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Milli Şef Refikalan n Bolu meuu Fethi Okyar iıtı11ondu çskarlarkea 

ii~··... MiLLI ŞEF iSTA·NBlJLDA 
Commonwealfh'I B .. k s· "r lı.. tl u- l . l.. .. ü D.. S J 

Yazan: Ha..~ CahW YALÇIN 6.yu ır ı eza ura a ~arşı ancın non un arayaa 
Halk MB.messillerin.i Kabul Ederek Dertlerini Dinledi 

· Dolmabahçe 
Saraymda T arlhl 
Bir Gün . 

Evvıelki ... . ._ ........ 
ıtndiaıei lmııll•lt ~tJllrlll; -.... -~~~ ... 
hareket etmie olan lliDI ŞefbDls 
tsmet tnöııtı ve muhterem reftkalan 
dün sabah saat tam (10), "18" 
geçe Haydarpa.,a fataqonunt 
muvasalat buyurmtışıardır. 

Sabahın dokuzundan itibaren 
nurlu aancaklarımızla dOnatllnuf. 
taayonuu. Reiai Cqmh~ 
ve haeaSJt'I ellll ~ ta. 
kareılamak üzere Dlnı'lt olan ~vat, 
IJrı dolmıya batlamıgtı. Trenin muvL 
salat saati yaldattıkça bu. kalabalık 
kesafet peydah ide ide koo. tstu. 
yon iğiıe ablsa yere dtıısmJyeoek bir 
hale geldi. Zabıtamızın .ttihas ettlil 
emniyet ve intizam tertibat ve kor. 
donlan sayesinde gelenler kolayca 
yerlerini iıJlal ediyorlar ve IMlham• 
mahal kalmıyordu: 

Mil1l Şefimiz temam.en husust 
mahiyette seyyahat etmekte olduk 
4anadaıl~tiay.onda Bk.t ve reahıı 
menudm yapılmamakla berabei' 

(Sonu 4 iincti aayfada) 



Yanttı M. SIFIR 

Ahmet idris Paşanın 
Önünde Eğildi 

"Evet P ... Huretleri Me'zmet Efenclicle, 
Kuluna da Para Delil Çek Aldık,, 

2 na· s 2 
; 

ŞE·HİR H,A··BERLERi 
~ -- .... ~ . ... . . , .. ~ ' 

Maarif Ştirası 
Hazırlıkl"rının 
Dnamı 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

Mantehibi Sani 
Seçimine 
Baılanıyor 

Jlaarif Prama hamlıklar a. Aydın esnafının . ııtmtehibi aani Ji8telerilli huır-
ftlll etmıett.mr. bır· clil-lC.: lama faaliyeti --- etmektedir. 

lıfurtf VelllMindm pim emir -.w•• kmJuda ,olrlama IAll"etinde ]ta. 

~ din W.nlıalclaJri ecrıebl ... Soa gbJerde ı••+dwde .. trol edDm llltteler, ba ldare _,__ 

ebDlJ'et mekteplert, orta '\19 llaeJe. :mldk 'I' za - --M wL ı.i tanfnıclan tealıit ...... ylJ&. 
riBdeJd mnaJJlmlar d9 lllr toplantı J9t vertım.ldıe, ııa..t R8 pae J.wl k1an be,.UU. 11Wkilanaeaktlr. 
,. dawt eclllmlltlr. lbdtls Wtlfler yaparak ..., Bulrlam u.tellr anıda t.tldk 

Blttthı muaDlmlertn buhmduP p m1a '* Jmatro1a Wıi tabii. ohmdukWı 80ll1'& ba hafta igeriır.• 
bu toplantva ıtyuet eclm ....._. maktadlr. Ballllsswhdıt .,.. Ja.J. de Un olanacakbr. 
D1tlr dlnıkt6rl '1'wftk Kut .,._ metil R+hrlp ba hareklb llQ'Ul1 Jımntehlbi aud intihallata 15 
utta bahmarü topantmm ~-.. takdirdir. (1ıiru ifrata w.nJdllı mrata kadar bitirilecektir. 
llDl lalı etm1e w llPllaJltmleri muk. kabul edilmek tartiJe) Yahm IQI'&· ı.tanbu1dan aerbeat melıushılda 
tellf ..ııaJardUI dlttlneelerinfn gö~ nm ftseden iki Jrieh>in Jmnlni yu. 
rftll'Jmeml ve ~ blldlrmil- • var ld Be1edl,e R+;mbı lıılltDn 1D1'Uk. 
ttw. lıemllrDerin mal6mu oldaiu tıze.. Yapılan tıç ypi mtıraeaatıe aer. 

Bmıllll 8wiBe görUftllecek w re UmWfk ve intiuma dDetthı, beat meb'as namzedleri be'8 balil oL 
leler tedrlaat, idare ve terbiye, mu- dtalplini llBYV bJr atbr. ŞimdlJe mulbır. Y enlden ıuumıet1ikleriı va. 
alllm ve teftİI oJmak bere itg kJ&. kadar böyle mb bir kontrol gör. zedeııler fUD]ardır: 
ma ayrılmıfbr. memit olan esnafının lni olan ba &>uis de Gratl Franmea tatan-

Usmı etilde ihtiyam olan bu me- mkJlık karpn:nda ne yaparağmı bul guetesiııhı IM!Jlriyat mtıdilril 
ll8lelerln inceden inceye tetkiki için l&lll'llUlbr. (Yan yatbn cea, ça- Nftolaki llavroofhı. :Eski Evkaf 
iç 1ıı>omiayon lleÇIJmesbıe karar ve. mura batbn ceza. Yaplacak bir mddtlrlerinden Rba Ertun. 
rlbniftlr. çok iller için ıttzum edecek para ~ 

Bundan eonra komJayonlaruı se. böyle tem.in edilecek) gibi sakat MABKEMD."t;RDB : 

çimleri yapılmıştır. dUşilncelere saplanmaktadır. Bu Kabahati' kim? 1 
Bayan ll'alJnmın riyaseti altında nazariyenin yanbşbfı muhakkak, 

Hamdi Nazım., Fevai Selen, Bülent fakat bazı ehemmiyetsiz iller için Şükran isminde bir kadının evi-
Keiıle'den mürekkep idare ve teTbL de onalar almdığı gözden kaçma. ne gece nkti tevaclb etmek ve kı:ı.. 

kartaje -v~ ye komisyonu, maktadlr. pı önilnde bağırıp çağırarak içeriy~ 
Ben bu daJp.ya, ne ile kaiıt- Nıhqet BirendisJye gelmif, ka- Zeki CemaUn riyaseti altında Belediye Reisimiz çok ~uhte. girmek i&tiyen l'etblnin muhakeme. 

lan cebim& 11e>ba8', Almlet tdrtıltn pl8Dllll tızerfnde (llaoari Yalag) ya. Sadi, Kakmı, Turgut ve Memduhtan rem bir zattır, şahsını yalnız ben sine Asliye ceza mahkemesinde de. 
peline takılarak sahil yolunu tut. zıh bir otele inmittlk. Akpm vaktı mürekkep muallim ve tefti§ komis- değil bütün Şehir sever ve sayar, vam olunmuştur. 
mqtuk. odamıza getirilen yemeğimJzi yi yonu, Reis olduğu güııkU halkın sevinci Fethi, Şükranın 4 sene metre;t 

Vapurda gerçekten Hassune pa. yorduk. Bizim ndfettltl umumi ce- Tedrisat koınisyonun\Ul üç U1i 1Riaun 811 bliyük delilidir. Bunu olduğunu, bazı eayalarını almak ve 
p llilıi 11elrJQıo1'u. Daha merdtvea- nap1an kapmn lllilnde görtııdtl. kom.Jsyondan ibaret olmam karp. kendileri de bilirler. Bunun Çn ke .. hwien aYnimak üzere o ak· 
9mdeıı Qltarken upklan, vapurun Ahmet tdrile bir teYler söyledikten lqtığmdan, Refik Ahmet, Sadiye, kalkımız, esnafımız bu kadar sev- §8.Dl eve gittiği zaman bilikia genç 
Jramarot ve garsonları, .mımze IOIU'& &Wank bizi •IAmladı w çe-. Bedriyeden mürekkep Türkçe ve E- dikleri ve aaydıklan muhterem kadumı kendisine hakarette bulun. 

.._._. Jdllp pttt. -e--±+-en ......... Ahmet debiyat, Halit. Saadet, Ruhaar, ~e- ~ı rlnd dufunu ve Jtattl: 
......... .ıh - 1-- tritıi anııı "" elim. :a• - __..... e en en ebemmivetsiz : .. 1er 
...._,..... -- •· p :idris de: eadetten mürekkep Tarih ve Coğ- .T :IS" - Daha durursan şimdi kafana 
den eeyamızı almı§lardı. Bizim için rafya, Hatemi Senih, Hi.mit ve Ka. için cezalara çarptırılara:tt mağdur bir teneke kaynar su dökerim! de-
acdıı> haarlanan çift yataklı birin. - Ben, dedi. Bet dakika &onra nlyeden mtlrekkep te ymd bilcfsi edilmemelerini ne yapacağım p. c:tiğini söylemiş ve: 
ci liıımf kamaraya Jro1JllUllaNı. Pa. baradı&)UD. Yatmqmıs da me Bt. lll'IDll bir vaziyete aolmlmaktan Bu kadının ldrasmı 

aL-- 1~U tmın rdJ arka- renttlzlJdn 1.---• ...Ma+a--4- komisyonları seçllmittir, - fJV bile 
tamı ıarwu ve uı.ua a pce Aa\P- •"""··~a .. ,,&&U. komisyonlar 11 marta kadar Ç"- kurtanlmalannı istemekte, iel'a. hen veriyorum. B8tihı eeyalarıını 
sı kesilmiyordu. Fakat yanlış aala- Ktlçttk bir 88lldJk ile iki btlyök hemalanm tamamhyacaklardır. :Ec. abn biraz da caddelerin Uıımiıliği- sattı. Kabahatini kapatmak için böy 
maym sayın okuyue~ bütün bawl yanımızda oldutu için Ahmet nebi ve ekalliyet mekteplerin ona ne çevrilmesini dilemektedirler. le yapıyor!) 
lRa lkrun1ar w Dtifatların kunı 115z. İdrts'fn kendisinden biç de föphe - ve liaelerindeki Tllrkçe ve killtbr BDmi TWı:el Demiştir. 
Jerden ibaret olduğunu bllh8888 kay. lenmemiştfm. Fakat dakikalar de- mnaJH:rııleri 13 mart salı gttntı öğl1J-r f Muhakeme l8hit celbi için kal· 
detmek isterim, banJranm 1Dllmnl 111. 1&&tler ıeomeie ~ ytt.. den aonra lldde Alman Uaesi saw. Satye Ale•vhı·ne mıetır. 
mllfettlel ete salonda, patanın llOhm- rejim, bir bıpkla dellnmft gibi hır- nunda topJanarat :tomı.yonıarm ra ., Boutma top o~•~up cam 
• ~. gtilDWcluttı .-. kol- ..... bapmıttı. v. llfhayet iki porlarmı tetkik edecek ~ bunlar y eniclen Bir 1unn ~·" ve ..,. ... 
li*taıı, bize bakıyor, JdmMUr bel- ubclq blıfb• "ferlP be1dedti'tilm tuDlf edilerek maarif mttdtilYf!ti llNlhkemw verfldller 
ti da balimize ve egekliğimize mnu. bah d lm t A.ı.- t f.J- · vası"-""''e 11'aa_,, .. '"ek•1etfn x d D A l' J. -ı-_, e.u 88 a 0 UŞ U, A!Wle VI uı-18 l4liW JU HA: Y< al e gun e- ava çı aı Seliın isminde henftz IJ yquıda 
,... hlll mendanda J'O)du. 1'iıı ar- rllecektlr. ~.ı.. .... __ b" 
•-~ NVV\ • • uuawuuı U' çocuk, Taksimde Sıra-
~ çanları çalmm11, herkes tık t.eselli bulacak, ~yorula.. ~bank tarafından ~yeyo aervilerde, (Lile) aokafmda futbol 

gibi paea da ayaklanmıetı. Tam mer- cak hiçbir tarafı Jrahnamıetı. Trab· BBl.ımlll.:Dll : vald mtıracaat tlzerine Satie firkc. topu ile oynıyarak gelen geçeni ri 
diven batmda bUden durmut, yanım ı bte • .n....ıaa-.... .:...;;....- fellk t tinin em~ pyri menlmlesine ted- rah e 

us gar ,,I&&".......,... _,.... e Turizm faaliyet; biri ih .......... "'---"' d .. _,.,,_ atsız etmek ve bu ara topne 
da buhmuı Ahmet tdrille Tllrkçe Btrendizide baıımma 9fSkmD.W iete. ....,.w w-.cı ,...on •uu.u yıtz. (Sevda) apartmanınm ild camım 
llOl'lllllfbı: Tıpkı t:ahmtn etttllm gibi hacı ba- tıtanbul (Turizm Büroeu) 9eY- mıgt:ık. kırmak suçile yalralanmıe ve adliye. 

- Mehmet eıf8Ddi doatumuz para balu bizim altınların aatilne yat yahlar igln tabettiği brotlrle. lr. Bu kere, Deniabank, Asliye 1 in- ye teslim olunmqtur. 
Janm alda a! ~. bisi de Blreudl•l19 atıver. lPransızca nB8halanrıı da hazırlayıp ei ticaret mahkemesine ildnel bir Çocuk, henüz farlki mibneyyiz 

Alunlt idris pepnm eteiinl ip· Jnie1erdi. ıwtmı• lltm gUmç hem tabett.i,rmlet1r. 10000 tane olar ut m\\racaatta buhmmue ;ve esas da- Ohnadığmdan babası Halim de sug. 
-*-.. .pirm: de aeJJdı idi. B6yle lıayJrlı ve top- hamlan bu brotOrler muhtelif tu· vasını ikane etmlftir. lu olarak JrendJahae refakat etmek.. 

- :mvet pqa hasretleri Mehmet tan aJıe verit &mimde hiç gelm&- riml. bllıola.rma llM'koluwaktır. l)enizbuk idaıeai, tl8UJsUa ve tedir. 
efendi M, bohmm da para delil, fa- mitti bel""•· Ayni brofllrlerbı arapça n~bın kanuna muhaDf bir tekilde ödemlt Çocuğmıa mukayyit olmıyarak, 
W oek aldlt. ~ devletbWde BL OtellD odumda Bopah Sllley. da :hUll'lattmlaeaktır. oldutu 235 bin 48& Uranm Satyedm ena aobkta top oynatan Hallm ile 
nndblde nakde tahvil edeceii&- _. ile brtdıkJı et11rQw, arpacı. ikinci neYI eıa.k geri alınmımm ve bu huauataltı Se1im d1hı B1ıl1ı eea mahbmeeine 

Demll, ~ ge)dp bqmaı ma kmnnlJan lfbl lılrlllrimille ba- tldnci nevi ekmek meaelesi et- gayri kanuni m•aamelenln iptal oltm BeVkolunmutJardır. 
elnül, ytlaUmtt. papmn eteltne def- qq, dUflhıtlyorduk. n, 1 'nl tanı- rafında Belediye Ekonomi heyeti muım fatemeldedir. Bir ~ank•lcl ...... kGm 
t1lrmfetL. marblm• w hitt*lld .,. lıllhut& tarafından hazırJanan rapor, Bele.. Muhakemeye bu gthı1erde bc4 o1llu 

Trablua garb ile Birelldlzi anam.- dilini bUmedllbnls ba yabuıci diyar. diye riyaseti tarafından tef.kik olun- lanılaeaktır. Yankesicilik IOl'fJtiJe Mehmet 
daJd JQlouluiumu.m wı1 seçtiğini da kime bat vurur, cteıdlhWd nam maktadır. ilımlnde bir adamm celımclin ..atim 
uJaaup pek dUlm varmıyor aaym anlatabilirdik. İtin tenllllne bakı- Riyaset, hazır1aııan ekmeğin fi. YDk•k m .... ın naellte- çalan Salihattin 2 inci uUye ceza 
olmyucuJanm. Yalıus •yahatm ete. ms Jd, cebimde de aç Ura d&1: me.; atı etrafından kat't bir rakam tes- bine ... n•nk ....... m•hJremeai kararUe din 8 ay ı!S 
ftlll1 mtlddetlnce bal geeeU stındihı· cldiye ile birkaç kuruş ufaklıktan bit ettikten sonra ekmeğin satışa Yüksek muallim mektebine A ~ gün hapse mahkfun olmuttur. 
11,U.U. bırakmamak, atfyen yapı- bqka para da yoktu. Bizim flaf yll- çıkanlması için fırıncılara salAhiyet nacak olan 47 talebenin dün yapı)am - • • -
IMü bllytlk fllerin bU.ytlk klrlarm· nldl Hopalı da, oeNmdeld ge1derda verecektir. imtilıanlarma bu gün de devam edi. Tramv•y va IHl•J• 

= De beDf oyalamak lfttuf. baba ile beni oeaaretlendimıet lllti. llAAIDTJ!J 
1 

lecektir. çarpıf11U181 
.._.,.. lllllUID lllÜfettll Jardu aklmca. Ben Galana da düz. - S&dtl ve yazılı imtihanlarda ka- Tünel..\llll hattma itllJm tıuı. 

> cwaptan lllrıH\hd7I me ~ awtup aldatmak için Yeni tedrisat müfett'•i 1anaealr olan talebelerin isimleri ı- vay anbuı Clvotnbeyde mnküll 
~ llnla ubelu, kaJıYe enmıw tutqturuldujma kani idhrı Y darece illn edilecektir. elhetten gelen 1<>för Alinin idare81n.. 
lltt dw bltmda Jlne, lıkl .ı.... ı.tanbul tur tedrisat mftfetti,Ji- 1 ._ buld U il deki d.ı.. eevldyat mıem1JrluAuna 

..... MltMfm, blru ICml'& adem• ı• jbıe, Siirt illr tedrisat mW~lerhı· ... n • Ç " alt kamJon ile ~ ft tram. 
...... , ı •Mllm hll• ..... • · im ft Amam oldalmıu 116yByen elen Ali ıua AJrumı tayin 0fumn118 Maarif Veklleti, dtln tstanbul vaym ısn cam ~ panm.ıw.. =-===-~ otlln tltlld dlteı" haklbtlerle b&- Ye taybl lılllrl kendtabıe blldlrilnut. maarif mtıdtırUlğtlne röndenUil bir fı ve kam:ronun da bw w ~ 

..... tsıldlıtla dt lg Jlbıledni Qlk&r- tir. tamimde, ln&dt, Çamlıca ve CUm· murlufu hasara utramıe ve ntıtu. 
• ............ ......_ .._. -.. ..,..._ Katılumı oatarak: M hurlyet im orta mekteplerinin (ltae) ca bir aylat vukubuJmaımlf;lr. 
., • .., Bir ..wı. -• Jlllıa. - JDfeadDer .....,.... sa.in bey. ••rlf memurl•nnın unvanı altında t:anmmım hüJmıa • ..-~VV'l_..,..,.,..~..,._,.,,..,.~~N\A 
dma fldada. Ahmet t6fıl. ...... .... .. W. -~:w- lopl•nb81 ld brarmı blldlrmlttlr. 
Jat:blrJul Jıamanp llaearü sfttL Din adamJarmda bil- latanbul Maarif memurlan, dün - --
... ...,.._ rtllllill lılr JDeClm9" 81f1.oraa Dll"edia, ......_ poUal Kaarlf mtWlrtl Tevfik Kutun riya. 
• oldlılll Wlll ıJM _.piti. _...alimi lbıA llanllola .-...k ..U .ıtmda toplanarak muhtelif me 
T-....... 1s •1ta lllt _. =::- pala, ~ aatnlılade _., ... ttnrtnde l&'ftlmeler yapmJt. 

ra.r .... 1 IJ+4 .... •• ... ..... Blm•..... ~. 
,.... • .,.., lılr llllll % .... ...._ 811 ldWU llltlbe ...... • '•'· -.ıwuuı. epeyoe UllUD llllrmtlftlr. 
iL V. &IW \etil JT a ı '*!L .... ,.,., .._ ..._. .. ttm. 1mu1. T•lebe blrlllderl 
Ve lıir ..,._. mznlh• Ah• il. ~lp9' 1ıJ1tt1 ._nlılr 1"nmnltecle bnılmuma karat' 
riltrı ftl!cs "'la • IWli' .,_... .._. te.caıtar oı. ftl'Om taıebe btrUkleri )ekhtdett 
...,., ft ı.tta ~ prb ~ dnam ohmmattadlr. 

- ıı.te,. ltDi ~ edecıell beWlre Nllll( • ıme) 1181& Re Bu mbalebetle enelld Sin de 

TAKViM 
hCUUOOUUihhfiii#UWh'&tıAIN 

S llart 1959 CUllA 

Hlerlıtlll--....ıSSI 
a..ı ıll f•l.at UM 

-
"·--· 116 -

* - Buı •boı.ntn ••11 
aeıi bırakılan v ... Jltlo&dele 
~ to..-a b• rr ltlnd• 
ppllaİütlr. 

* - Jlüü :rütlltelbıe taıtıa 
..uı. B. 8acJrl Jlabat ..... 
~. * - .., lglıa ......... 1l 
11000 .. ..ı p.ı '90ea &7 ltbMle 
&On4trllmlttlr. . * - ı..aı Arbolo,JI ve 

POLiTiK~~ 
Türkiye Yunanistan 

münasebetleri 
Son llBDelerde, karph)dı dosta

ne hiBleria ~ önlerinde 
iyi DdlDwbetler tMlal snnmnda ken 
dllerinl yaJdqtırmap 119Vbdebile. 
cet bir ,... ........ g6rea iki 
Alrdeül w ...... memJelret. lRl a. 
..,.. atılarak naJIBt bir dB§ftRae 

l&ttamllftlr. Bil ..... ft ayni 
..--- Pn*n dedetleri Tlbti. 
J9 De YnmınMandlr. 

Her .... bir detletl lıiıbbie

- &JllU, meafaatlerde a)bnllk 
-lt•elıllea Dd ~ ftl'dır. Biri 
llmmıl =nehhr, dlpıi de mmmd 
lllyuet m•ele'eri. 

ftlM;te • Ynnant.tan, mlham 
blrlnel ~ - tllrlil ihtilif ... 
beplertni bertaraf edecek bir (18-

ldldıa haretet etndeler w umumi ai
JUet noktUmda da birbirlerinin 
nwd'ut1ednf itmam edecek vul-
7.8tte lıahmmllllardır. 

Bu mtlteb1ıll m1Jaaetin muvaf.. 
fakİJetinf temin eden py de, taıi. 
hin, bir detrhıde v8mt bulan bir .... 
Japmmashk uhffealnl kapıyant 

sallı idnde :yap.ı«ak hedef ve gay. 
si, ve bu hususta gösterilen hüsn11 
niyettir. 

ı.ı. bR'Uletl .umt:ye • - illi 
memleket her noktadan bir ve hassa.
siyaseti takip, umumi sallı itine JU 
dun ve aralarında tabaddOs edecek 
ihtilUiarı umumi hukuku düvelin 
en yQbek ._.,,.. IÖl"e ı..netmek 
emrlncleki analanm w.i"-etm!ller· 
dir. Ve bunu, Ankara.da, 30 tearinL 
evvel 1930 da lıltaratlat VBl8llD&da 
hmdhn ve dostluk muahedesini im· 
za etmekle tahakkuk ettirmek fete. 
mitlerdir • 

Bu muahedenamede Wtler, ta. 
nifeynden biri aleyhfne mu.teveccih 
lıiçbtr sfyasl veya fktfsactt itilAta w 
tomblniiona dahil ohnamağı m1lt.e.. 
kabJJen tayin etmi§ler ve BUlhperva. 
rane tarzı lıaretetıerhıe rafuıen bir 
veya birkaç devlet ta.ratmdan taar
rmş. uğradığı takdirde mubasemL 
tm blltilıı ınflddet devamınca bitaraf 
bğı muhafaza edeceklerini ilin et
mitlerdl 

Aynca yine aynı tarihte w 1'dl· 
rl teelihabn taWidlne ft cleilbi kuV. 
vetlerinin stat.osunun nmhafa•mna 
miitedair bir protokolla da iki ıaem. 
lelıet W telUbat muraflar.iDin 
beyhude artmaamm örıthıe PP19k 
her bir tarafın haiz oldutu teraiti 
maheuaayı ııuarı itibara alarak 
miitekahit kuvvetlerin mitevuf 
tanda tahdidi yolunda. miltaıadt. 
yen yürUmek gayesini taklbett:Der. 

Tllrldye ile Y~ aunimt 
teerikl mesai, anlara ve dostluk 
ıdyaaetlerine de sadıkane merbut 
olarak bu siyasetin devamlı mtip
fmı temin etmek fatedfler. Bu elhet
ten Brfyan Kelloi mfukı meflm
mundan ve diğer imza etmlf bulUJl· 
dukJan beynebntlel aenelerden mQL 
hem buhmaıı ft nllı ga11J1111ııe ıner. 
buttyetlmnm Wr cWU1Dt gtaten. 
rek AnJrarada 14 eyltl l988 de bir 
pandwtt ......... m'h't fiinıalad!Ja!\ 

Bu veıdka • iti dnı.t de mftt
tereır hudatlarmm teeal'ftzde.n ma
ımniyetlnl mfttekabflen tabtta1 ecJl
)IOl'lar. Ve beynel'"Rel rn% &bette 
lmdiJeri. ~ bir atlb tmlt edebi.. 
Jecelr olan her m•alede enıel mir
de iatl.-nYf ,,. belnelmllel ~ 
Jaıda blrlıblelllda maW taMiU 
,...alıl orta,a JroYQWfaıda. 

9 pbat 11M ele Balbn .,.,,_ .. 
bualş•etldaha~ 

Ye nlha79t - uı...-., flt 
.._ w ...... szmlıl.U an:. 
... - ..... tam lılr ... 
.... ı.,ft,.e:IDI tanin ...,. • 

Jla ...,.., '1'11111- Ymmı .... 

lalmnm '8tlhmetl, ft •adlaleJeN 
~.,.artWıelhr-... 
.... a&•dtll ...,..,. .,.... 
bıu••whlwww -ahı·••..,._ 
m dikkat~ hadis 'ı ta .. 
dm 11111ı11ır. Ba. •aıı , » u'sr• 
- ...... N ''rı Jbhl •,.... 
.......... lıldıttr • ...,. 'NıL ................ , __ 
JÜatl .. "'>'kah Mr .......... 
:rla attld. 

Dr. •ı•• SAGAY 
hMı k ••llt nltl bu . .......,_ lllılk I* u.ıt __.. ,.,ati· 'Onnenfte dekanla.r mte1tal ıeldıör 
:a& A l'tt - ....._. w bir Jla.. ... &lllatnnt, cllll olarak da ce- Cemil Bil&eUıı ratallii attmcla iıop-

Jılahkült mOze&l bir aya ,.,,..~~""""~""""'~~~~"""'~ 

tlf& ._alt & bu nmll. blmdea .......,_ teMerl -tarak laaar&k bMl lfk'Ulmeltr yapmllar. 
· VA4 ... 1llelS. de ..... cıla1l - lfte demlttlm. tnanmıyona. dar. · 
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TGpkapu 8ara11 mbatd tamir 
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Barem kanunu tatbik edilinceye 
ılaadar memur aJm17acaktnı. 
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lira .. Çooak ..... ltw-
ıwma "9 olaamrt 
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Balkan 
Commonwea!!h'i ont Ciano · Lehistan 

Seyahatinden Dön~Ü 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

cud& getirecek olurlarsa mlitecn
vhılerln hır11larm1 UmltsizUte u~Mt 
mış olurlar, binaenaleyh dünyada 
sulhftn devamına hlzmet ederler. 

Paris: 2 (A. A.) - Jour gaı«ı-
eı:ıi, İtalyan - P-0l<ınya mü~ere

lerini mevzubahs ederek diyor ki: 
C, c:/ un "Vartovada Kont ıan n 

1 

yaptığı konutmalar bitmiftir. Po
lonya Franaa'nın müttefiki olarak 
kalıyor. Vllrfova müzakerelerine 
hakim olan cihet budur. Polonya 
hariciye nazırı Beck, ftalya'nm 
muhayyel hediyelerine f ransanm 
dostluğunu değiştirmemekle çok 
k setli bir ıiynaet takibetmİf -

tir." .. 1 
Petit J-0unıal, Polonyanın ıuuş-

erek Macar - Polonya hududun
d n ·ızgeçmediğ'nı yazıyor ''e 
"Berlin - R-0ma mihveri aooba ca
zıbe ini mi kaybetti?" diyor. 

Figaro gazetesi ş yle yazıy~r-
"Yükaek bir Polonyalı tahaıye

tin matbuata yaptığı beyanatı kay
detmek gerektir. Bu zat, ltalya
raın müstemleke taleplerine müza
kerat hususunda İtalya ile Polonya 
araamda hiçbir anl~ma olmadığı
nı ve Polonyanm eaas siyasetinin 
mutlak surette muataki~ kalm~k e-, 
aaaına sadık bulundugunu aoyle-

rni9tir." 

naa üzerindeki tazyikleri timdiye Fakat kOçük devletlerin birle-
:dar görülmemit bit' tiddetle ya- şebf1meleri için de yalnız nazari 

caklarclır. Binaenaleyh timdi- ve felseft mütale.alar kAfi değil-
pa ed"l • "L! lik tehlike bertaraf ı mıt gıı;Jll dir. En evvel cokraft V'llziyct buna 
gC>zükUr." milsald olmak icap eder. Siyasi ve 

KONT CIANONUN BEYANATI iktisadi ahval ve şerait bu blrleş-
Varş.ova: 2 (A. A.) - İtaly& meyi teı,vIK edecek mahiyette ol

Harl<ıiye nazırı, Caracoviç'de Po- malıdır. Ve nihayet, bu kil.çOk dev
Ionya matbuatı mümessillerini k.a.- letler de birlblrlerine karşı kin ve 
bul etmiş ve kendilerine aşağıdaki garaz besle.memeli, blriblrlerinin 
beyanatta bulunmuştur topraklanna göz k<>ymamalı<lır. 

"- B. Beck ile yapmif olduğu- Bugün Avrupa 8iyasetinin tehli-
muz mi.izakereleri kapatan tebliit, kelerinden biri A lmanyanın ccnu
telakkimizin netayicini göstermit- bu ~ıırki Avrupasını nüfuz ve ta hak 
tir. imdi size Polonya'nın zirai, kümü altınn alma<:ı korkusudur. 
iktisadi ve askeri aahalardaki te- Böyle bir k<>rkuya ger~ekien ına -
rakkiyatı knrfıaında duymakta ol- hal \'ar mıdır? Bu suale ister müs
duğum hayranlık hislerini ifade et- bet cevap verilsin, ister menfi ce
mek isterim. Memleketimizi me- vap verilsin, şurası muhakkak'iır 
sud bir surette yekdiğerine bağlı- kf bugün Avrupa siyaseti için endi
yan ve tarihte birçok müfterek şeli ve knl'lanlık bir nokta Alman
noktaları bulunan hissiyatın ltal - vnyn affedilen bu hakiki veya ha-
ya ile Polonya arasındaki dostlu- yali maksattır. 1 

Muhiddin Üstündağın 
Dünkü Muhakemesi 
Ankara, 2 (Telefonlıa.) - Eski 

İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ 
ve arkadaşlarının muhakemesine 
bu sabah 10 da Temyiz Mahkeme- . 
si Dördttnctt Ceza da.ire.-;inde baş
landı. 

Duruşma 8 celse halinde geç 
vıakte kadar devam etti. Heyeti 
hAkime Mecdi, Nan, Cevdet, Ha
mid ve Osman Ta!Attan mürekkep. 
ti. 

İddia makamında baş milddei
umumt baş muavini Arff Çankaya 
vardı. Evveli\; Devlet Şnrası IU
zum u muhakeme kıaran okundu. 
:Muhiddin Üsttindağa a1t kısım 9 
maddeye toplanmıştı 

0

kl yalnız bu
nun okunması 1 saatten 'fiazla slir-ı 
dil. 

Bu ma0lıatadan sonra Temyiz 
mahkemesi Başmüddeiumumi81nin 
şu iddianamesi okundu: 1 

verdiği derslerden istifade ile oto
büa itlerini yoluna koymak, muay
yen ve yeknesak usullere ba9layıp 
salim ve dürüst bir mecrada tedvi
nini temin etmek üzere 52 madde
lik bir talimat tanzim ve daimi en 
cümene ta11dik ettirdim." 

Muhiddin Üiltiindağ, bu hu 
tnki müdafalıarına su noktayı da 
Jave ettf: 

"-Aradan bir buçuk sene ge• 
tiı biz suçlu sanılanlar İfimizde 
ayrılmıf bulunuyoruz. Halbuk 
hakkımızda tahkikat yapan müfe 
tifler hala lstanbuldn ayni vaz .. 
nin buındadırlar. Usulsüz gör 
len talimatname de hali mevl 
mer'iyettedir. Şu halde aleyhim 
deki iddiaları serdedenler, ker 
sözlerin<> kendileri efe inanmıy 
lar demektedir.,, 

Eski Vali ve Belediye Reisind 
sonra, eski muavin Ekrem Sev 
canın müdafaları dinlendi. Ek 
ezcümle dedi ki: 

"- Bana isnad olunan suc' 
dan birincisi fbrahim adında bh 
nin Bakırköy - Sirkeci hattında is 
letmekte iken 30--3-937 tarihin· 
de ruhsatnameleri istirdat ve bila

hare cezaları affedilm~ olan 3268 

ve 3353 numaralı otobUalerin gene 
eskiai gibi Bakırköy hattında ltle
mesine müsaade iatf!diklerl halde 

Bu Mi ·et Ş ':fini 
Nasıl Sevmesin 

Cümhurreisimiz tsmet ınc 
dun lstunbula gcldı. \ e derhal. 

u yol yoı gwılu, tınu hnadan ı: 
abahce s:ır, . nda he~ me lı 

mensup halk miıme . illerim ka 

de-r ek onlann d rtl ı nı dınleme 
daha ziyade ref~ha kavu ala1 

ve memleketın kendilcr'nd n dı 

zh i tıfadc C"tme i ımkanlaruı.ı 
, tırmagn ba ladı. 

).1uh "I< k h, bir d vlct reis 
'n bundan blı) ük, bund.m mnı: 

ııarcket tasavvur edilemez. 

Her mesleke men up mümc 
r. kendilcıini tam m ınasile bir 
a gibı dınliycn, onlar için, onl 

ı nbeı hır b ba gıbi düşünen 

•nuhterem ve müşfik şahsiyete 
lerlni en bi.ıyük samimiyetle d · 
yorlar. O, bUtiln noktalar üzeri 
en bUyUk titizlikle duruyor, en 

teferruatı bile ihmal etmiyor. 
lu zekasını memleketin daha z 
de yUkselmesi uğrunda en bU 
cömertlikle saı·fediyor. 

Bu millet, kendisini bu kada 
ven, kendisini bu kadar düş" 
Şefini ııa!!ıl sevmesin? 

MURAD SERTOG 
Epoque gazete::ıi tli) or ki: ı 
"Hadisenin ehemmiyetini tak

dir etmek için bugünkü vaziyet~n j 
aksi hi.dia olsa idi ~lerin nasıl bır 
gidif alacağını göz önüne getir. -
nıek icabeder. Yani, Polonya Hıt- ı 

ğu daha devamla kılmaktan hali Bu endişeden Almanyamn sıkı 
kalınıyacağına kaniim. Esasen dostu olan İtalya da kendisini kur
Duçe'nin Polor>ya miletine hitap tarnmıyor, hatta iki dostun bu me

eden mesajı ile Fa,ist ltalya'nın selede biribirlerine şiddetli bir ra
yenlden meydana gel~i~ olan Po- kip oldukları kanaati de ortada do
lonya hakkında beslemekte oldu- laşıyor. !tal~·aya birtakım emeller 
.ğu hisaiyata vakıf bulunuyorsu - atfolunuyor ki o da Alman\•anın 

"Muayyen maddelerde, vazife
lerini ihmal ve auiiatimalden suçlu 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ ve muavım 
Ekrem Sevencan ve Belediye fen 
i9leri müdürü Hüanü ve Belediye 
Varidat müdürü Ne,et haklarında 
Dahiliye Vekaletinin emir ve ten
aibile yapılan tahkikat üzerine 
Devlet Şurası umumi heyetince ce
za kanununun 230 ve 240 mcı mad· 
delerine tevfikan son tahkikat 
dairei aliyelerince açılmasına 7 ·-
12 - 938 tarihinde karar verilm~ 
olmakla kendilerinin celbile duruf
malarının İcrası ve suçlarının aü
butu takdirinde tarhdidi ceza olun
ması talep olunur." 

tarafımdan Topkapı - Sirkeci hattı- ===============::! 

ler ve Mu~sol~iye iltih~ ederek. t: 1 
lepçi vazıyehne diifınuf ol.sa ıd 
vaziyet nasıl bir 'ekil alırdı? Bu 
takdirde derhal bütün Avrupayı i 
tiddetli bir humma sarsacaktır. 
Ve geçen eylüldeki feci havaya 

girmif bulunacaktık. Almanyanm 
ve f talyanın arkadan hiçbir endi
telerl olmaksızın İngiltere ve F -

" nuz. cenubu sarkiye doğru nüfuzunu 
KONT CfANO DÖNÜYOR t<'vsi etmemesi i~fn birtakım itilAf-
Yivana: 2 (A. A.) - İtalya lar VP. kombinezonlarla kendigine 

Hariciye nazırı Kont Ciıano ve re- yolıı kapamak ta~a\•vurundan iha
fika~ı Polonyadan gelerek İtalyaya rettir. 
dönmek ı.lzere bu sab~h hu~usi treni Cenubu şarki Avrupaıu ital
le Lutler1burg'a gelmışlt>rdır. İta! - yadan başka Fran!ola, İngiltere ve 
va hariciye nazırı istasyonda Al- RUfr.Y"'\YI ria alakadar eder. Rusya 
·nıam'a hariciye nazırı namına Pro-j • için bu kıadar geniş bir Alman ııü-
tokoldan Mohr tarafmdan selam- fuz ve km·veti yakın bir tehlike
lanmıljltır. Protokol memuru Kont dir. İngiltere; Balkanlara yerle
\inııoya İtalya hududuna kadar 
refakat edecektir. 

şecek kuvvetli bir Alman nüfuzu
nun Hindistan için bir tehdit. teş
kil edeceğini gözden ıızak tuta
maz. Fransa art~k Şark! Akdeniz 
taraflarında kendi menfaatleri için I 
hiç biı' ha) at hnkkı göremez. 

Bundan Mnru cel e tatil edildi. 
Ve öğleden sonra .aat 14 te duruş.! 
ma tekraı· başladı; önce .Muhiddin 
Üstündağ evvelden hazırlam~ ol- I 
duğu müdafaanamesini okudu. Mu 
hiddin Üstündağ, hakkındaki ka
rarların ittihazına e~a~ olarak gös
terilen e1'babı mucihenin hAdi8ele
ı·in hakikatine ve mahiyetine teva
fuk ve feUıbuk etmediğini izah et
ti. 

Bu meseleler karşı ında sırasile 
aldığı tedbirlPl'İ 7.İkretti \'(' Oe<Ji ki: 

"- Nihayet bu tecrübelerin 

na verilmesi keyfiyetidir.'' 

Ekrem. kendisine i<ınad edil 
diğer ~uçlı\T hıakkınrlakl müdnf 
alarmı yaptıktan sonra dedi ki: 

"- Muamelenin seyri ve ~ti
celeri ortadadır. Kanunlara, ni -
zamlara, icaplara ve kanunların 
Belediyeye verdiği r.alahiyetlere 
aykırı hiçbir nokta yoktur. Hat -
larda, haaır ve tahsis de mevzu -
baha değildir.'' 

Diğerlel'i ele müdafalarını yap
tılar. Vakit geçiktiğinden duru~ -

maya yarın sabah 9.30 da de\ıam 
edilmesine karar \'erildi. Yarınk' 

celsede MUlkiye müfettişlerince 
tanzim edilmiş olan 750 sahifelik 
fezleke de okunacaktır. 

Yeni Papa Dün 
Vatikanda 
Secildi 

Tarab/usa 
Alman Askerle
ri mi Gidiyor. 

HMifçe temas ettiğimiz bu mil
Jahazalnr bize Balkanların kuvvet. 
Iı ve bilyilk devletlerin nüfuzuna ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

açık bir saha tc!'lkil etmeleri ihti- Saraçog" lu Geı ... 1• ' Vati.kıan: 2 (A. A.) - Konlav-
da üçüncü rey toplama neticesi.n
<le Kardinal Pacelli, Papa seçıl
mis ve saat 18 de netice rlüııyaya 
il!~ edilmiştir. Pacelli On ikinci 

Pie ismini almıştır. 

Paris: 2 (A. A.) - Libya'ya 
1tıaJyan kuv\'etlerinin gönderilmesi 
h· k1<ıııcla Fignro gaz;elesi şö~·le ya-

malinin bile dünya siyasetini l1fünl 4.i1 

apa seçilen. Kardinal Pacclli~ 
2 m:art 1876 tarihinde Romada dog 
mustur. Demek oluyor ki, tam ~3 
üncü yıldöntimü günü Pnpa :-eçıl-

.:. • 1 ,, ı . ktadır. 

l:.tı ıJ sk Yiı1e 

alt Ust edebi le<:eğini gösterir. Hal-

zıyor: bu ki Balkaıüar bütün limitleri kı- Hariciye Vekilimizi dost ve mlit-ı 
"İtalyan kuvvetlerile beraber racak kadar mllttehlt ve kuvvetli tefik Yunanistandan getiren (Sava_ 

Libya'ya Alman kıtaabnın da git- olsalardı dünya rahat bir nefe~ al- rona) yatı, bugün saat 17 de Dol
mekte olduğuna dair Londra ve [ maz mıydı? Neden ortada Alman- mabahçe sarayı önünde demirlemiş. 
Paris'e endife verici birtakım ha- ı yanın İngiliz adalarını yahut F.rou- tir. 
herler gelmektedir. Ayni zaman- sız vatanını işgal etmesi korku::;u . Bay Şükrü Saraçoğlu, refikaları 
da Li'byaya Almanlar mühimmatı yok? Çünkü bunun imkansız oJdu-

1 

Ye maiyetindeki zevatı kar§ılnmak 
ve müstemleke askerleri elbiseleri ğu meydandadır. İşte Balkanlarda üzere seryaver Celal, Korgeneral 
de gönderiyorlar. da boyle bir imkansızlık vücudc Halis Bıyıktay bir motörle yata 

Diğer tarnftan Maretal Göring' getirmek Jazımdır. geçmi§lerdiı'. 1 
in ltalyaya yapacağı seyahat esna- Bunun için hakiki bir mani vıar Hariciye Vekilimiz saat 17,10 da 

S ferden Kaldı 
smda Libyaya da gideceği haber- mıdır? Balkan misakı Balkan dev- kendilerini almağa gelen motöıle 
lcri teeyyüt etmektedir. -·: cihet Ietleri arasında hudutları diğerle- Dolmabahçe nhtımına çıkarak Re-

. Mer in hat!ı için Alman tez - de Almanyanın bu meaele)e gös- rinin zararına genişletmek yolunda isicUmhm: tsmet tnönüne mUlaki ol. 

gahlarında yapıldıktan !'onra bazı terdiği alakayı isbat eder.,, bir emel bulunmadığını lsbat et- muşlardır. 1 
arızalar gost('rmesi üzerine İktisat J our gazde~i de şöyle yazı- miştir. Zaten böyle bir arzunun Hariciye Vekili 6Ukril Saraçoğlu · 
Vek!letinln tayin ettiği 'bir komis- vor: bulunmamasıdır ki Bal.kan mlsa- gazetecilere aşağıdaki beyanatta 
yon marlfetile inceden inceye tet- . "Bu münasebetle fngiliz • hal- kını imkan dahiline sokmuştur. bulunmuştur: 

1 t ba Ü ttirmek (- Komşumuzun ve müttefikle. 
kik edilen Etrilsk vapuru son se- yan temas arını e r z e Demek oluyor ki Balkan devletle-

mak fırsatını bana vermiş olan b•J 
seyahatimden memleketim hesabuıa 
memnun olarak dönüyorum. 

!'J'i.irkiye Ctimhuriycti her yerde 
itibar görüyor ve Türk milletinin 
sulha ve medenıyete hizmetleri 1.ak
dir ediliyor. 

Balkanların tek hır , ile teşkil 

ettiği fikri Bükreş içtimaından son 
ra daha ileri gitmiş bulunmaktadır. 
Ve kanatime göre Ball nn birliği 

fikri gün geçtikçe daha kat'i bir ilı
tiyaç ve bir zaruret olaıak kendisini 
tanıtacaktır. 

Türkiyeyi U'msil eden ben ve 
arkadaşlarım geçtiğimiz her yerde , 
büyük bir samimiyetle karşılandık. 

Bilhassa Yunan halkı ve devlet a. 
damlan tarafından bize karşı gö2_ 

) t ·ıt · Roma bü riınizin devlet adamlarlle tanışmak 
ferinden geldikten !'lonra kazan a-ı la:zımdır. ngı erenın - rinin birleşmeleri için en birinei 

• ğ ı L d p th'" Libyaya ve onlar ile memleketlerimizt alA.ka- ter'! k tez hil tı teb rından fazla miktarda su sızma a 1 yük elçİ$i or er ın mani orta-dan kalkmıştır. Birfbir-
1 

en sıca a ra aruz et-

il {! d b Ü ı 1 k tlerı• .,o··nde- landıran mevzular Uzerlnde konus. ı tirmegı-· bo,... bı'lı'n·m ) 
başlaması y z n en ug n yapma- yeniden ta yan uvve .. terinin topraklarında gözleri olmı- • •'J • 

m ı~ınmgclen Mernin pMbınndan rilmeain~ lngil~~e ~~a etti~i yanBalkande~etleriaMffindah~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
alıkonulmustur. hayret ve teesaUrleri bir kere da- bir esaslı ihtilAf çıkamaz. 

EtrilS'k b'rkaç gün evvel şehri- ha ve bu sefer daha tiddetli bir Balkanlılar birleşmeğe kalka-
mize gelen Krup ve Nept~n v~r:- lisanla ltalya hariciye nezaretine cak olurlarsa. büyük devletleri da-
tris ıpaniterlri teknik müdilrl~nnın bildirmesi beklenilebilir.'' rıltmaktan korkabilirler mi 1 Bir 
de hazır bulunacağı bir komısy-0.n lRAN VEL1AHTI MTSIR kere, Balkan ittifakı hiçbir devlete 
t.arafından yeni lbaştaırve sıkı b.ır YOLUNDA karşı taarruzi bir mahiyette olmı- 6 Marttan İtibaren Seneni 1 En Büyük Eserı· "ı· 
ıurette tetkikten geçirilecek ve bıl- Berut: 2 (A. A.) - İran Ve- yacağı için bundan endişe etmeğe 
bassa .kazanlıa.rı dikkaıtle muaye- linhtı bu sabah Mısır kralına ait katiyeıı mahal yoktur. Balkan it- Neşredeceğini Okuyucularına Müjdeler 
ne edilecektir. Mahı-usa yatile İskenderiyeye ha- 'tifakından hoşlanmıyıacak olanlar E • 

Bu tetkikler neticesinde vapur- reket etmiştir. Bir Fransız topçe- ancak Balkanları ezmek ve avuç rzı nca n Ve 
da fcabeden tadilAt ve ilaveler keri yata refıakat etmektedir. içine almak niyetini besliyenler o-
yapılacaktır. Mareşal Petaln Franaa- Iaıbillrler. Balkan ittifakı da işte E 

Almanyadan gelen fen heyeti nın aurgos Elçlsl böyle hırslara kurban gitmemek r z u r u m u n 
bugün de Denizbanktaki çalışma- P ris 

2 
(A.A.) _ tyi malUm.at içindir. Balkan ittifıakından mem-

lanna devı""' etmiştir. Etrilskttn a ' p tain'i ı kl b l y K t ı _.. l mahafil Mareşal e n nun o mıyaca arın u unaeagını u r u u ş 
'azı·y-..: bu görüşmelerin nihaye - a an ' ·· · ·n dil ünmek ca· ö ülil b imka~ U 

""4-J Burgos btlyük elçiliğini uç ay ıçı ş ı z g r rse u n 
tinde te.sbit edecektir... kabul etmiş olduğunu beyan etmek- Balkan ittifakını teşkil için en bi-

İkti t Vekaleti Başmüşaviri rinci müşevvik addedilmelidir. lamlnl lafıyacak olan bu emsalsiz 
Fonders;ortende dün şehrimize tedir. Fakat Balkan Commonwealth'i tarihi kıymeU haiz olan eser Sayın 

~~~~;1'A1manhe1etiletemasageç ,. ............................... :: .. } =~tı~~~:~et~::~a~:ı~i= :~~ General Kazım Karabekı·r 
M~zakereler karşılıklı bir hüs- ı Binlerce masu~ ve ; 1 nasile Balkanlı devletlere inhbmı 

hüniyet havası içinde cereyan et- 1 ravruların sıimac• çocuk ~·.... i etmiyerek yakın şarkta daha geniş Taraf 1 nd" n 

Yeni Sabah 

!\ vrupada T ah 
(Ba,tarAfı 1 inci sayfamız 

de silinip giden blr cUl mı \e 
ruz! Meşrutiyet mekt.eplerl için 
hu zan doğru değildir. Sıkı ve 

\ amh temaslarımız, bugiin ~ ab 
ıemlt•ketlc•rde hulunan gençle 

in hizinı milliyet \C inkılahın 

l:ivala.rma çol< da•ıa. hağlı kald 
rnıı göst<' l'lctcdir. 

Bir nıemlekctt.e ilk 'e orta 
silin )ahancı mchte11lerde yap 
sındakl mahzurlara itiraz eu 
Fakat-keske mümkün olsa, ı> 
) etse de ne kadar ;) etiştirdi 
genç varsa, onların hepsini 
kültür iUcnıinio feytzlerioden 

fade ettirebilsek- .l\lemleket,, en 
çüğilnden eiı bü31iğfuıe kadar, 
t.erbl)eli fikir 'e ihtisas unsurla 
muhtae., dej;ril, açtır. 

J<Jğer yetişen gençlerimizde 
kusur bulursak, onun sebebini , 
hancı memleketlerde tahsile gö 

rilmiş olmalarına cleğll, kendi 
~selerimlzin zifmn hamled 
Kaldı ki milli t"rhi,J~ balanı 
bn müe St'SC'lerim ln şimdi her 
mandan claha faz) J,uvrntli ol 
lnrına. da liphe etmı3 oruz .. 

-·-ESKt AVUSTURYA BAŞVE 
SERBEST BIRAKILIYOR 

P 'n: 2 (A. A.) - Havas 
hnlıır ıc:• ·yi haber alnn Viyı;l 
nı l f'lln nleyhinc her türli! 

battan vazgc~llmecıine karıar v 
mi!;tir. Salbık Avu.,turya Şnns 

ycs.i Viyaııada hAlen mahpus 
luııtluğu Metropol Ot !ini bi 
haftaya kadar terl~ d eği a 
şılmaktıadır. 

27 şubattanberi Schuch 
refikasına hergün Metropol ot 
de Schuchniggi bir ı:ınat ziyare 
mesine m!isnade edilmiştir. 

llfi~~!~f K SERGi 
Yola çıkıyor 

Hareket 14 Nisan 
Newyor1< 21 gün 
Paris 4 gün 

1 Kayit içi ı 5 gün 

Türk gunüne 
yet· şecek T emm 
Grupları doluyo 

En güzel kamaraları 
en lüks vapurlarda 
heman ayırınız. 

NATT in.ekte oldu,ıınd.ıı.n bir haftaya k.a- 5 seıne kurumudur. Yılda bır U- ·bir a&.:taya yayılnıak iktıza eder. büyük bir salahiyetle yazılmıştır. 
6a.r neticelenmesi mubtemeldır. ! ra -verip siz de \iye olunus. Bu noktayı 7arm tetkik ederiz. ~~~~============= 1 acentalığı Gal.t su v 
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rBa$tarafı 1 iaci sayfada) 
F hrimizde ~ulunan Meb~z.slar, 

General /~ rnkmet, İstanbul Ko
lmub. a Korgenerll. Halis Harp A. 
:kademisi Komutanı KorgenerAl AJl 
Fue.d, TU.mgeneral Muhamm Maz· 
lum, Osman Tufan, İstanbul Deniz 
Komutanı Albay Cemal Milli ŞetL 
mizi ka.rwılamıya gelmişkrdi. Ayn.. 
ca başta tst.anbul Valisi Lütfi Kır· 
darın refikası bultmme.k üzere bir 
~ı:ıyli Bayan da karşılayıcılar a.ra
smda idiler. 1.stuyonun büytlk bir 
kısmını 'Oniversiteli gençler doldur
muşlardı. 

Karşılayıcılar en başta Bayan. 
ların grubu bulunmak üzere sıra ile 
Generaller, sonra Meb'uslar ve dL 
ğer zevat ve- daha sonrada Üniver
site talebesi sıraya dizilmişlerdi. 

Saat onu çeyrek geçe Milli Şefi. 
mizi hamil bulunan hususi trenin 
geJmekte oJduğu görüldü. 

Milli Şef Haydarpaşa.da: 
(46.009) ve (46.007) numaralı 

Lokomatifler ta.ı:afından çekilmekte 
olan Riyaseti Cumhur treni bir kaç 
dakika. sonra Haydarpaija istasyo
nuna girerek tevakkuf etti. 

Hnımsi katarın en arka vago. 
J?.Unda bulunmakta olii.n Milli Şef 
1nönti çok beşuş bir siına ile tren. 
den indiler. Milli Şefi Refikaları 
Bayan tnönü takip etti. . 

tstanbul ·valisi Lütfi .Kırdar ilıı 
İstanbul Komutanı Halis Bıyıktay 
ilk olarak Cumhur Reisimizi selam
laddar ve Vali, Bayan İnönüne ~e
hir namına bir buket taktim etti. 

Bunclan SOlU'a Milli Şefimizi. 

Pendikte ~lamış olan Dahiliye 
Vekili Faik Öztralk ile riyaseticüm
_hur Y•verleri, kalemi ~hsus nılidtt. 
rü arkalarında. ol~uğu halde reisi 
cühurumuz bir iki adım attı ve ken. 
dilerine doğru ilerlemiş olan eski 
Londra elçimiz Bolu mebusu Fethi 
Okyara iltifat buyurdular ve yavaş 
yavaş tlerlemeğe koyuldular. 

Koyu kurguni bir fötr şapka ve 
koyu lacivert bir palto giymiş olan 

i Milli Şef İsmet ln8nli çok neşeli ve 
sıhhatli görünüyor, kendilerrni kar
şılamaya getmtş olan generallerle, 
mebuslara ve diğer zevata iltifatlar 
ederek istasyonun methaline doğ. 
ru ilerliyorlardı. 

Bayan İsmet inönü de mütebes
sim karşılayıcılara iltifatlar ediyor
lardı. 

Milli Şef ve refakatindeki zev'lt 
tamam saa.t on buçukta 'Oniversite 
talebesinin safları önUne gelmiş bu
lunuyorlardı. Sevgili Ctlmhur reisi. 
ınizi aralarında görmekten mütevel. 
lit der1n bir sevinç ve heyecana ka. 

• pılmıış olan gençlik tezahürat yap
mağa ve (Yaşa!) sesleri etrafı çın.! 
latmağa başladı. Durmadan devam 
eden ve bir uğultu haliıtde iatasyo-
11 u doldurup taşan (Yaşa! bin ya
şa! varol Milli şef!) sadaları arasın
da ptirneşe ve sıhhat ilerliyerı sev. 
gili Ctimhur Reisimiz gençliğin yü. 
reğinde kopup gelen bu sevinç te
zahtırline ellerinde tuttukları şap

ı~alarını sallıyarak mukabele buyu. 
ruyortar ve yarının büyükleriRe ü
tlf at ediyorlardı. 

MUU Şefimiz bu samimi ve git
tikçe coşan tezahürat ve (Yaoa!) 
ee.dalan ar&J1ında refikaları ve ma
iyetlerindeki zevatla karşılayıcılar. 
dan bir kısmı bulunduğu hlde gu. 
dan çıkblar ve maiyetlerlne tahsis 
ednlm~ olan (Suvat) vapurunun 
yan~ bulunduğu Haydarpaşa 
nhtunma geldiler. 

Seviili CUmhur reieimil hava. 
nm Berlçe olmasına. rağmen şapka. 
Jıııu~ ~erlndet karşılayıcılann hep 
sin• ayrı ayn iltifat buyuruyorlar 
ve mUıtaJc}armın hiç bfrisinl mah
zun etmek letemJyorlardı. 

SUVAT VAPURUNDA. 

Gençlik en büyUğtimüsün bu ne· 
teli Ye pederane iltifatları karşı.sın· 
da kelimenin tam mıuıaslle cotmui 
ve bir aralık polts kordonunu yara. 
rak aziz şefi omuzlarına almak ha. 
vesine kapılmıştı. Gençliğin bu can. 

1 
dan gelen canlı tezahüratına: • 

- Teşekktir ederim, rahatsız ol
mayın... cUmlelerile mukabele bu. 
yuruyorlar ve yavaş yıı.vaş (Suvat) 
vapunınıı. doğru ilerliyorlardı. 

Milli Şef evvelA. refikaları Bayan 
tnönünlln vapura girmesine yardım 
ettilert sonra kendileri de vapur.Jt 
geçtiler. Bayan hıönü tehir namı
na kendilerine takdim edilmiş olan 

buketi ellerinde tutUY,Orlar ve 'bal
larile kaJ"e.ıla.yıcılarm ve gençliğin 
tezahürlerine mukabele ediyorlardL 

Milli Şefle refike.lan ve bir kı-
81JD Jıuı.raılayıcıla.r (Suvat) vapuru. 
na geçtiktel\ ıanra vapur hareket 
etti ve Dohnabahoe yolunu tuttu. 
Milli Şef bir müddet vapurun bü.. 
yük salonunda durduktan sonra ar. 
kadaki küçük salona geçtiler vtı 

Meclis Parti Grupu Reisi Hilmi U
ran'a dönerek: 

- 1stanbulda ne var, ne yok 
bakalım? sualini tevcih buyurdular. 
Bu sırada Dahiliye Vekili Faik öz. 
trak, Fethi Okyar, Cevdet Kerim 
lncedayı ve Recep Peker de kendile
rine iltihak ettiler ve umumi bir 
hasbihal başladı ha®ihalin mevzuu 
Fethi Okyarm kendi intihap daire
sinde yapmış olduğu seyahatti. 
Fethi Okyar Boluda gördükleri, Bo· 
!unun derdleri hakkında milli şefe 
tafsilat verdi ve: 

- Bolunun da şimendüfere ka. 
vuşması Jazımdır. dedi. 

Milli Şefimiz Bolu mebusunun 
bu izahatını dikkatle .dinlediler ve: 

:- lşte tam mebus! etim lesil~ 
Fethi Okyara iltifat buyurdular. 
Bu sırada Bolu ormanlarında yeti. 
şen (Rodendron) . denilen ve zı:ı.k. 

kum ağacının bodur bir nev'i ole.n 
bir ağaç mevzuu · bahsedildi. ingil
teiede f evkalMe makbul sayılan· ve 
binbir ihtimamla yetiştirilen bu a. 
ğacın· memleketimizde pek mebzul 
olduğu ve Rize dağlarının bu ağaçla 
dolu olduğu söylendi. , Milli Şef sL1.

bık Londra elçimizin bu ~ahatma 
alaka gösterdiler. Cümhur reisimiı: 
sinema operatörlerinin de ricalR:!'H'J 
k.ırmıyaı,:ak film çekilınesine müsr. 
ade_ buyurdular ve biı: aralık. yan
larında bulunan Dahiliye Vekili FR. 
ik özt~ıık\ Fethi Okyar'ı, Hilmi 
Uran'ı, Recep Peker'! ve Cevdet K··
ı:imi yanlarına çağırarak sinema o
peratörlerine hitaben: 

- Bir dP. filmi ooyle alın bakR. 
Jım ! bııyurdıılar. 1 

Bu Rırada Bayan ismet tnönü 
kendilerini istikbııle gelmiş olan B~~ 
yanlarla salonun bir kösesinde ctı•r 
muşlar, gör'J~üyorlaruı. 

- (Suvat) saat H. e on kale :Dol
mabahçe sarayının rıhtımına.,-~· ! 
pa bir halde duran dubaya yana ~tı. 
Ve saat tamam 11 e 4 dakika kala 
Milli Şef rıhtıma çıkarak saraya gir. 
diler. 

SARAYDA 
Bunu müteakıp Dolmabahçe sa. 

rayının direğine ebedi şefin ayrılı

şından sonra. ilk defa riyaseti cüm
hur bayrağı çekildi. 

HALK 1'1VMESSiLLERi 
Milli Şef sarayda bir· müddet is

tirahat ettiler ve öğleden sonra sa. 
at 1~ te şehrin her tarafından kay
makam ve nahiye müdürleri de da. 
hil olmak Uzere ziyarete gelen 200 
den fazla halk mümessillerini kabul 
etti. Bu münasebetle ikinci kattaki 
büyük salon bu kabul resmine tah
sis edilmişti. Salonun bir köşesinQ 
yerleştirilmiş olan büyük kırmızı 
çuha örtülli bir masanın ortcında 
bulunan bir koltuğa oturan Reisi. 
cümhurun bir tarafında İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
Mebus Vedit, Riyaseticümhur Hu.. 
auai Kalem müdürü Süreyya, diğer 
tarafından milli şefin eski yaveri 
Fikret .Atlı, Dahiliye Vekili Faik 
öztrak, Muha!ıY.gticU komutanı İEI· 
mail Hakkı, Meclis Parti Grupu Re
isi Hilmi Uran yer almıştı. Karşı 
tarafta bulunan koltuklarda da kay. 
mal(amlar, nahiye müdürleri ile ts
tanbulun bütün kazalarından gelen 
fabrika.tör, kunduracı, berber, fı. 
rmcı, otelci, çiftçi, otomobilci gibi 
biletimle sanat erbabının mtimesstl
leri yer almışlardı. Reislcümhuru. 
muzun önünd~ büyük lbir not def
teri ile fstanbulun açık bir harita
ıı ile halk mümes~illerinin bir mı. 
te~i bulunuyordu. 
StNEMA.CII~ARIN DtLEKLERt 1 

Millt şef İsmet İnönü, önündekt 1 

listeye bfr göz gezdlrip çağırdı. 1 
- Beyoğlu kuasmdan Naci İ · 

pekçi ... Gel oğlum karşıma ... otur .. 
Ne iş görUyorsunuz? 

- Sinemacıyım. 

- Anlat bakalım. Ne söylemek 
istiyorsun? 

- Sinemacılık bugün iyi bir yol 
da. yürUyor efendim. Halkımızda 
rağbet ful,; .. , Son .zamanlarda ~ 

, 

a ·ıa Yaptığı Temaslar 
gilerin inmesi büyük bir hizmet ol 
du. HUkUmetin gösterdiği bu kolay
lıktan hepimiz memnunuz. Bu se. 
bepten Bhıemacılarm yUzlerl bu se.
ne hakikaten biraz glllm~. 

- Bıuı.a bir gey söylemek ia. 
t.er mtsinis?. Bir dileğinla, bir lfkA. 
yetlniz var mı?, 

- Hiçbir şikayetimiz yok efen
dim. Bütün arzularımız tatmin edil
mektediF. Şehir içinde her tUrlü ih.. 
tlyaçla.rımızat alAkadar makamları
mız kendi işleri gibi bakıyorlar. 

GUmrUklerin inmesi, fiatlann kınl. 
ması herkes için iyi olmuştur. 

- Halk sinemalarda geç vakte 
kadar kalıyor mu?. Sinemalar saat 
kaçta kapanıyor? 

- Nizami olarak saat 23 te ka
panıyor efendim. Bu müddet azami 
on biri çeyrek gec;eye kadar uzaya.. 
bilir ki bu müddet te halkın sine.. 
madan çıkışı doJayısile geçen za. 
mandır. 

- Güzel... Sinemaların on birde 
kapanması zahirde sade bir tedbir 
gibi görünür. FJJ.kat bu tedbir umu
mi hayat için çok mühimdir. Dün. 
yanın hiçbir yerinde sabahlara ka
dar oturulmaz. Çalışkan bir iş niem. 
Ieketi için, on birde bitirmek doğ
rudur. Terbiye filmleri. bulmak, ge. 
tirtmek istiyoruz' Bu hususta bir 
fikriniz var mı? 

- Bu filmler programların ya_ 
nına ilave olarak gösterilebilir efen
dim. Yalnız olarak terbiyevi film
lere kimse gelmez. 

- Çocuklar için ol~maz mı_? 

- Çocuklar için eğlenceli filin. 
ler getirtiyÔruz. Programi baştan 
başa dolduracak film yok. . 

- tyi amma, bu hususta bulu
nabilecek tedbirleri siz verebilirai. 
niz. Bu meseleyi nasıl halledeceğiz? 
Terbiyevi filmler temini ilmi kıyme
ti olmıyan bir temenniden ibaret mi. 
dir? Beyhude yere mi ümit bağlı. 
yoruz, 

Bunun bir çaresi var, tatbik edi
yorlar da biz mi bunu bulamadık?. 

Bu sırada Vali Lfıtfi Kırdar söz 
alarak: 

- Amerika.da bulunduğunu işit
tim efendim, dedi. Tetkik ettiriyo. 
rum. 

Bunun üzerine Reisicümhur. ge· 
lişi güzel filmlerin <(ocuklann hem 
sıhhatleri, hem de ahlakları üzerin. 
de hasıl edeceği tesirden bahs ile 
(Terbiyevi filmleri getirtmek i~iı1 

her fırsattan istifade etmemizin ıa
zım olduğuna) ehemmiyetle işaret 
etti. Sonra memleketimizdeki film 
sanayilne geçerek: 

- Harice film için çok para ve. 
riyoruz. dedi. Bu sanayii biz neden 
kuramıyoruz? Serveti, vesaiti bizim 
memleket nisbetinı!e olanlar da böy 
le mi? 

Naci İpekçi cevap verdi: 
- Serveti, vesaiti bizim seviye. 

mizde olanlar, bizim kadar da yap
mamışlardır. Bu sanayiimizin daha 
fazla açılamamasına harice satış 
yapamamaklığımızdandır. Lisanımız 

ancak, Yunanistanda, Suriyede, Mı
sırda geçiyor. Başka yerlere film 
gönderemiyoruz. Verdikleri para da 
çok azdır. Bir film Amerikan vesaiti 
le milyonlara maloluyor. Bizimkileri 
otuz kıı·k bin lira arasında ekono. 
mik olarak c;ıkarıyoruz. 

- Yaptığınız filmler dahilde 
rağbet görmiyor mu ve kar~ılığuu 
getirmiyor mu? 

- Az masrafla meydana getirir 
sek, ancak hayır görebiliyoruz. Har 
rice satmak istedik, zarar ettik. 
Sonra biz diğer işe başladık. Ecnebi 
filmleri Türkçeleştiriyoruz. 

- Film için harice senede ne 
kad~\· para veriyoruz ? 

- . Senede JI.'ilrkiye 250 film alır. 
Fi.atları yUz dolarla, iki bin dolar 
arasında. tehalüf eder. 

- Senede ne kadar para. veriyo. 
roz, onu soruyorum. 

- Bunu söylemek tetebl>ua bağ 
lıdır. 

- Tahmini söyleyin. 
. - 250 bin Urayı bulur. 

- Demek tahminen ikiyüz elli I 
bin lira veriyoruz. · 

Senede ne kadar kendimiz yapı. ! 
yoruz?. 

- Şimdiye kadarki programı. 
mıza göre senede iki, Uç film yap
makta idik. 

- Nekadar sarf ediyoruz? 
- üç filmin altmış, yetmiş bin 

lira arasında maliyeti vardır. 
- Bu yaptığımız filmlere Türk-

çe QeVirmeler de dahil mi? 
- Hayır. 
- Gelecek senelerae? 
- Gelecek seneki programımız. 

da be§ film çevireceğiz. 
- Yerli film sanayii kurt.arıyor 

diyorsun öyle mi? 
- Dahilen kurtarıyor efendim. 

Fakat masrafı kıstığımız için kur~ 
tarıyor. Yoksa istenilen derecede 
muhteşem film yapmak, bu vaziyet. 
te kabil değildir. 

- Türkçe filmler diğer memle
ketlerde geçiyor demiştiniz, mesela 
Yunanistanda Türkçe zevkle dinle. 
niyor mu? 

- Evet. 
- Başka? 

- Mısır, Suriye, irak, iran. 
- Epey geniş bir piyasa, bizim 

için bunları memnun etmek iyi bir 
şey ... Bu memleketler Türkçe film 
istiyorlar mı? 

- İyi olmak şartile isterler efe:a. 
dim .. Büyük film yapmağa kudreti. 
miz kati değil. 

- B,..!iyük film yapmak için n~ 
kudret istiyorsunuz? 

- Altmış, yetmiş bin lira 18.zım. I 
İyi bir film için yukarıda arzettiğim 
gibi milyonlar sarfediyorlar. Yüz 
binlerce metre çekiyorlat, biz bir 
kaç bin metre çeviriyoruz, artist sar 
fiyatı, elektrik sarfiyatı da ona gö
redir. 

- Altmış, yetmiş bin lira lazım 
diyorsunuz. Bunu siz veremez misi
niz, ne kadarını verebilirsiniz? 

- Yirmi binden yukarısı kur. 
tarmaz. 

- Komşularımızda film sanayii 
nasıldır? 

- Belli başlı Mısırda vardır. 

Bol para sarfediyorlar. Kısmen ser
mayedarlar, milli bankalardan yu. 
dım görerek yapıyorlar. 

- Seyyar sinemacılık neden yap 
mıyorsunuz ·~ Seyyar tiyatro var, 
seyyar sinema yok. Köylere gitme
ğe heves etmiyor musunuz? 

- Efendim bu ayrı bir iştir. 
Hesapları kontrol etmek lazım. Biı' 
adama bir film veriyorsunuz. Biı

yerde göstereceğim, diyor. On yer. 
de gösteriyor. Şimdi ekseri yerlerdi? 
fırkalara gönderiyoruz. Onların m~. 
kineleri var gösteriyorlar. 

- Seyyar olarak yapabileceği

niz bundan ibaret öyle mi? 
- Evet. 
- Köyleri dolaşacak seyyar si· 

nemacılığımız yok mu? 
- Hayır. 

- Niçin yapmıyoruz? istifadeli 
değil mi? 

- tstif adesi de var. Fakat he. 
ves eden yok. 

- Resmi vasıtaların seyyar si. 
nemalara yardım etmesi için filmd~ 
bir maksat olmak lazım. Terbiy ~ 
maksadı, yahut öğrenmek istediği 
bir şey ... Röyle bir film yapabilir mi. 
yiz. Mesela çiftçi için öğretici film. 
ler yapamaz mıyız? 

- Bunları bizim sermayemiz ı
dare etmez. Çlinkü ufak sermaye il~ 
idare edilecek bir i!? değildir. 

- istediğimiz gibi terbiyevi 
filmler yapmak için ne kadar par:ı 
ister. 

- Mesele yalnız pnrada değil, 
tekniktedir. Bu işi bilen, anlıyan pe
dagok iRter. Bizim tüccar kafamı. 
~ın anlıyacağı iş değildir. 

- Ne gibi bir şeydir?. Etraflı 
anlat .. Evvela para ... Kaç para is · 
ter? 

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

miyeceğim efendim. 
- Sonra ne mesele var? 
- Teknisiyen. 
- Bundan maksat nedir? Ma. 

kine kullanan adam mı? Sanatkar 
mı, mevzuu hazırlıyacak kimse mi'? 

- Evet mevzu. 
- Bunu yazacak elbet bulunuı:. 

Bu eseri yazacaklar olursa. filmi çe
virecek adam mı yok. 

- Yoktur efendim. Bizde ti yat 
ro için var, film için yok. öğretici 
filmler için Avrupada bile pek az 
teknisiyen var. 

- Başka ne mesele var? Artist 
mi, artist bulunur mu? 

- Fenni filmler için bittabi al'.' 
tiste ihtiyaç olmıyacaktır. Terbiye. 

· vf filmler için lhttyaQ varsa da ga. 
yet azdır. 

- Yukanda söylediğiniz memle. 
ketler orijinal olarak Türk filmi mi 
istiyorlar! Yoksa memleketimizde 
[I'ilrkç.eye çevrllmie olanları da mı? 

- Türkçeye çevrilmiu olanları 
göndermeğe hakkımız yoktur. Fil· 
mi satan adam mtls:ı.ade etmez. 

- Peki oğlum, sen git. 
ReisicUmhur, sorduğu her sual 

bir mesele şeklinde tebellür ettikçe 
önündeki deftere notlar alıyordu. 

OTOMOBtLCiLER 
Sinemacıların mümessilin~ 

sonra otomobilcilerin mümessili olan 
Hakkı Erdemiri çağırdı ve ona. şöyle 
hitap etti: 

- Sanatın hakkında bize bir fi. 
kir ver! Bu sanatın geçici, mesele
leri, ihtiyaçları, dilekleri nedir? 

- Sanatımın en mühim ihtiyacı 
olan şey parça meselesidir. Memle. 
ketimizde motörlü vesaite ihtiyaç 
vardır. Bu motörlü vesait kısmen 
mevcuttur. Fakat kırılınca yedek 
parça bulamıyoruz. 

- Başka ne söyliyebilirsin? 
- Efendim, İstanbul Belediyesj 

hududu dahiJinde 750 tane hususi 
otomobil vardır. 

- Dur bakayım .. Sen şoför mü. 
sün, otomobil ticareti mi yapıyor
sun? 

- 22 senedir otomobilciyi: 
Hem de şoförüm. Şehir dahilir 
850 de taksi, 115 otobüs, 650 ka~ 
yon et vardır efendim, Cem~n 26 
adettir. En bil yük derdimiz ·par<. 
dır. 

- Başka ne dertleriniz var? 
- Belediyenin plaka rüsumu. 
- Onları bırak... O belediye u. 

aranızda halledilecek me~ele. Ral' 
kam nevinden verdiğin malumata 
devam et. lstanbulda otomobilcilik. 
le alakadar kaç kişi var? 

- 5000 kişi vardır. 400 tanesi 
mal sahibidir. 500 ü hem şofördür. 
hem mal sahibi, mlltebakisi ~oför o. 
larak çaltşır. 

- Yani bu işten 5000 aile geçi
niyor. Otomobilleri ekserisi ne mar
kadır? 

- Amerikan marka. 
- Demek hemen hepiniz Aıne. 

rikan marka alıyorsunuz. Parça me 
selesindeki müşkülata sebep nedir? 

- Sebebi son defa yapılan tah 
didat yani döviz meselesidir. işitti. 

. ğime göre par~a gelmesi için bir 
miktar döviz verilmiş, fakat bu da 
kafi değil, vatandaşların malı kırıl. 
mış, elinde bekliyor. 

- En çok alış veıiş eden Ame
rikan fh·ması nedir, (Fort) mu? 

- Anadolunun hemen her tara
fında· ~im<li (Şevrole) rağbet bul. 
muştur. 

- Burada Fordun bir müessc· 
sesi vardıt duruyor mu? Ne yapl. 
yor? 

-Evet d uruyor, satış ta yapı. 
yı ·c.. 

- Parçaları içeride yapmağa 
teşebbüs edemez miyiz? 

- Bliyük teşkilat lazım efen
dim. Bazılarını yapıyoruz. Fakat ya 
pamadıklarımız vıır. Lazım gelen 
çeliği temin edemiyoruz. Çeliğe on. 
la.r gibi su veremiyoruz. 

- Demek c·n mühim ihtiyacınız ı 
bu... Benzin i~in bir diyeceğin var I 
mı? 

- Benzin şimdi ucuzlamıştır e. 
fendim. Allah millete, devlete ömür 
versin. Aliikadar oluyorlar. 

- Benzin hükumetin aJikasile 
ucuzlamıştır, diye bir not alabilir 
miyim? 

- Hay, hay; iktısat Vekaleti 
meşgul oluyorlar efendim. 

- Tamir işleri nasıl? 
- Ufak mikyasta tamirhanele-

rimiz vardır. 
- Her tamiri yapa.biliyor mu. 

sunuz? 

- Motör bozuluı\ tamir ederiz. 
Kırılırt yerine koyarız. Yalnız dişli. 
leri yapamıyoruz. Bunun sebebi de 
az evvel arzettim. 

- Anadoluda tamir meselesi ne 
suretle hallediliyor ? 

- Büyük tamirler için tamirha
nesi olmıyan buraya geliyor. Olan
lar orada yapıyorlar. Vilayetlerde 

büyük tamirhaneler vardır. 

EKMEKÇfLERIN DiLEKLERi 

Milli Şef Otomobilcilerden son
ra Ekmekçilerin mümessilini ga
ğ'ırdı. 

- Gel bakalım Ahmet Rıza 'fu. 
}a.y ! ... Sen anlat meseleni... . 

- Ekmekçiyim. Fırınım var. Bu 
san'atı hem bilirim. Hem serma
yedarım. Bu işe küçük yaştan si
mitçilikle başladım. Ameleliğini ya 
parak yetjştim. Zafranbolluyuro. 

- Pekala anlat. 
- lslanbulda halihazırdıa 182 

fırın ekmek yapıy-0r. Bu fırınlarda 
3000 çuval un sarfiyatı vardır. Fa· 
kat fırınlar fazla geliyor. 

- Neden izah et, --- Fırın çok olduğu için her fı-
rınm satacağı ekmek ıaz oluyor. Fı
rrnlar azalsa her fırının satacağı 
ekmek çoğalır ve imaliye ücreti de 
azalmış olur. -- Yani fırınların çokluğu ek· 
meklerin pahalılığına sebep olu . 
yor öyle mii Daha inse ekmek fiya
tı fark eder mi? 

- Eder efendim, yirmi otuz 
para farkeder. 

- Başka ne mes'eleleriniz var? 
Ekmek fabrikası hakkında fikrin 
nedir? Böyle bir fabrika l!zımdır 
Yahut lazım değildir diye ıbir fikir 
ı:;öyli.rebilir misin? 

- Yapılsa iyi olur. Ancak şe
hlrde bir tek büyük fabrika değil, 
semt, semt küçük fabrikalar açıl
ması daha muvafık olur kanaatin
dayım. Çiinkii ekmek una naza
ran dahn pahalı nakledilir. Her 
semtte fabrika ~ıldığı tıakdfrde 
nakliye masrafı az olur. Ve şekil 
daha ekonomik düşer. 

- Başka bir mesteleİı yök öyle 
mi? İthalatçılara geçelim. 

ithalatçılar konufuyor. 
- Said Derman! .. Nerelisiniz7, 
- İstanbulluyum. 
- B:ıbanız? 

-Veysel. 
- İşiniz? 
- İthalatçılık. 
- Anlat bakalım. 

- A vrupadan Sanayi ve bil'u-
mum fabrika makineleri getirtiyo
rum. Fakat son zamanlarda mıa
lum olan sebeplerden dolayı müş
külata tt>sadüf ediyoruz. 

- Söyle milşklllatını !. 
- Bu müşkülAt umumidir. Pa-

ra vaziyeti, klering, kontenjan me
seleleri... Bunlar memleketimize 
mahsuq olmayıp beynelmileldir -
ler. 

- Ben bize ait olan vaziyeti i8' 
tiymum. AnJ,atın. 

- Eskiden selberst ticaret za
manmdn herşey serbest olarak gi
rerdi. imdi kontenjanlar, klering. 
ler, hususi takas vaziyetlerine geç
tik. Bu ~mre,tle ticaret gil'ift blr ha
Je ge1di. Bundan ba.,ka temdidat 
Y:ır. İı:tenilen malı getirtmek kabU 
değil. Ancak verenden almağa 
mecbur oluyoruz. 

- Ne demek? izah et!.. 

- Me:'elil İngiltereden getirt . 
mek istediğimiz malı alamıyoruz. 
''Parasını nasıl göndereceksin" dl
.rnrlar. Benim bizzat İngiltere ile 
alı~ verişim 6 senedenberi dur -
muştur. Bir Almanya kaldı. Bir 
-dereceye kadar da ÇekosloTiıılcya
dan, İt:.ılyadan, llolandadan istifa
de ediyoruz. 

Takas meı::elesi işi tamamen ka· 
rıştırdı. 

- Bunu bir misal ile anlatı -
nız!. 

- Mesela; hususi takas işlerini 
arzedeyim. Bu işlerle musevt va
tandaşlarımız meşguldUr. Bu işle 
uğraşan bir ırkdaş yoktur. Bu he
saplara yulnız onlar ıakıl erdiri -
rorlar. Mutlaka onlara gitmek la
zımdır. İngiltere ile takas için 
yüzde 70 ili 80 takas prlmf 

vermeğe mecburuz. Faraza lngil
tereden 1000 lfoalık bir mal eelbe
cek olsak yüzde otuz fkf otuz bef 
üzerinden hesap ettltfm takaı nia
fbeti yüzde yetmiş beşe kadar van· 
yor. 

İsmet İnönü bu izahatı dinlee!lc
ten sonra h14Susi takas yapan mu
sevi vatandaşları dinlemenin isti
fadeli olacıağı kanatma vardı. Ve ı 

- Onlar bu işin içinden nasıl 
·Çıkacağımızı bize anlatırlar. de.dl. 
Ve Ote1cilere döndü. 

İnönü bundan aonra Otelcilerin, 
J(.u:ıduracılann, Kö .. lecileria dert
lerini dinledL 

BuaıUn de difer mMlek mltme .. 
•İllerini dialb'ecekttr. 
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f General Kaizım Karabekirin Hatırab 
B(/YOK HARBE NASIL CJ~DiK· ~; MİLLİ SEF iNöNU ISTANBULDA 

Tayin Emrim 
Bana Iran Üzerine Yürümek ve 
Tahranı Zaptetmek Emri Verilmişti 
Beni Karargdlıı Umumiden Ayıran Emir, 
Ba,Jıamandan Vekili imzası ve Şifreli TelgraRa 

Dofnıca Bana Teblil Edilmifti 

efratlam•aa A..mr,a • llacariatu lalldlımetl tar.,..... (Ulmit) 
lautQuiacle tedaTI :otiiDllİlalara . 

Tal&t bef ~ ve dedi: Y G / aıfatile değil ancak 1ram Rus bo· 
_ Kbmı! EDverin aana ne ka· azan: enera yund!'uğundan kurtarmak vulfeeile 

dar btlyllk itimat ve wreccWıtı oldu- geldifinizi ve Ruslann .A.vrupada 

·1ımu takcllr ediyorllUD değil mi? Kazım Karabeklr ve her taraftaki muharebelerde hlg 
Benim 

811
mtml duypıanmı da bi. muvaffak olmadıklarım IKiyleylnls. 

lirsin. Bak Cemal ıı.ıra. Enverle _ 64 _ 2 KAnuauevvel 880: ..........._ 
'Hafız Balda ve a.1il de KafkuYa. dan veklll: Enver. 

ı di Karargilııumumt reisisanisi Ha. 
·ya .. .n .. n ... ken 11811 4' tran. Turan· · Cihan harbine '"""•im.izde "' ve 

3 - - .d 1cs· ı fız Hakkı bey onuncu kolordu ku· e~ ~ '""' 
'..cp gideblldliin kadar gı ece m · dış kuvvetlerin yapha.. tesirleri b.ı-
3• i mandanlığına tayin olumn111. (16 we• " 

Seni temin ederim \Q, Enver n ~tepinde miralaylığa t.erti et· rinci .lusımda teşrih ettim. E8asen 
'"' Qlp~ \JtltUn. ar~agla. rmi1tL D..,.....mda Mftllla ter. ...,, ._ , ._...._.. lıldbl8 tciD, 
.,..a olaadan dalla bllyOktlr· aaıqa. fi etti 30 1tiDclkiaun '830 da Er- fwdl delil. ylM keiıldl nevitlell içti. 
41ar mll8ta)dl bir vasifeyi ne Enver zurumda- lekeli hummadan mdU. mat nıo-.ıeı1e • o da bir tfereceyı 
ne de ben bir bafkasuıa tevdi ede- llk zamanlarda milletin ve ordunun .kadar-lsah edflmft olabilir. Şu halde 
'Jllel(!lk. menfaatı için uğrapn Hafız Hak. dedelerimizüı ve tarihin bhıe htr ve. 

Kendilerine t.eeekkilrden başka diası olan koca Oemanh cami••, 
a1m tı (Talit kı; ıonraları, mini olmadıiı cereya. _, 

yapacak ilim k amış · na kendini de kaptırdı. Gerçe pap.. dehtet verici sayi&t ve aarsntı ile 
bey 'l.l'eDle hareketim güntl de Hay· parçalandıktan sonra, bu acıklı hl-
~ ......... a. ıstaayonuna beni teşyie gel- lığa da terfi etti. Faka.t bu rütbe- ilenin ka1'1181Dda inhidamın sebeble-
_. ı-- d ederek nbı elem ve ıztırabmı çekti ve gen; 
'Cti. )(uvaffakiyetime ua . : ~ 0 gafletinin bedelini ödedi. rini iHm sihniyetile, bitarafine a 
Gare..a- seni Kbım ! Diye takdır· rqbrmamız lbun -H..ı..en btttü 

3 .... Birinci harekit ıubesi mtidtiril •VAK• 

Sevgi.fi Cümhurreisimizin lstanbula 
Muvasaletleri lntıba ları 

1erde de bulundu.) Ali tıısan beyin yerine lsmet bey. l- mes'ullyetleri bir veya birkaç phsi-
Artık bir taraftan emrimi bekli. kinci istihbarat ıubesi müdtlrll be. yetin Userinde tek8if etmefe Jralklf. Bl1Dk Şaf Haydarpa.. pnada 

,onım bir taraftan da hamrlıklan. nim yerime de muavinim Seyfi bey mak; bizim için hemen hemen o par- traclen lae..a.k• 
mı _ .. vorduDL Bir muhtıra yapa. • çalanma, o inhidam kadar .. .ıı. ... Ye 

J-r-.1 
1 

tayin olunarak karargihıumumidt:ı 906&& ====c:::==::::::z=c:!::== 
n.k illerlme bqlıdım Çok samım bir deı7iaiklik yapılmış oldu. korkunç bir hareket olar. Zira, ister ,.---------.... 
tahlbğJm pbe arkadallaJ'ım& hatı. .... gaflet, ister karakterai&lik yüzün. 
:ra olarak bir dıvar aaatı aldım. Ca. Beni kararglhıumumiden ayıran den olsun, bu türltı dUfilnceler biz. Bu reelmler' .. ,,,. 
ınma karbm1 da koydum; Her çaiıt- emri başkumandan vekili §Üreli tel- de aynı hatalan tekrarlamak istida· CUmhurrelelmlzla • 
·ta heni anıp duracaklar! fP"alile doğruca bana teblij etti. Bu dının hali yapmakta oldufwıa de- t.nllul• v•n ....... ~ 

Bir yıla yakın zamaa zarfında tarihi emir aynen ıu~;~ köyden Jilet edebilir. Biz harbe gil'dijimi.z 11 fllan19lmrt ve _...,... 
18tillbar&t tubesinde, arkadaşlan· ralarda hUkfunetimizin şekli (met- h•lk mUme•lll 11er11 e 
llllD Jllfllalmat ve mildürtlm Tovene- 2. Kiınınuevvel- SS0 öjleclell ev. rutiyet) idi; mefl"Utiyeti.ı ruhu da, J•pbkl•l'I tem• ... nn 
·ıtn de lüe bam yen.ilikler ve busu- vel S.SO derecesi ne olursa olseun milletin lnll ... l•nnı l•llH el-
lllle .....,,Ji bir çahıma usulü gö.s. Vazifeniz fırkanızla ırana ytırU- hlkimiyetidir. Cihan harbi gibi mu. 
'tel'llle9l dolayutiyle btlyük bir deği. mek ve Tahranı işgal ile ıran htikft· azzam bir hadiseye karışırken ._ .... _,_klH __ ı_r. ______ ~ 
'tiJrUk yapmıya muvaffak olmuttuk. metini Rus nüfuzundan tahlis eyle. bu hlkimiyet kendine mahsus teeJd. 
Samemmda fUbece hazırlanıp tabı ve mek ve mUınkttnse Türkistan dahi- llüle niçin kendini göatermedi • 
orduya tevsi ettirdiiimiz 14: parça Milli hakimiyet mtlmeuDleriııfn h~ 

Unde isyan çıkartmıya çalışmak ve 
eaer pnlardı: geçtiğinis yerleri Rus ve 1nglizler a. hikimiyeti göetermek li)yle dursun, 

yunan, Bulgar, Sırp, Romanya, onu nasıl silik bir hale getirdikleri. 
Ru ord~ hakkında bet kitap; leyhine tahrik tmektir. Afganistan ni ve meydanı keyif ve şahsi hare. 
Van ve BitlJa villyetleri istatistiki clhethıde tesire çahpanız muvafık ketlerin lnldf&fı için nasıl bot bırak-
{R,uaların mahrem eserinin tercüme- olur. Henüz yolda bulunan Bura tıklannı gördük. Şu halde harbe gi-
11) ani&' talimatnamesi, Dersadet fırkuı kumandam SWeyman Aakeri rlfimizin ve girerken ve idare eder. 
~ taHmatnamei dahillsi. harp bey ile vakit ve zamaııile irtibat te- ken dtlldtıtttmtis hataların mee'uHl, 
muhablrleri ta11matnaıneai, Rua or. ais ediniz ve Batdadın İn•illzler eline tek bqına Enver pqa .,.,. onun 
....._ ı.pBltı Mferiy..uıe ve dütmemtei için iktıza edene trana heyeti vtlbU aruından llirlrag ar
_. ~ harblae müte- girmeSden evvel Bağdada ytlıiiytl. kadafile birlikte tefkil ettitf 'bir p. 
iJJlk mal6matı macmilMi, eeran 88- nüz. Lüsum olmadıtı lıalde eıı l08a rup mudur! Yolma 11unJan kendi 
~ tip eclealer hakkmd~ b· yoldan Tahrana ylbil)"btls. Cl'ebrill batlarma blrakanlar mıdır! llUleti 
nnn•ame, ~ haritalai'ı, üzerinden Dağutana ilerliyecek o. temsil mevldbıde bulunanlar, ftd. 

~-· harlt.ası, lıfwr ve ordu.u lan Halil bey fırkası ile te.u.l irtibat felerini yapmak için mm.ttm n... 
.ha.klanda maıtmat. • edinim. Tahran aefirimisle muhabere vet alamadıklanm t.pat edtblllrlenıe 

Huır)aDDUI ve t.ab'edilmekte edeltiBrlliniZ. IPırkamn iaeeeini yolu- m•uliyeti, cemiyetimtsla .llyul ter. 
01UhmaD eaetla" de tuDlai'dı: auz üzerindeki mevüie vuınıltlnüs· blyesinde aramak lbmıpllr. l"alrat 

Buıpı;.tan 19feriye aisamaame- deJı evvel valilere haber vererek te. Millet mtlmwillerinbi milletten 
ıinln muharebe kısmı, Balkan bar- min etmeniz I&mmdır. tqenin tea- kuvvet alamadıkları bereket venin Jd 
binde BuJ&'ar llUVari fırkuuıın hare. hlli için tekmil fırkanın toplu bu. sabit değildir. Sonra, böyle fa.net· 
kltı harbiyMi, Bulgar S tıııcü ordu. lunmıyarak müteaddit kuçük ak· &ek bile yine onlardan sorulacak 
IUnun barekltıııarbiyesi, Şarköye sam halinde yUıilmesi ve ancak dtlf. pek mWıim bir nokta kahrı Naml 
asker ihracatı ve Gelibolu muhare- mana yaklaftıtı vakit toplanılması oluyordu da kendilerini kunet 'al· 
tıeeı, Julrarfıtand& tfmendiferlere tavsiye olunur. Gltt.rien lnuun ri. madıldan, güvenemedikleri milleti11 
Buretr trklp Dfzamnamesi, Bulgar yuetf ile 18~ bet qlık ida· mümeesili farzedeblliyorlardı.? ! 
onuncu tırkammn Jıarekltı )la.ıtiye. nabt kili ...... almıL ırana JılJdm (Dffaau ...,) 
tll, ukerl OUQIJuk. r--
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...,. ....... llllJllll bir ..... ....._ ••ıer 

Allkaft: ı c,A. .&.) -'\8:1...., .,.,._.._. -. .,.. lll"n•• cw ..., o- Jmlr _..,. mmt.aka&Jnda .. 
J'&lHa&Jı: ..... 0 1 ............ J'lım\ 4flw tıımcftıMl baJl dulla ~ lff/98 gtln1erdl ~ bir faalQ9t D-· 
ıtmfme seı. ---~ .._... cb1dal 6l&IDllltl .W- i11Ut>8'1M-t ~ datlıla inde üdet: -.U oelı.tzneJrted'& 
futbol ekfpf ''19 ..,,... ~ .,.._ 1111 ... tl49D ...,... - llJlftlr. Ola t. 'il• dı on bir~ KUi fe"mi• tmmt !ntk•41 

.._ ıo tan lmulll •' neı' tar. 
MemJll " 4411 wıtt• tuaf_ 

1 
,.. Hfttf- .. ,. •ı ı tıı bala-

- .. bdD wp ,.. tl;&Jwli 
alım. Mm a.dddı ..... pti
ıl ı Hbl. 

mnda Ankara ·---- le 1a1tr _. llt 2 ,,_ mıdA&llt1••ta. 1111 m lkDMll..,. w lıer w utmtu ~ 9NDNW'da t.meı • 
talı baıall:dl ~ ...._.. .,_. clü& cfddf tlltarÜ :ac.eaı.. o1meem temefnl eH1ifm OD lkSDol .- alitıAı w,ıt fabrlkaa llDM9 ,._ 
'mallftp olcla. .,_ 1Mll '* •J'l ~ » J.111111& .._ ...,.,... w 1• ha tıa.elerle bftJiik bir Ba ~ w--ı.,,..am 

Çek &'flMJ tir ...... " .............. ?et.-•• ı.. Nemtfalaıt~l .. cll_. •i'1k'f-.. olmuftu. • ..... _.............,.... olıaa a-
~ln .,...em~• e1m.- _,.., ııebt eden Ankarahlar J"&1*Jdan elghnls Bq Ram.dl .Arp.f, mutad 8bmal Mcıt fabrikumıa 6t -' Mlldabm•n ft fMnbJarm 
binlenSe lefhel kat'f111U"'a f&PHlıa 11tukabfi b!J' aJmıla Mr .,ı dMa cı1m meru1m ile oelllÇi ~ bir tarafuıda )'Waıelen fabrika lıL • Ddlyaemm ..,_.,. &tflDnden 
)iu maoın ftk devNli f\ıtboJıe•lan- _.. 4--1 ra111> O"•nm uU reta1 klln Tlo&ret Ata.. nalan w fabrika bacalan 7Um tmtnt 8"llee ~ 
lrılzm barlı 'L.lr h&ldm ... etl aıtmcla k_aydedenk aa ., ., :tta olarak çeldldfier. flli Bay Rauf Sarper, bndllerlne bir zamanda harada TUrk ~ Y.,.ıaıı pMnlar tamamJınmıı 
~ittfr. Bflhall& 10l tıara n Romanyalı misattrhır fkiııef 1auı olan -.at ft incelikle, daYG bll:Jlk emerierile iftihar edeeell bir 'N 8çarıca ımtmdek1 suyun t.mıite 
'yapılan Ankara ~ ~ kaqıl-.ınalanm CumarMll slJlt lcabetlerllııdm dolayı huılnum • Rlaa o1uafmı göatennektedfr. tııalell ltfn 1Alım olan kanabw açıl-
ler için haldWe• tehlftrel ~ Jine Anllu& .uteltt1 ile 1apa- 10.mll.IDJI 'ft .... kttrlarlni blldbmhJ Nitekim tmıit ki.gıt fabrikMM mn""Cl baeJunmttır. 
llu. Ankara ~fn ~ oaklardn. ve odamn bir IM!lellk icraatı haldmı- lılftUn yapılmakta olan Klor, JtaMldan tzmite 88lliyede 800 
\ir rol çemberi fferWM alank P Alkerl U..I• Bclk• w Gtlnt da Jtzııpplen mablmatı vermek 1L 8ell1llos, ildncl k&gıt ve kaulln fal>- litre mlkA.bı au akıtılacaktır. Bu su. 
rağmunına tuttuklan kaleyi r<>~ Mllaa.,_bları. mre slSd, değerH ..e çok kıymetli rfkalan lntaatı ilkbahar sonuna b- yun SO Utresf tzmtt Şehrfntn su ih-
•en uzıaklaffa$bilmık için Ro .. :Malt6pe Aateı1 U..slnd• bu ca. cahlb• ı.tlrltıp, Zeki Torgaya dar tamamlanacak ve en kısa uman tiyacma kal'll tutulacak ve 30 litre. 
menli kalecinin bilyttk bir m6'ktt- martesi a1lnfl aaa.t birde Gib'ef, vermiftlr. sarfında da makineler yerlerine ta~ il de Donanma Dıtlyac:ma 10 litresi 
IAta marum kaldıfı gOTOlttyorda. Pasar .Un11 de yfaı nat bfrtle Buhmduğu im mtlhim vazifede, lnlmıt olaCaktır. .. Jataayoaa vertıecet geri kalan 

5 
muhteHti kalecinin kıpll'- Boks mtıeab.ıtalan bqlıyacaktır. bu vatan! tgt.e cauıı-rw çalıpn, Bilhassa memleketin guete,- •da fabrikalarda JntDanıı...ırtır 

ına fırsat v-ermlyen ç-0k mkı Bir sh Boa 1>11' sin Olret mzmJe!r.t 't' w a. .... _.., mecmaa, deft.w, kitap w read da.. J'abrtblann faall1'ete sectfii za 
apblı ot sıolle ••VNJf l--0 obnak here bu müaabakalıar btr ._ '* t6lr ittllas .cim,.. cmlul. lnleriıı u,ıtları Be kartaa. amba- man bu mıntakada en az 1700 Tür 
.U. D1tirdl.. . 

1 
ri 

1 
lıafta 41.nm eclecektfr. Tartılar her ttırltt pibeden azade bir auret- 1aj kAfıtlarma olan ihtiyacı kartıJ&- ifçlsl çalışacaktır. • 

· hine:l llaft&l'ımda 1.ctik 8 ~ - aat 10 da olacaktır. Hakmeler te, her 19yba fevkbtde tutan ba faal mü tbrıere huırluuın pl&n bu su. Aynca b1r çok ı:ııemurlar ve mil 
ı.t tel&fi e4e'1lmek itin bira: . ..!· b&kemisln en tanmml4 Gft~ .,.. vatandae, Oclanm 1ı1r NDeltr leraab retle. tamamlanacaktır. teh8811'8lar &. it alacaktır. 
~ sıkı ve purlu oynamata ~- Bo:luılrterinden ~lftlr. hakkında, gayet aça& bir }Wanlı 1 ve Hazırlanan pllna aöre 1940 b&-- Ancak tamltte bu g"8ldl YUi 
,.n Tamf'lll' eJ11DCt1l&n, muhtel!t OD- rakamlara istinat ederek, kahat ver emda Tftrkiyenin bilttln k&gıt, ih· J9tt;e bDe meüen buhranı meYCUt 
lalnm nc1ro.ın4ati yeni~ tacHIM-1 Bu müsabakalam. Barp mf1. ve geçen sene ticaretinin her iki tlyaeı +anamen (l'Urk mtlhend181, oJduğundaıı Emlak Bankaaı tmıit 
~ dojaa a1arhiPltkt:ea istifade ı.'" 1:!:'!rlK~~ ıı::: .;:. memJebtin tam bir hofmıdtslnl '?Irk ~i tara.fmdan yapılacaktır. sanayi mmt.abamda memur mert 
~olmm MleNk 1'111 pealtMlan ol- Butıaa maelp olaeak bir tanda fnlripf ettt- '1'atulaa IMatiaıw.de IWllletett- yapmü tela teWbta ...... mıp. 
lmü l•ere arka arkaya tki • ..,ı• uktlr. .. tini anetmiftir. Aramızdan ebedi millin lbliik Jript, kartelı alftya- Banka tarafından gönderllmlg 
._ _ - tı 73 ton oldu.ıc..· anlıeeıı•m•ıtır. olan mttteh ,_,__ •-•tte Mu.11-
• • 5 1 ~; bir surette aynlan BUyilk Şefhliiziıı au ..,. 888w rwu e1.YUW" 
ft_nl• •1...-n Lfd bıraktılı blJtlk hlda ve ltederdea. Yelli fabrikalar faaliyete P9- yapımllar ve raporlarmı da JDm]lk 
6.18 .-914 il dil • ük dikten sonra günde 76 - 80 ton kijıt Bankasına ~ Lijve en pmr ·bahseden baekitlp, ytlbek l&haiye. '" kartcıll imil edileMjinden artık · 

Son '17 •sivef idareleri tin hatıruuıı tes'iden, hazirunu, bir hariçten hiç bir tekilde Ugıt ithAl ôlrendiftmlze göre Banka ts-
r ~ .., dakikalık ve ayakta olarak sttkftta edilmiyecektir. mitte a - ' odalı memur vllrl yapa-

J>eeHııenJda. ~ ~tat- GimrUk Ve lnlıiArlar Vek&l•tl cJaftt ebnlftir. Atamıza halef olmak cak ve bun1ann bedelleri kira ne ~ 
lllan& ••ınmaaı ~ -.tum bu ay bapdan itibaren \lir - ilzere Bttyök Millet Kedlılilrin, itti. Sellilloz fabrikasınn inşası da bu denmek ıartile mem\tl'lara twl1k 
~ ...... Y11811f Bip .mı ıtınu'Wt idarelerini ~. fakı ara ile intihal>~ ....ı.1r...ı;.. -... yıl sonunda tamam olacak ve fab. edecektir. 4la,....... mMlr._..,.... ~ idareler fUD]ardlr: -.. -• ... ~-- ~ rftnde 83 ton aolltlloz im&l ede- Yapılacak evlerin ffmdtHJr 150 
Jt..ıt Ellia Caf al! jnı.ltle •· ŞDe, Erdek, Karacabey, EdekÖf, al ve MJik ieft.W -itamet ln&ıtl) eekttr. den fazla olacağı Umit edibnekte. 
b D1ııWlııl • h llltla f.elldJ&inn tJo. Llpseld, Ketten, Tavath, .Ağva. nün de .Almanya ile Tttrkiye arasuı, Aynea yapılmakta olan kaulin dır. Planlı Türk sanayilnhı bu 
1 .. _.. - ~,.:,_~J..I ~ 'E•-•- .. r...aye, 'Eft~ .. 1 .. .,. 'ft f'l.y da atedenhert cari olu ve bir 8ft&De f&br'ka d • bitıni • m"-~ neticelen' kaftll'lcnn,da 'L.-........ ,, .. u-v~ .. _.......__, .1111.JU ,IWLa.&A~ ~ l sının a ınşa.sı ,tır. '~ _,.._... ~-

temas etııdlür· dere gftmrülderfdir. teklini almış olan dostane miin.ase. Makinelerin montajı en kısa zaman- Tttrlrlin göğBUnU iftiharla kabart 
D•• 1tf1ıare vwt' ineni. Bunlardan bqka Gelibolu, E- betlerin tarafnine çalıfaeaklan hak. da amamlanacak ve. bu fabt' maktadır. Zeki Cemli 

..,.. "'' ., ~ ~ db .... -~ ~ Mi~"MP!•~~~~~~~!!t_..iıılııil •• ~--···~=-.---.;..~-·~~. t.ophilılr liawe u1imn ~tfifri. 11'91 ettelce ~ oldq.. mlltir. Bu ml•eeNtle ı.tkttlp, 
ret ederek eok mtlfldl bir yazfyette fu halde blıtltıra vugeçilmiltlr. Almanyanm, geçen aene urfıDda p 
Jra)shk...,.. ~ .,. ktnc11le. ~ ba idarelerin memur. çirmit olduju siyul ll&fhalardu. da 
rlııe :kuuııeD wrl)mM1 UttJsa eden Jan açıkta kaJd•kls'rmdlm Dk açıla. bahsetmi§, en sonra da iki memJe. 
tazminat ile tekatıt aandJlmda ld· aa1t mUnballere tayin edU•-hri l ket aralarmda ticaı1 münaaebatm 
rl1mdl bulUUD paraıarmm bir an g1n çalıtılacalttu". Fakat bu yilzdell umumi btr plllnçosunu yapmıetır 
9"11 ı.-,. ecltJmMfnl rtea etadt- bundan bir müddet evvel açüan im· Jd, bu pillnçoya göre 1987 senesin.. 
lerdlr tDıanda muvaffak olarak memllri- de her Ud memleket arumdald mal 

.aJrınm ıaremıeıı Uç aerviltile yet.e hat Jruanunı olan 2' kifinin mlblldelesi ~ 2G9 milym 
~ f eıı btırol&l'H\& meDBUP olan I>• tayini bir mtıddet için dalla pciD- mark ü:eıı, bu yektm 1938 senesinde 
•H ,,_. ...- -...ıra t.eekkil eektlr. M milyonluk bir fızlalıkla 26'1 mil-

. '" eı•'.-.ı.. --·--.......... ~~ ..._ 9'ftl elki m.uıııs ~ ,..,.,,..,.., .... ~- - - - - yona ba1fi olnlqtur. 
......... ..,.., ..... ı BatipJ llOD • alarak, ıerek 

,.ı Wr 1:allfb'e ve de- Y ·m b arb T6rkiye. ve prebe .AJmuııum. 
~ enı9loe ,,,,,. aş mevya 1 aca allhdar mahatmnin. Odanın mu-
.... .-.. "8 ~ tlltanıbul Y&I meJft .,. aebse ta. vaffakiyeti hakkında gösterdikleri 

.ıctaıa w bMinnda ,.at rım aatll koopera~ Alman &. aua.,...._ dolayı teflekklrierini 

Beyoğlu 
Cinayeti 
Evvelki gece J•klalan•n 

.......... kdll 
Alır CUllda 

Beyojlwıda Hüseyin ağa ma. 
halleahıde Kapan aokajmda 28 mı. 
marah evde oturan Sabahat iaınhıde 
~hlr&r PllÇ bir lml aJdUren Ra-
him. evVel1li pee PC ftki\ poiia 
mefnurlan tarafmdan yakalum• 
ve dün akfain adliyeye teaUm olun.. 
muetur. 

[TIYAT~ 
S'VRAll DY.HB0811 

Bu akta:m 
Pek bUyUk raibet kazama 
İNSAN ll'.ABUT 8 P. 1 tablo 

FIJMI ...... ,. ... 
Glriflzleri kite açıtlir. 

Ertairul Sadi Tek 'fe arbıd&f}arı 
(le) aWa rnlal, l>Oytt: varyet.e 
Çinlilerin hayret veren numaralan 

'Vatlarda zam yoktur. 

1 - w .A. .lloartı Keman 
oertoau. La JUIJr. 

a) All-.ro aperio. 
b) Macio 
o) Tempo dl kenuet.tö. 
Sollet: nmır Kapelman.. 

1. - L. Tllf 9ILllauaG 
..tam. do ....... op. ,,, 

a) A1lepo caa llrlO 
b) .Matıea. .. 
o) AJJecro (Salımııo). Mll181'4ıi 

22.IO llthdk (ftomUUI, llallı .fll!IA1* 
n veealre.. PL) 28. MU.it (CUıbuıt!ıi 
pi.) 23.46.:K. Son ajana haberled 
yarmJd program. ._... tllıilılt ı Mı11• ıuv uutle • ..aıaı& IMı eene için yapqklan mu- bUdlrmia ve celse,e hitam. ftl'Jllit. .. 1. ad ..... b'ftWer allk&lluP röre ta~öt tir. 

k nc ,. .............. , ..... __..... etttklerl lf9 bin .adJk DGırtyo por. A~~ ""''"'"-tebllinn 48 bf11 8imdJIUıı ihraç et- .,,_ e"""u.u ak1&m1, Odanın, 

Rahim; illecllti dna1'9tiD hesa
bmı ~•wk ._.. elnal meehut 
kanauu gtil'e mubaJwM edilmek 
üzen, aJream. atr CW1& aevkolu, 
narak IOl'IWIUD& pçilmiatir. 

1 Jıfart ~&rf&mba tarihinden ltlba: 
nn atlndhleri talebe matlııerd ftr 

4br. Talebeleri topla l'etirecek öf: 
ntmenler biraün &YYel *b'atro mtl
dflrif etine melttubl& bildirmeleri. :::::1=======c=* 

, p ı :;dtlerdir. Qerlye kalan daha 2000 muhtetem aalonlaruıda, iki )'iiail,mu 

u- ,.-._,n_•Jer ye __.,... da ıma lıil' ıntıddet zartm. tecavta d&vetlllıln mWHıllef l:ıir w 
n....- .. .,..,.....,.. da~ itin pbpbekı. llfyafeti verilmiftir. Bu ziyafete, 

"'''1a81• - .tbiıRa camım dır. Bu mttnty18betle lr ....... 1A.. Blk6met, )IUti. w ...... e ... 
- mM1ri Naifin D&tyola ıtL Jli'l )'lbek ........ lltll• et-
meli muhtemelcUr. -11' sawlr. :.elimle llUMJe Xua. 

AJnA :o-. ..aaruıdD da ı&a. a...n.. .. lllnf:a&; 
...- aooo l&lld1la mtllaiııa * :s.ı...ı ırsledt, a•·r t Jla•rltia. 
lll8mı ........... Bu ...w-. ......................... Pre. 
.,....~_......,. .................... ._.. Ober, 
J111Wvtnwlea ~ "''8' ........_. ..... Pıll'ınt dl-
rrwa, ,..,....,. de ........ ... ........ Bin,. Pül. Pre-
........ .,. IRı memJeMtlerin it- ....... •>' --...... .,. 
UlM nr..ıaıGe ... - .. Harder,. ........ .. ... • ml-

........ Ullllm\Ya ··----- ........... w w;pwlar6. 
Oeleeek w ı.- m•JwalleırtD. dıl. llyattıt ..at • a,,. belir p-
ha sl)Wle mGtterl tarafm.dan u.... Jllt ......, 1* 11&1111 t;raa. dnw. 
...ım'an ftatoe .s.Jaa mlvM '* ••'ad • 
i-Jdıd• •tllaoalı mullakbka., 

1 • ~ t ' ' .. 1 . • 

Orhaa GvW- (Yenill6y) hal· 
kmdaa olan ve hayatim llhrimlsde 
ba•aa RabtlD, .-.il OlmMUla nt. 
men ild ay evvel Sabahati · ~p ••dlllul, fakat ~ bd!ınm kmcll 
llnln bltllll wvethd ,_..... -. 
ra ya. çevtnqiDl 1'°6 Ura ,.... 
ile 'bir ook eQUlllDl hep bu ..-.ı 
alrc1& lılnandJıjml ..,..._. w 
ftlla "'81 8U'bal alıllPıu da ı. 
,.. .,. .... ıa ••. ..................... 
1'111 Wr,. ........ ..-..: _x, ... ,... .... _. 
ralJIUa....... --· .. .......... ._ll:ta•L 

t ıın.Br • 

* Tepeb8'ı Dram t.. 
BU AKŞAM 
aaat20.SO da 

ANNA KAREJflK 
'IPBBD• 

* ı.tklll ea.ı• .. .._ K_. .._ .... 
........ 20,30 .. 

BiR llUHASIP ARANIYOR 
4P&RD& ... 

JIAU OPERBTI 
Olmaart.I rtn4ts. 11 .. ...... ... 

(ŞiRiN TBYZB) 
0!*111-.. BaU.,......., 

Dele• ... Of;•ıM le 1e................... * 
•• , ., ... .......... ...... caoL IAHbt 

RIZA 
KOŞKUN 

BASIMIEJI. 
VUrelU.,....Ne.at 

1;19 5lllıtl ....... de.deftm .. ,,., ........ ,.. ...... 

• ur-.:;ı:ı'•,....oe1eı~- =~~:;~~:::::::ı:~~~ .. :·~··:•:•:·•~*'::•:::••:•:::11:_~:11111 rlltıdl .. ........ abaldtk 

:ı.-U::"':' ~""::: ~ Üniversite Rektörlüğünden ı 
.ap w ......... ,. ••Mra Hman- Ed b:.. F k 
Jarma +-I' •illl. !' ti ':P mer. e .,,a;t a Olt.eef Arkeoloji Eutitöaüne w.. J>eeimatlr --~ 
~ har Mngl bir kmuın tir. Ayhk flcreti 80 lıradır. GQMl S.•Ulu Aıkaclembrl •• ....,_ ,.. 
YUk1au JaMlnnda Den•sbenka lUtWr ı- tuyinat kıamı mezunu olmak prttır • 

...,.,_. ........... latekWwia Fakülte ~-idi ıt1at'• Dl&ll 



eşikten mezara kadar 
_ ve beyaz kalan dişler! 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
a karar kı~yorlar? 

•RADYOLlN: 
• Ditlerde ( Kllfeki • Tartre ) 
lauaulGaft hDkla lnrakmu. 
Mevcut olanları da eritir. 

• Dişleri mine tallakumı 
çizip hırpalamadan temizler 
Ye pulabr. 

• Atızda1'i mikroplan 
o/o 100 kat'iyetle 6ldt\rftr. 

• Dit etlerini besler, dit eti 
hastalıldarıaa mini olur. Aiiz kokusuna 
keser. 

RADYOLi 
Kulfanııuz 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Besinci KeJide; 11-Mart-939dadır. 

BUyUk lkramlye:S0.000 Liradır, · 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bll'9f al ... ak lfllrAk etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Biz de piyangonun mes'ut 
ve bllhtly•rllln •ra•n• glrmlf olursunuz. .. 

ital>' Resmi Hazırlama Müsabakası 
Maarif Vekilliğinee hazırlattırılan Fransızca ders kitapları için 

ff ta.ne renkli levha yapbrılacaltbr Bu levhaların herlbiri için malzeme_ 
Hllam tarafindan temin edilmek üzere on lira telif hakkı verilecek
'1i-. Bu ite talip olanlann yapılacak resimlerin pli11 ve ~artnamelerini· 
,twıtft: üzere s· - 10 mart 1939· tarihleri arasında Galatasaray lisesi 
.udf1rH1iüne müracaatları lbımdır. 

Taliplerin alacakları izahata. ve tesbft edilen şartnameye göre 
la&zırlıyacakları ikişer örneği 15 mart 1989 · tarihine kadar Galatasa
NJ' litesi mUdtlrlüğUne teslim etmeleri icabeder. 

Kitapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim maık.sada uygun 
atrfilen ressam diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir. · 

Beienilmiyen resimler sahiplerine geri verilecektir. (1335) 

Nafıa V ekiletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Çttrttk su üzerinde yapılacak regillatörle denizli - Sarayköy 
~ 1101 sahil sulama kanalı hafriyat ve ıınai imalatı keşif bedeli 

''446 179" liradır. 
! - Eksiltme 27-8-939-tıarlhine ruthyan pazartesi, gönü saat 

p 4e Nafia Vek&letl Sular umum mttdUrlOiü au eksiltme komisyonu 

~M'Ma kapalı sarf uuliyle yapılacaktır. 

8 - lateJdiler ebiltme tartn&ımeel, mulra.vele projesi, bayındır

~ lflwl •enel ~amesl, fennt tartname ve projeleri 22 llr.a 83 ku
... mukablltnde aular umum mfldüalilğünden alabilirler. 

• 
4 - Ebiltmeye wfrebilmek ~ n isteklilerin (21 613) lira (16) ku-

111fluk muvakat teminat vermeli ve ebiltm.enfn yapılacağı günden en 
'a a&kiz ~ün evvel ellerinde bulunl il vealkalıa.rla ibirlikte bir dilekçe 

n. Nafia Vek&letfne müracaat ecte·ek bu i'e mahsus olmak ttzere ve
ıdka almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri ,arttır. Bu müddet fçitıde 
Ttill:ka taJ.ebinde bulunmıyanlıar ek Utmeye ,. iftirak edemezler. 

vıı IS - ı.teklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saa-t
ttn bir saat evveline kadar sular usrnmı müdürliliüa makbuz muka
MJnde vermeleri lazımdır. 

Postada ola ıeler kı!lbul .edilmez. (582) (1060) 

TÜRK TiCARET BANKASI A. 
MERKEZi : ANKARA 

Her. Nevi Banka Mu,amelati 
Her ay faizleri ödenen : 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
SU BELER: 

ANKARA f Adapazan GenıJik ISTANBUL Bandırll\I• Buraa lzmit ı1 Bartın Safranbola 
Telefon : 2316 Bolu ükitehlr Tekirdat Telefon : 24477-8-

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şubeler: TiCARET 

Tabii OzUIByorsunuz BeQU mi ? 
ı TecrUb 0 1i Muhasip . · 

Çocuklarınızda gördüğünüz oburluk, halsizlik, kansızlık. ha
zımsızlık, karm şişmeleri, arasıra is.haller, baş dönmeleri, burun 
ve makat kaşınmalan, uyurken salye akması gıı"'bi gay.ri tabii 
haller zavallı yavrucukların barsaJdarında yaşıyan ve kanlarını 

emen solucanlann tesiridir. 

• 
ismet Solucan Biskiiviti 

kullanmakla bu hallerin hepai ortadan kalkar, çocuklar ve bü
yükler sıhhatlerine, neşelerine •kavuşurlar. 

Kullanu, tarzı kutuların i~nde izahlı olarak yazılıdır. Okuyu

nuz ve çocuklarınıza senede birkaç bisküvit ihtiyaten veriniz. 
(iSMET) iamine dikkat edilmesi rica olunur, her eczanede 

kutuau 20 Kr. 

Devlet Demiryolları llanlan · ·I 
Vapnla1'11 tahmil ve tahliyeleri için verilmekte olan mühlet sene

nin Eylül, Birinciteşrin, tkinciteşrin ve Birincikanun aylarında Hay
darpaşada ve İzmirde (8) diğer istasyonlarda '6) saattir. Senenin 

diğer aylarında bütün istasyonlarda (8) saattir. Bu saatlerde araya 
giren öğle tatilleri dahildir. Amlbarların kapah kaldığı muayyen geee 
saatleri ve tatil günleri dahil değildir. 6 mart 1989 dan itibaren bu 
suretle tatbik edilecektir. Buna muhalif olan ilin ve emirler mülga-

Fazla t•fsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (1403) 

• 
9 ncu işletm• Müdürlüğünden: 

·Günd~ lir kaç Aat çalışm k 
tic~ethanelerin tef terlerini ta 
zim eder. 

Galata Lacliye ban No.7 
de N. K. ya m!iracaat. • 
-------· - -----

lstanbu 2 inci icra Dairesinden: 

Cihangirde Altın bilezik soka

ğında Keşiş oğlu apartunan 5 nu. 
marada ve l•'eriköy Kuyulu Bağ so. j 
kak 94 numarada mukim iken et
yevm ikametgiih1 meçhul Kaptan 
PaşazaW., Ekreme: 

Hasan Fehminin zimmetinizCe ö 
dediği ipotek borcundan dolayı 361 

lira küsur kuruşun faiz masarif ı!• 
tahsili için Ortaköyde Ortaköy ma 
haııesilıde eski dere Jı>ya ~ e· 
mil oğla 8bkağmda e8ıkW81181ıllilth' 
rer yelli 31 numaralı evhıize haciz 
konmuştur. Bu hususta teWiği mul
tazi ihbarın ikametgihınızın m~. 

huüyeti dolayısile mercice 15 giln 

müddetle ilinen tebliğine karar ve 

rilmiştir. Bu hacze karşı itirazınız 
varsa ilin tarihinden 15 gün içiı,de 
bildirmeniz icra iflis kanunu
nun 103 UncU maddesi mucibin~ 

tebliği muktazi 938/ 3700 numaralı 
ihbar makamına kainı olmai üzere 
Ulıı olunur. (1560'1) 

G0ZELLlGtf4·iz 
iÇ 1 N -

Gece içia yatlı, pdüz için 
yağsız ve halla acıbadem 

~tleri huausl vazo ve tiip
lerde sa tıhr. 
lNGl.LlZ KANZUK ECZANES 

BEYOOLU .. tsTANBOL 

Muhammenb~eli5~3lira~an"han~eba~nne~k~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t~~~ prtı amesi~e ya~lı bulunan ~m~n 143 M 3 mqe azman~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kapalı zarf usulile 18-3-989 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide İnhisarlar lJ. Müdürlüguv .. nden : 
) işletme binasında satın alıiıacaktır. 

b~klil~in kaMni ve~ka~rile 43973kuru~uk~minat~~kli~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
1 - Tuzl.alarımız için şartnamesi mucibince 90 adet V&&'onet tıe;dll 

-terini ihtiva ~decek olan kapalı zarftarıııı saat 10 a kadar komisyon eksiltme usuliyle satın ahnaeaktır • 
reisliğine vermeleri l&zımdır. Şartname ler parasız olam.k komisyon:. 11 _ Hepsinin muhammn bedeli Iİf Haydarpaf& '7&0 lira ve rnu-
dan verilmektedir. (1389) vakkat teminatı 352.50 liradır. 

O Kadar Kolay 
Her akşam bu şekilde 
bir kaç dakika içinde 
yapacağınız ufak bir 

i masaj size gençliğinizi 
ı kazandıracakhr. 

KREM PERTEV'in 
Yarım ••ırllk ,ahreU 

beyhude dellldlr. 

İstanbul Belediyesi Ilinları 
............................................... 

Ke,if bedeli 10250 lira 47 kuruş otan Harbiyede Yeraltında 

yaptırlacak Heli kap.alı zarfla ek !riltmeye konulmuştur. Eksiltme 

10-3--989 cuma günü saat 15 te Daimi Enı:ümende yapılaca~tır. 

Keşif evrakile şartnamesini istiyenler 51 kuruş mukabilinde Fen işleri 

müdUrUlğünden alabilirler. . . 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka lbu iş için 

Fen l,leri Müdürlüğünden atacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası 
vesilca.larile 768 Ura 79 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

111 - Eksiltme 10/ 3/ 939 tarihine rashyıa.n Cuma günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat ,ubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnamler parasız olarak her gün sözü geçen ,ubeden alına. 
bilir. • 

V - F.ksiltmeye iştirak etm&k istiyen firmaların fiyatsız teklifle
rini, detay ve ab'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yataktan 
hakkında .ayrıca mufassal izahat ile detay resimlerini ihale 
gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tus 
Fen şubesine vermeleri ve tekliflermin k.a.bulünü mutazammın vesika 
almaları l~zımdır. 

VI - İ~te klilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme p.ı· l·u·iyle ve tuz fen şubesinden aldıklan vesika. ile birlik .. 
te yukarıda adı gçen komisyona ırelmeleri ilin olunur. (515) 

Cintiı 

Beyaz Çul "bqı bağlı" 

* Mulaamme• 
Adet Fiata 

Kr. 

115000 70 

"Kilosu" 

Bedeli 
Ura 

83083 
"Takriben" 

Teminatı 

Lira 

2477.48 

ı :- Yukarıda yazılı çultar içRl 2'1-2-989 tarihinde kapalı zarf 
la yapılan münakasada teklif olunan fiat haddi 1-iylk görUlmedifin -
den pazarlıkla mübayaası kararl&ŞPnlmı.ıır. 

il - ~azarlık 7-3:-939 tarihinde saat 16,80 da Kabataşta leva

zım müdüriyet binası ıalım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Taliplerin teminat akçelerile ibirlikte be.lif günde komi8y~ 

na gelmeleri ilan olunur. r "1405" 

~~b·~~~m~~plannıhari kçah za~annı yu~n~ ya~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
günd~ saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 
sonra. verilecek zal'flar kabul o\n!llllaz. (B) (1197) 

Sahibia Ahmet ~ leddin S A R A Ç O C L U . 

,.etrı:rat müdürü: Macit ÇETiN B•• ..... ,_ ll•dNau DıU ·ra 

• . 
• 


