şi-Ting'in ortaya attığı şüpheler pek 
de boş ve mânâsız sayılamazdı. 

— Otur bakalım, Şi-Ting! - dedi -
biraz konuşalım. Bu işe benim aklım 
ermiyor. Sen eski, tecrübeli bir komu
tansın. Bana düşüncelerini açıkça 
söyle. Samonun sevdiği kadın kim
dir? 

Şi-Tin, o güne kadar hana Samo 
hakkında birşey söylememişti. 

— Şimdi sırası geldi velinimetim! -
dedi. Tereddüdsüz söyliyebillrim: Sa
mo, Olgadan başka bir kadınla yaşı-
yamaz. Gönlünü ona vermiş. Kızımın 
başmı yakan odur. 

— Bu şeytan' kadmm aşkı onun 
kalbinde ne zamadanberi yaşıyor? 

— Siz İmU boylarına gittikten son-
ra. 

— Halbuki, ben ona Sunguyu vere
cektim. Eğer o Olgayı seviyom... 

İhtiyar komutan, hanın sözünü ke.s-
ti: 

— Sunguya acıyınız, prensim! O da 
Yaşuma gibi heder olup gider. 

— Ben Olgayı bir Moğol zabitile ev
lendirmeğe karar vermiştim. Madem 
ki Samo Olgayı seviyor... İkisini bir-
leştirelim. Bu suretle Olga da orta
lığı kanştırmak fikrinden vaz geçmiş 

' olur. 
— Fena bir fikir değil. Pakat, Ol

gayı büsbütün serbes mi bırakacaksı
nız? 

(Arkası var) 
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İstanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

50 kilo kalay, 25 kilo nisadır, 15 
kilo pamuk alınacaktır. Pazsurlıkla 
eksiltmesi 6 Mart 939 pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satmalma komis
yonunda yapılacaktır. Numuneler ko
misyonda görülür. İstekliler % 15 
katî teminatlarile beraber belli saat
te komisyona gelmeleri. 

«542» «1301» 

200 adet çöp kovası alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 8 Mart 939 çar
şamba günü saat 14 de Tophanede 
Levazım amirliği satmalma Ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2600 li
ra katî teminatı 390 liradır. Şartnar 
me ve numunesi Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin kanunî vesikalarile bera
ber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(546) (1394) 

Hereke fabrikası 
Memur ve işçileri 

Kooperatif şirketi 
idare heyeti 

başkanlığından 
18 Mart 939 tarihine tesadüf eden Cu

martesi günü saat 11 de Şirketimizin alel
ade senelik toplantısı Herekede Şirket 
merkezinde yapüacagmdan asgari bir his
seye sahip olan ortaklarm teşrifleri rica 
olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1 — 1938 senesi İdare meclisi raporu

nun tedkik ve tasvibi, 
2 — 1938 senesi mürakip raponmun ted

kik ve tasvibi, 
3 — 1938 senesi bilanço, kâr ve zaraB 

hesaplarmm tedkik ve tasvibi, 
4 — 1938 senesi İdare meclisi üyelerile 

mürakiplerinin ibrası, 
5 — 1938 senesi için İdare meclisi ve 

mürakiplerin seçimi. 

EŞYA SATIŞI 
Beyoğlu eski Beşinci Noter ölü bay 

Halime aid ve Galatada Ziraat Ban
kası ittisallndeki sokakta Beyoğlu Be
şinci noterliğinde mevcud emsalsiz 
para kasaları, Royal, Adler, Erika ya
zı makineleri, demirden mamul storlu 
dosya dolaptan, kartoniyerler, yazıha
neler, Maroken kanape talumı ve sair 
gayet zarif yazıhane eşyaları yarmki 
Cumartesi günü saat 13 te mahallin
de açık arttırma ile behemehal satı
lacaktır. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahke
mesinden: 

Aderyalika vapur kumpanyasma men
sup İtalya bandıralı F. Orimani vapuru
nun 37 nci seferi ile 157 sayılı poliçe mu
cibince müekkiii Burla Biraderler mües
sesesi namma gelen MS/BB markalı 
8851/53 No.li 3 sandık elektrik malzemesi 
İle Hayri Arapoglu acentasına mensup 
Birleşik Amerika bandırah EKCELLO va
purunun 32 nci seferi ile yine müekkiii mü
essese namına gelen 51 NoJı poliçe muh-
teviyatmdan müfrez B. F. C. marluılı FH. 
46/413 F - 2123 - 11 - 16 ve 61 ve 63 No.lı 
sandık buz makinası ve aksamına aid 
iki aded ordinonun zajri olduğundan iptal
lerine karar verilmesi mezkûr müessese 
avukatı İsak Hazan tarafından arzuhal 
ile taleb edilmiş olmakla Ticaret kanunu
nun (638) inci maddesi mucibince zıyaı 
iddia olunan işbu ordinolarm bulan tara-
fmdan 45 gün zarfmda mahkemeye ibraz 
olunması lüzumu ve ibraz edilmediği tak
dirde bu müddetin hitamında iptallerine 
karar verileceği ilân olunur. 

(14207) 

Bursa cer, tenvir 
ve kuvvei muiıarrike 

Türk anonlnn 
şirketinden 

Hissedarlar, 30 Mart 1939 Perşembe gü
nü saat 17 de Bursada Şirket idare mer
kezinde inikad edecek olan alelade umu
mi heyet toplantısma davet olunurlar. 

MÜZAKERAT RÜZNAMESt 
1 — İdare meclisi raporvmun okunması, 
2 — Mürakip raporunun okunması, 
3 — Şirket bilançosu, mevcudat ve kâr 

ve zarar hesabmm tasdiki ve bıma mü
teallik kararlar, 

4 — İdare meclisi âzalannm seçilmesi, 
5 — İdare meclisi âzalannm hakkı hu-

zurlannm tesbiti, 
6 — 1939 hesap devresi için mürakip se

çilmek ve ücretinin tesbiti, 
7 — Ticaret kanununun 323 ve 324 ün-

eü maddelerinde yazılı salâhiyetlerin İda
re meclisi âzalarma verilmesi. 

Talibi zuhur etmemesine binaen tediye şartlan ve inşaat müddeti tâdil 
edilen tzmir Turistik yollan inşaatına aid eksiltme ilâm. 

İzmir Vilâyeti daimî encümeninden 
Eksiltmeye konulan iş: 26+000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yolunun 

tesviyei türabiye, sınaî imalât İ^ makadem şose 5+800 kilometrelik Güzel-
yalı - İnciraltı ve Ilıca Branşmam yollarının asfalt kaplamalı şose 11+975 
kilometrelik Karşıyaka izmir yolunun asfalt kaplamalı şose ve kısmen parke, 
1+283 kilometrelik Alsancak Şehitlik karakolu kısmınm parke kaldırım, 4+, 
850 kilometrelik Mersinli - Bornova yolımun asfalt kaplamalı şose inşaatı. 

Keşif bedeli: (1194090) lira (76) kuruştur' 
Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda yazUıdır. 
A — Kapah eksUtme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E — Şose ve sınaî imalât yapısına ait umumî fennî şartname, asfalt be

ton şartnamesi. 
D — Hususî şartnameler. 
G — Hulâsaî keşif, mesaha, silsile fiat cedvelleri ile malzeme grafikleri 

ve projeler. 
İstekliler: Bu eksiltme evrsdum İzmir - Ankara - İstanbul Nafia müdür

lüklerinden 50 lira mukabilinde tedarik edebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı tarih gün ve saat ve yeri: 16/Mart/939 perşembe 

günü saat 11 de İzmir vilâyeti Daimî Encümeninde kapah zarf usulile yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü suretle 
ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek evrak ile İzmir valüigine müracaatla ala
cakları ehliyet vesikası ve 939 yılmc mahsus Ticaret odası vesikası. 

Muvakkat teminat: (48423) liradır. 
İnşaat: 1 Ağustos 941 tarihine kadar bitirilecektir. 
Tediye şartlan: Müteahhide malî 938 yüı içinde 100 bin. 939, 940, 941 se

neleri içinde dörder yüz lira ödenecektir. İnşaatın hitamından sonraya kalan 
istihkaklar için % 6,5 faizli bono verilecektir. 

Teklif mektupları: İsteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 üncü' 
maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarmı yukarda 
5 inci maddede yazıh saatten bir saat evvel İzmir vilâyeti Daimî Encümeni 
başkanlığına makbuz mukabilinde verüecek ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. (1253) ^ ^ ^ ^ 

Belediye sular İdaresinden 
Kapah zarfla münakaşa ilânı. 

İdaremizin Kâğıthane teşrilı havuzlarında yaptıracağı inşaat için sa
tın alınacak. 

175 metre mikâp kahn Sultan çiftliği kumu 
300 » )) ince » » 
650 » » inşaat çakıU 

Kapah zarfla münakaşaya konmuştur. 
1 — Bu iş için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden para

sız olarak aUnabilir. 
2 — Taliplerin şartnameye göre hazırlayacakları kapah zarflarım ihale 

günü olan 27/Mart/939 pazartesi günü saat on beşe kadar Taksim Sıraservi 
caddesindeki idare merkezinde müdüriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten 
sonra gelecek kapah zarflar kabul edilmez. (1402) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeU 5600 lira olan 20000 kilo üstüpü 24/3/39 cuma gü
nü saat 15 de (o.ı beş de) Haydarpaşada gar binasmdaki satmalma komis
yonu tarafından kapalı zarf usıüile satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik Ue 420 liralık 
muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflannı eksiltme günü saat on 
dörde kadar komisyona vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasmdaki komisyon tarar 
fmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1396) 

Vagonların talımil ve tahliyeleri için verilmekte olan mühlet senenin 
Eylül, Birinciteşrin, İkinciteşrin ve Birincikânun aylarmda Haydarpaşada ve 
îzmirde (8) diğer istasyonlarda (6) saattir. Senenin diğer aylarmda bütün 
istasyonlarda (8) saattir. Bu saatlerde araya giren öğle tatilleri dahildir. 
Anbarlann kapalı kaldığı muayyen gece saatleri ve tatil günleri dahil değUdir. 

5/Mart/939 dan itibaren bu suretle tatbik edilecektür. Buna muhalif olan 
ilân ve emirler mülgadır. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilebilir. 

(1403) 

Biriket ve kok Mî 
kömürünün beher 

tonu kuruş 
27 

8 
25 
35 

iden kömürüni 
beher tonu 

kuruş 
13 
3 

21 
20 

Deniz merakibinde supalan yapmak 
Supalandan vinçle vagona tahmil 
Supalandan arka ile vagona 
Vinçsiz merakibi bahriyeden arka ile 
vagona tahmil. 

Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve dört ameliye hiza
sında gösterUen fiyatlar dahilinde takriben 72981 ton maden kömürü ile 5536 
ton Kok ve Biriket kömürlerinin tahmU ve tahliyesi işinin 27/Mart/939 da 
pazarlıkla münakaşası ilân edilmiş ise de talip zuhur etmediğinden muham
men bedel 10225 lira 40 kuruşa iblâğ edilip yükseltilerek kapah zarf usulUe 
tekrar münakaşası icra edilecektir. 

17/3/939 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de gar binası dahUind6 
birinci işletme komisyonunca ihalesi yapüacak olan bu eksiltmeye talip olan
ların ayni g-ün saat 10 a kadar 766 lira 90 kuruş muvakkat teminat ile birlikte 
teklif mektuplarım kotmsyon kalemine vermeleri ve bu işe ait şartnameyi 
Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğinden parasız olarak tedarik etmeleri U ^ 
olunur. (1387) 

I * I İstanbul belediyesi ilânları | * | 
Keşif bedeU 

3075.32 
İlk teminat 

230.65 Heybeliada işgüzar sokağı Şose inşası 
(Fen İşleri Müdürlüğünden vesika) 

Yukarıda keşif bedeli yazılı iş açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ev^ 
rakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazıh vesika ve hizasmda gösterilen ilk teminat makbuz veya mek-
tubile beraber 6/3/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimî Encümende 
bulunmahdırlar. (1065) 

• 
Keşif bedeli İlk teminat 

Söğütlüçeşme • Kurbalıdere yolımun tamiri 1306,42 97,98 
(bin liralık iş yaptığma dair vesika) 

Yukarda keşif bedeli yazıh iş açık eksütmeye konulmuştur. Keşif evraki-
le şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. IsteklUer 2490 sayıh kanun
da yazıh vesika ve hizasmda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 6/3/939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimî Encümende bulunma
hdırlar. (1066) 

lO.OOO İNKIBAZI LERCB KİŞİ MBMNUNIYETIİ 

Defeder 

Mide ve Barsaldan 
KolayhkUı ye mülayim bir şekilde bo
şaltarak rahatlık ve ferahlık veılr. 

H A Z I M S I Z L I K . 
Ş İ Ş K İ N L İ K 

bulantı, gaz, sancı, mide bozukhığn, 
l>arsak ataleti, İNKIBAZ, sanlık, saf
ra, karaciğer, nüde ekşilik ve yanm*> 
lannda ve bütün mide ve barsak bo-

gıılriıılrlann^^n k ı ıHan ın ı» , 

Son derece teksif edilmiş bir toa olup yerini tutarmyan mümasil müs
tahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve daha katt bir tesir İcra eder. 

Kitap resmi iıazıriama miisabaiıası 
Maarif Veküliğince hazırlattırılan Fransızca ders kitapları için 36 tane 

renkli levha yaptınlacaktır. Bu levhalarm her biri için malzeme ressam tara-
fmdan temin edilmek üzere on lira telif hakkı verilecektir. Bu işe ta l^ olan* 
larm yapılacak resimlerin plân vt şartnamelerini görmek üzere 6-10 Mart 939 
tarihleri arasında Galatasaray lisesi müdürlüğüne müracaatlan lâzımdır. 

Taliplerin alaca İkan izahata ve tesbit edilen şartnameye göre hâzıriaya-
câkalrı ikişer örneği 15 Mart 939 tarihine kadar Galatasaray lisesi müdürltİP 
güne teslim ötmeleri icap eder. 

Kitapları hazırlayan komisyonca yaptığı resim maksada uygun görülen 
ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir. Beğenilmiyen resimler 
sahiplerine geri verilecektir. (686) (1335) 

Belediye sular İdaresinden 
Kapalı zarfla münakaşa ilânı 

İdaremizce Kâğıthane teşrih havuzlan için satm alınacak 1100 metre 
mikâp kmn kapalı zarfla münakaşaya konulmuştur. 

1 — Bu iş için tanzim edUen şartname idaremiz levazım servisinden pa
rasız olarak ahnabiUr. 

2 — TaUpler şartnameye göre hazırlayacakları kapah zarflan ihale gü
nü olan 29/Mart/939 çarşamba günü saat on beşe kadar Taksim Sıraserviler 
caddesindeki idaremiz merkezinde müdüriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saat
ten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. (1401) 

NESTLE ÇİKOLATALARI 
YENİ MÜSABAKASI 

Dünya şöhretini haiz leziz çikolatalarile uzun zamandanberi halkın 
rağbetini kazanmış olan NESTELE şirketi bu kere büyük ve küçüklerin 
zevk ve merakını uyandıracak yeni bir müsaoaka vücuda getirmeyi dü
şünmüştür. 

Şirketin yeni tertip ettiği bu müsabaka üe, size dünyanm en maruf 
ve en ziyade kalblerirü teshir eden sinema artistleri toplamak, tercümel 
hallerini ve başlıca muvaffakiyetlerirü öğrenmek fırsatını vereceği gibi hiç 
bir müşkülâta uğramadan güzcîl hediyeler kazanmak vesilesini temin 
edecektir. 

Parasız verilecek olan yem albümü aşağıdaki yazıhanelerden isteyinla: 
İSTANBUL: Galata, Topçular caddesi No. 68 
ANKARA : Nestle satış deposu, Işıklar caddesi No. 25 
İZMİR : Nestle satış deposu, Saman iskelesi Kardiçah han No. 20 

T TS R K i. Y E 
ŞİŞE ve CAIVI FABRİKALARI 

ANONİM SOSYETESİNDEN: 
Paşabahçe fabrikamız için ayda yüzer ton hesabUe bir sene içinde 

takriben 1200 ton mermer taş almacaktır. TaUplerin şartnameyi gör
mek üzere en geç 10/3/939 tarilüi cuma günü saat 17 ye kadar Galata
da Perşembe pazarı İş hanındaki İstanbul büromuza her gün müraca
atlan. 

Türkiye şeker 
Fabrikaları A. şirketinden 

Şirketimiz dördüncü parti olarak ecnebi küp ve kristal şeker satm ala
caktır. Teklifler 15 Mart 939 çarşamba günü saat on bire kadar Bahçeka* 
pıda Taşhan 42 numarada kabuJ ve tetkik edüecektir. 

İstiyenlere yukarıki adresten parasız şartname verUir. 

Mütekait ortaklara 
M m memurlar Itooperatif şirltetinden 

Mütekait bulunmalan dolayısile şirket ortaklarmdan aynlmak üzere 
31 Birincikânun 1938 tarihine kadar müracaatla numara almış bulunan
ların hisse bedelleri iade edileceği cihetle bu gibi hissedarlann Ankarada 
şirket merkezine bizzat veya mektupla ve maaş almakta olduklan maliye 
şubesinden halen mütekait bulunduklanna dair alacaklan vesika üe mür 
racaat ederek hisse bedellerini almaları rica olunur. 

ZAYİ — istanbul Liman işletmesinden 
aldığım 937/250 sicil numaralı aşçılığa aid 
Liman cüzdanımı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin değeri yoktur. 

Mustafa Erdoğan 

ZAYİ — İstanbul Liman işletmesinden 
aldığım ateşçiliğe aid Liman cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eslcisinln 
hükmü yoktur. 

Rizeli Mustafa Şat 

YENİ NEŞRİYAT: 
MEDENÎ BİLGİLER EL KİTABI 

Mekteplerin, yoklamalar ve imtihan
larda derslerini kolaylılüa gözden geçiıs 
meleri, halkm da istifadesi için açık bir 
dil ile muallimlerden müteşekkil bir heyet 
tarafmdan ortaokul üçüncü sınıf medeni 
bilgiler kitabı hülâsa ettirilerek Çığır 
kitabevi tarafmdan 30 kuruş fiyatla çı
kartılmıştır. 
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Meşhur A lman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. W I N T E R 

tarafından for
mülü yapılan VENÜS P U D R A S I 

Terkibi altın kremli 21 saat havalandınlnuş 12 cazip renkli fevkalâde ince ve hafif ITNÜS pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en taravetli güzelliğini 
ifade eder. Deposu: NUREDDİN EVLİYAZADE, İSTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: | 
I — Tuzlalarımız için şartnamesi mucibince 90 adet vagonet açık eksiltme 

usulile satın alınacaktır. 
n — Hepsinin muharımen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve muvakkat 

teminatı 352,50 liradır. 
i n — Eksiltme 10/3/939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kaba-

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şıÂeden alınabilir. 
V — EksUtmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız tekliflerini, detay 

ve ebadını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yatakları hakkmda ayrıca mufa». 
sal izahat ile detay resimlerini ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhi
sarlar umum müdürlüğü tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü 
mutazammm vesika almalan lâzımdır. 

VI — îsteklileım eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralan ve tuz fen şubesinden aldıklan vesika İle birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olımur. (515) 

- A 
I — 31/X/938 tarihüıde ihale edilemiyen şartanme ve numunesi muci

bince 20X25 ebadmda {10> milyon siUndirlik rakı mantan şartnamesi ve 
numunesi mucibince yeniden pazaı-lık usulile satın alınacaktır. 

II — Muhammen bedeli beher bin adedi (400) kuruş hesabile (40,000) 
lira muvakkat teminatı 3000 liradır. i 

III — Pazarlık 27/111/ 939 tarihme rastlayan pazartesi günü saat 14 de Ka-
badaşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda 3^pılacaktır. 

IV — Numuneler her gün komisyonda görülebUeceği gibi şartnamelerde 
2 lira bedel mukabUinde inhisarlar levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve 
İzmir başmüdürlüğünden almabilir. 

V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile yukaı-da adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. .(1352) 

Cinsi 

Yerli baskül 
Baskül 
Şişe etiketi 
7 cins 

Mikdarı 

2 adet 
1 aded sif 
373000 ^ 
takım 

Muhaımnen 
bedeli 

Lira Krş. 
446 30 

2100 — 
3055 75 

% 7,5 te
minatı 

Lira Krş. 
33 47 

157 50 
229 18 

Eksiltme şekli 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

saati 

14 
14,30 
15 

I — Yukarda cins ve miktan yazılı 3 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur. 

II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril
miştir. 

III — Eksiltme, 20/3/939 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabileceği gibi etiket numuneleri de görülebilir.. 

V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven
ine paralarile mezkûr komisyona gelmeleri ilân olunur. 1398 

Cinsi Adet teminatı 
Ura 

;Çeyaz çul (başı bağlı) 115000 2477.48 

Muhammen 
Fiatı bedeli 

Kr. Lira • 
70 33033 

(kilosu) (takriben) 
I — Yukarda yazıU çullar için 27/11/939 tarihinde kapalı zarüa yapılan 

münakaşada teklif olıman fıat haddi lâyik görülmediğinden pazarlıkla muba
yaası kararlaştırılmıştır. 

II — Pazarhk 7/III/939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta levazım mü
düriyet binası alım komisyonunda yapüacaktır. 

m — Taliplerin teminat akçelerile birlikte belli günde komsiyona gelme
leri ilân olunur. (1405) 

I Deniz Levazım Satınalma komis^^onu ilânları I 
1 — Tahmin edilen bedeli (70.000) lira olan (1000) ton motorin, 9/Mart/ 

tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de kapah zarfla alınmak üzere ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Muvakkat teminatı (4750) lira olup şartnamesi her gün komisyon
dan (350) kuruş mukabilinde almabilir. 

3 — İsteklilerin 24')0 sayıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı zarf ınektuplarmı en geç belli gün ve saatten bir saat e\Teline 
kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (1061) 

Nafia Vekâletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 — Balıkesir vilâyeti dahilinde bulunan Kocaçay islâh ve sulama işle-

rile Mürüvvetler deresi islâh ameliyatı inşaatı keşif bedeli 433 639 Ura 61 ku
ruştur. 

2 — Eksütme 13/3/939 tarüıine rasthyan pazartesi günü saat 15 de Na-
fıa Vekâleti Sulaı- Umum Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu odasmda kapa
lı zarf usulile yapılacaktır. 

3 — İstekliler eksütme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırlık işleri 
genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri «21» lira «69» kuruş mukabilin
de Sular Umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «21 095» lira <M>i kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekâlete mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ek-
6Ütmeye iştirak edemezler. ̂ ) 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at evveliTje kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabUinde vermeleri 
Itoımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (444) (864) 

Üniversite rektörlüğünden 
Edebiyat fakültesi arkeoloji enstitüsüne bir desinatör alınacaktır. Aylık 

ücreti 80 liradır. Güzel sanatlar akademisi dekorasyon veya tezyinat kısmı 
meıunu olmak şarttır. İsteklilerin fakülte dekanlığına müracaatları (lOSS). 

TflRK TİCARET BANKASI A. S 
Merkezi: A N K A R A 

Kambiyo işleri 
ve sair 

Banlca muameiâtı 

Ankara 
Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 
Gennllk 

İstanbul 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

D a h i l d e v e h a r i ç t e m u h a b i r l e r i v a r d ı r 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : T U R K B A N K — Şubeler : T I C A R B T 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 
11 GECE KASASI. , 

Çok mösaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır, 
izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

iiksüfenlere KATRAN HAKKI EKREM 
Scandlnavian Near 

East Agency 
Oalate Tfthlr ban t finefi kat 

Tel: 44891 - S - S 
BTenslca Orlent Ünlen OothenbuTg 

OothenbuTK, Stokholm, Oalo. Dantıİf. 
Ddynla Copenhag Abo Reral Te bfttta 
Baltık limanlan gaA ve Karadenls ba«lı-
ea limanlan araamda 15 cOnde bit azlmft. 
T0 avdet Icln montaıam postalar. 

Odynla - Dantzig - Oothenburg ve Odo-
dan beklenen Tapıniar. 

Preja vapuru 1 Marta doğru. 
Scandlnavian vapuru 3 Marta doğru. 
Boreland vapuru 13 Marta dogtu. 
Yatanda tstanbnldan Bamlmrg Reter-

dam - Kopenhag, Gdjmla Oothenberg, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslo limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Scandlnavian vapuru 3 Marta doğru. 
Freja vapuru 1 Marta doğru. 
Porkaland vapuru 15 Marta doğru. 
Fasla tafsll&t için Oalata'da Tabir han 

I fincû katta k&ln acentalığına mOracaal 
Tel: 44901 - S - 9 

• « D I K K A Tl M 

Apilcoğlu 
SUCUKLARINI 

Tercih edinis 
Balla koyun re sığır etinden ma

muldür. Bütün bakkallarda saUlır. 
Taklldlerinden sakınmız. 

İmalâthane: Maliepede 
Telefon: 2434* 

Yüksek deniz ticaret mektebi müdürlüğünden: 
1 — Mektebimize ait bulunan Babk gemisinde yapılacak tamirat ve ta

dilât açık eksiltmeye konulmuş olup keşif bedeli 1650 lira ve muvakkat te-
minatı 123 lira 75 Jnmıstur. 

2 — Eksiltme 6/3/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat on üçte 
mektepte toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

3 — Bımlara ait keşifname ve şartnameleri göı-mek ve almak arzu 
«denler mektep muhasebesine müracaat etmeüdirler. 

4 — EksUtm-eye iştirak edeceklerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki evsafı haiz olmaları ve ticaret odasımn 939 belgesini hamil bu-
lunmalan ve bu işe benzer 5000 liralık i§ yaptıklanna dair resmi veya mute
ber vesaiki komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — Muvakkat teminatm teslim yeri İstanbul Yüksek mektepler mulıa-
sebeciliği vezn esidir. (1030) 

NEZLENİN ^ 
« O V O M M M HAIK ICtAMf SI V^^^Jm 

• • ^ • | | ^ den korur ve kurtanr. 
U r / İ r Rahat nefes alduır. 

Eczanelerde 25 kr. • 

^ Dr, Suphi Şenses ^ 

I tdnur yollan hastahklan mfitchsHm 
Beyoğlu Yılda sineması karcısı Lekler 

apartunan. Fakirlere parasn. 
TeL 43924 jt I 

Kuş tüyü Yastil(, Yatak, Yorganlarıni 
mutlaka 

kullanınız! 

ÖMER. . 
BALIOGLU ..' 

ISTANBUi 
"USTT-^ir " ^ "ÇAKMAKÇILAR 
VA^İ^J Ü" JS^;.« SANDALYECİLERfa 

Başınızın rahatlığı ve uzun kış gecelerinde sıcak ve rahat yatmak için 
soba ve kalorifere ihtiyaç hissetmiyeceğinizi (1) liraya alacağmız kuş tüjü 
yastık size isbata kâfidir. 

Yorgan, şilte, yastık fiatlerinde mühim tenzilât yapıldı. Kuş tüyü ku-
maşlanmn her rengi bulunur. Fiatleri çok ucuzdur. 

Adres ı tstanbulda Çakmakçılar yokuşunda kuş tüyü fabrikası. 
Tdefon: 23027. Satış yerleri: Ankarada, Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarlannda. 

B e l e d i y e s u l a r İ d a r e s i n d e n 
Kapalı zarfla münakaşa ilânı 

İdarönizce Kâğıthane teşriiı Lavuzlarmda yaptınlacak hafriyat kapah 
zarfla münakaşaya konmuştur. 

1 — Bu iş için tanzim olunan şartname idaremiz levazım servisinden pa
rasız olarak alınabilir. 

2 — Talipler şartnameye göre hazırlayacaklan kapah zarflanni İhale gti-
nü olan 22/Mart/939 çarşamba günü saat on beşe kadar Taksim Sırascrvüer 
caddesindeld idare merkezinde müdüriyete vermiş olmahdırlar. Bu saatten 
Bonra getirilecek kapalı ?• rflar kabul edUmez. (1400)_ 
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SPORCULAR! 
Daima yaralaıunaya mafakûmsu-

mtız. Düştünüz, ve bir yeriniz uynldı 
mı isirat; 

P A T I 
sürünüş. V i R O Z A â 

Mikrobun yaşamasına üremesine 
katı ve mutıakkfiJç ı^âni olur. 

^ . « 0 ViRözn 
}ir güzelUk kremi değildir, mütehassıs kimyagerler tarstfmdan, fenni 

ve sıhh! bir surette imal edilen bir merhemdir. 

HER ECZANEDE B U L U N U R 
Nekahat 

Devrelerinde 
En kansız düşmüş hastaların az zaman 
zarfında iktisabı kuvvet etmeleri için 
her yemekden sonra bir Likör kadehi 
OUİNİUM LABARRAQUE almaları 
kâfidir. En muannit sıtma nöbetlerine 
karşı dahi gayet müessirdir. Zayıf, has-
talıkdan sonra kuvvetsiz, (azla çalışma
dan yorgfun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş gençlerin, zahmetle 
inkişaf eden genç kızların Lohusalıkdan 
kalkan kadınkrın, ihtiyarlar, ve kansız

ların dahi tesiri mü
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafından 
kabul edilen 

uınıuiiı 
aban 

Şarabım içmelidltler. 

Deposu: Galata, 
Gümrük sok. No. 3 

Her Eczanede latılır. 

A 

OKSURUK ŞURUBU 
«Sirop Pectoral» 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 
geçirir, balgam söktürür, bronşları 
temizler, nezle ve gripten konu*, 

göğüsleri zayıf olanlara bilhassa 
sayam tavsiyedir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu İstanbul 

Tabib alınacaktır 
Askerî Fabrikalar Umum Mydiirlüğiinden: 

Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozgatta istihdam edilmek üzere üç tabip 
almacaktır. İsteklilerin şartlan öğrenmek üzere şifahen veya istida Ue Umum 
Müdürlüğe müracaatları. (1280) 

İstanbul Harici 
Kıtaat ilânları 

Eskişehir ifamizo^unda dekovil 
hattı inşası kapalı zarf usulUe yapı
lacaktır. Bu işe aid keşif kroki, idari 
ve fennî şartname Eskişehir, Ankara, 
İstanbul levazım amirliği satmalma 
Ko. da görülür. Keşif bedeU 17907 
lira 36 kuruştur. Muvakkat teminatı 
1344 liradır. İhale 13/3/939 pazarte
si g ^ ü saat 16 da Eskişehir levazım 
amirliği Satmalma komisyonunda 
yapüacaktır. İsteklilerin zarflarım 
saat 15 e kadar Ko. na vermiş olma-
lan, istekliler şartnamenin 3 Mad. 
sinde yazılı ahkâma tabidirler. 

(832) (1108) 
. • 

Vize Tüm Birlikleri için 59,000 kUo 
Antalya cinsi pirinç kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin fiatı 
15930 lira ilk teminatı 1195 liradır. 
Eksiltmesi 13/3/939 günü saat 15 de 
yapılacaktır. Taliplerin mektuplan-
m saat 14 kadar Vizede Tüm Satmal
m a komisyonuna vermeleri. 

(827) (1039) 
• 

Merkezi Kayseride olmak ve askerî 
binalar inşa işlerinde çalışmak üzere 
bir yüksek mimar hizmete almacak
tır. Aylık ücreti 250 liradır. Civarda 
garnizonlara muvakkat memuriyetle 
gönderilirse kanuna uygun olarak 
harcırah verilir. İsteklilerin 1 Tem. 
933 Ta. ve 161 sayılı ordu emirnsunch 
sile neşredilmiş olan 551 No. lı tali
matta yuzıU şartlan haiz olmalan 
lâzımdır. Bu talimat As. Ş. lerinde 
görülebilir. Bu vazifeye istekli olan-

• 1ar her cins vesikalarmm, diplomala-
rınm, bonservislerinin musaddak su
retlerini fotoğraflı dilekçelerine bağ-
lıyarsık bu ilâm yapan komisyon ve
ya bulunduklan mahallenin As. Ş. 
Başkanları vasıtasile Kayseride As
kerî Satmalma Komisyonu Başkan-
lığma göndermelidirler. İsteklüerin 
en geç 15 Mart 939 tarihine kadar 
müracaatla bu tekemmül etmiş ev-
raklannı göndermiş bulunmaları. 

«853» «1300> 

Öksürük 
i ç i n 

en müessir ilâQ 
Pektorîn 
Komprimeleri 

K u t u s u 3 5 Kuruş 

Beşir Kemal - Mahmud Cevad 
E C Z A N E S İ 

SirKeci - i s t a n b u l 

^MEMURİNVEZABITANA' 

TAYDA SLIRATAKSİTLE^ 
I SirtKtCİjrAKLİYAT/kNBAftLAft, 
SIRASINDA I/MAM HAMI ItrlSAUH» 
İrBLKEMClHAN NS 8 

ot Saat 9-14-arasıncia müeaoaats 
Sahibi: Necmeddln Sadak 

Umumi neşriyat müdttrâ: Şcrket Bad* 
Akşam matbaası 

8 gün zarfında nasıl bu 
kadar değişebildim?] 

Bayaıi Anjel; 8 gün zarfında gayet cazib bir tarz
da güzelleşti. Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her 
kadının da onun gibi yapabileceğini izah, eden 
aşağıdaki mektubunu okuyunuz: 

8 - 1 0 gün kadar evvel çektirdi
ğim iki fotoğrafıma baktıkça ade
tâ gözlerime inanmıyorum. Alnım
da ve gözlerle ağzımm etrafında 
buruşukluklarım vardı. Tenim es
mer ve sertti. Bugün ise, cUdim 
kadife gibi yumuşak, beyaz ve bü
tün dostlarımın gıpta nazarile bak
tıkları buruçuksuz ve nermindir. 
Hepsine, gece için cildin unsuru 
olan pembe renkteki ve gündüz 
için beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanmalarmı tavsiye ettim. 
Onlardan birçoklan bana gülüyor
lardı. Fakat onlar da tecrübe ede
rek memnuniyetbEihş semeresini 
gördükçe hak verdüer ve cidden 
hayrette kaldüar. 

Pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana üniversite
sinin meşhur bir profesörü tara

fından keşif ve «Biocel» tabir edi
len cazib ve kıymetli gençlik cev
heri vardır. Akşamlan yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

kremini kuUanmız. 
Siz, uyurken basleyici ve güzel

leştirici tesirini yapan, cüd buru-
şuksuz ve nermin bir hal kesbeder. 
Gündüzleri de beyaz renkteki To
kalon kremini kullanınız. Cildini
zi beyazlaştmp tazeleştirir. Siyah 
benleri giderir ve açık mesameleri 
sıkıştınr. 

Paranın iadesi teminatı 
Bu basit usulü büen her kadm 

«günde 3 dakika» bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cüd 
temin edebilir. Binlerce tecrübenin 
memnuniyetbahş semereleri size 
bir teminat olabilir. Hemen bu
gün her iki kremden birer vazo 
veya birer tüp satm almız. Onlan 
on gün zarfında tarif edildiği şe
kilde kuUanmıi. semeresinden 
memnun kaılmadığııuz takdirde 
vazo veya tüpleri yanm da olsa bi
le, iade ediniz. Ve paranızı geri 
almız. 

BRUNSWICK 
I I •• I t A V t M 4 I İ ( I 

S A R A Y Sinemasında 
Gösterilmekte olan 

B Ü Y Ü K C A Z 
Aleksanders Rag:time 

Plâkları Avrupadan gelmiştir. 

İ^nmswkk.Slecord 
B R U N S W İ C K P A Z A R I 

Beyoğlu Tünelbaşı No. 1 

TÜRK HAVA KURUMU 
26 NCI TERTİP 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Beşinci keşide: 11/Mart/1939 dadır. Bü3rük 

[ikramiye: oOAjOO liradır... Bundan başka: 15.000, 
12,000, 10,000, liralık ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 
Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Sia 
de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları araşma girmiş olursunus. 


