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. Milli Şef imiz Halkın Dileklerini Dinledi . -=.. . \ mnnı=maa=an::s=-- ... 

Yakrn flrk İnönü Dün De ·Sarayda Akşama Kadar 
l~Y.D~~~r~~~ALCI! Muhtelif Esnaf Mümessillerile Görüştü 

B alkanhlar yalnız Balkanları 
dii.fünerek kendi araların• 

~da bir ittifak vticude getinnekle 
11nakaatların1 tam ve kat't auret1e 
~emin edemezler. Sulbü muhafaza 
!oayeaile tetekkül edecek bir grup 
Czam.i derecede kuvvetli olmak i
k_p eder ki her ihtimale göğüs ge
'ı-ebilsin. Balkanldar kendi arala· 
ı-ında birlettikten ve bir Balkan 
Cornmonwelth'i kurduktan sonra, 
bunu tabii neticesine kadar ileri 
vardırmalıdırlar. Balkan ittifakı 
hütün Yakın Şark kendi sinesinde 
!toplamağa namzettir ve ancak Jru 
hedefe \l'aııl olduktan aqµı:-adır ki 

r .S~anın bu kıt' aall)da eaaah bir ~Ih 
~e aükun devresi. açılmıt olur. 
~ . . 

Bütün Yıakın Ş-ark aktini kucaklı
yac.ak bir siyasi akit hiç te hayal 
ınahsulü ad<lolunamaz. Bu dev
let bir yakitler vardı, realite saha
:.sında yasamış ve büyük bir inkişa.- -
fa mazh~r olmuştu. O devleti hep 
biliriz: Osmanlı imparatorluğu. 

Eski Osmanlı imparatorluğunu 
ihya ~tmeyi kimşe düşil11emez. Ta
rihin istila fasılları ebedi surette 
kapanmıştır. Fakat Basra körfezi 
sahillerinden başlıyarak Irakı, A
ra.bistanı, Filistin ve Suriyeyi, Mı
.sırı ihtiva edecek, .İranı kucıaklı
'yacak hatti Afganistanı bile içine 
kabul edecek büyük bir. müttehit 
~devletler heyeti Yunan, Yugoslav 
ke Romen milttefiklerile birlikte Ad
rfyatik sahillerinden Karpatlara 
~adar tabii inkişaf mı bulursa o za.
aan dünya tarilafn4e cleiJfnÜf Wr 
.ey h~ıl oldutu haklı surette lddfa 
~dilebilir. ., 

O zaman, Yakın Şark Common-
welth'i adını alacak bir kütle dün- • 
y.a sulhünün en esaslı bir direği 
halinde her tıa.hrip ve teşviş unsu
runa karşı koya·bilece-k bf r kuvvet 
ne sesini yilkseltebilecektir. 
Yakın Şarkta, modern dünyanın 

kaplan ve prensipleri dairesinde 
yenf baştan canlanacak bu muaz.. 
zam imparatorlukta hiç bir dev
let ~in endişe edilooek bir mahi
yet mevcut değildir. Bütün dünya
daki sulh ve istikrar taraftarları 
en hararetli temennilerle bu yeni 
doğan kuvveti selamlıyacak • 
!ardır. Bundan yalnız fstilA ·hülya: 
}arı beelfyen emperyalist ve mııta
amz devletler memnun olm1yabl
'11r1er. Zaten asıl gaye de onlanıi 
ümitlerini kırmak ve kendilerini 
:n~ar rahat oturmata sevketmek
ttJt'. Unutmamalıdır ki bugünkü 
'mj]]etler arası münasebetlere, si
. yaset alemindeki prensiplere göre 
bir büyük devlet yanıbaşında işti

hayı davet edecek zayıf bir şikar 
Is tan bulan haritası ftzerinde tetkikat yapıyorlar görürse ona pen~esini uzatmak Mflıi Şefimiz 

hırsına behemehal mağlup olur. iMii~--,;ıı-l!fi!i!!!i!!iiijlljôii!IMliiii!!o!!~=~!!i!!i!~=!!O!A!l!l!!ö'~l!ii!i!!~~;;;,ıS2±2&~~~!!!!!iiıill!!!lll!!!!!ll!ilii!!!iil!iiii~~~~..,-~~~~ ..... ~~~!!l!!!ifıi!i!i!!iiiiiil 

!:;:;ea:~:!~a~e~~:~:ağ~~~i~j~:~ Gece~ Şehrı·mı·zde ı·kı· Bu·· yu·· k 
bir devlet ister istemez sulh taraf-

::u!;~:iya~~şe~::ı~~;:~~~'. Ve Mühim Yangın Çıktı. Ateş 
!!!m~:v~:ı::~e:~?şe~j:jn~!:~:~~ 4 te Ha .. la .. Devam Edı·yordu' 
nıez. Çünkü böyle lbir teşekkill an- • 
cak sulhü muhafaza için vücut bu-

labilir; herhangi bir hücuma kar! h kk k rz ·., . k d 
•ı müessir bir mukavem.et ı:östere- Galatada ta a u şeT4 ıgı ısmen yan ı; Postane 
bilir. Fakat taarruz ve ıstfla hırsı- A b k _J k •k • • 
rııa tnağlilp olduğu gün. Achille'in caddesinde ta e maZQSlnaa Çl an l lnCl ateş, ko-
topuğu gibi en ufak hır darbeye k b • L' l "'k h / • l 
hile dayanamaz, derhal parçalan~r. CQ hanı yaktı tan SOnra lT Te Q et Q lnl Q arak 

Eski Osmanlı impaarto.r~u~ • _J k • ., l • • f 
cih.angirJik arzusuna düşebılırdı. cıvaraa ı magaza ara sırayet ettı ••. 
,-unanın ta·bil hudutlarını 'bıraka- • hrimizde iki büvükl~ ~ 
1-k Viyana maceralarına girişe- G~ch~, fe lmtrntur: · 1 Son Dakıka : Yangın· çıkan han 100 bin li-
bil' . . d' t a akmayı ve mu ım yangın o " • 1 6 h l • . 1rdı. Belkı Hi·n· ıs. an k .. r- Bunların en büyük ve müthişi raya sıgor a ı. an a evler ıçınde ... 
aklından geçirebılırdı. Basra 0 y . p t hanev-.ı cadde~indcki - vvvvvvvv VVVVVVVVVVV'/VVVV vvv 
fezfnde Kızıl denizde başkalarının em os ' de Ataa.tabek. hanı _eh an!ıda.n ge-ı dan kızıl alevler çıktıgv ını görmüş-

H' ·· · C h'd YALÇIN dir; -uaeyın a ı 
1 

_ Yeni Po
8
tahane caddesin- çenler1 saat bıl'puçuga dogru, han-1 (Sonu 3 üncü .ayfada) 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) ~ 

. 

İnönü, her meslek 
Sahibinin derdine 
Çare aranacağını 
V8dettiler. 

Milll şefimiz ismet tnönti dUn de 
İstanbul halk mümessillerini Dolma
bahçe sarayında dinlemiş, muhtelif 
meslek ve teşekküllere mensup olan 
vatandruı1arla ayn ayrı ve uzun u. 
zun görüşmel<'..r yapmıştır. 

Cilmhur Reisimizin bu konuııma
ları, dün öğleden evvel ve sonra ol 
mak üzere iki kısma a.yrılmı.:itır. 

Halk mümessilleri, sabah saat g 

den itibaren Dolmabahçe ımrayının 
alt salonunda toplanmağa başlaım}'
lar<lı. Tam saat 9 zu 10 geçe milli 
şefimiz salonu tc~riC ed"!tek hhzır bu 
lunanların ihtiramları arasında bı . 
yiik, yeşil cuhalı masanın ba. ına 
geçtiler. 

Bu mıı.sanın üstünde, lstanbulun 
büyük bir harita paftası ve kendi
lerinin not aldıklan defter, yaprak. 
tan açıJ't olarak bulunmakta idi. 

Meclis Parti Grupu Reisi Hilmi 
Uran, Dahiliye Vekili B. Faik öz-
trak ile Vali ve Belediye Reisi B. 

Lutfi Kırdar da, masanın etrafınd t 

ve Cümhur Reisimizin yanlanndıt 
'6er aldılar~ 

(Sonu 3 üncU sayfamızda) 

Türk Karakterine 
. _Ve Seciyesine Yapılan 

Taarruza Cevaplar 
(Yazısı 7 nci sayfamızda) 

H 

Ustündağ ve Arkadaş-
larının .Muhakemesi 

Dünkü Celselerde Müdafaa yapıldı 
Muhakeme 16 Marta Kaldı 

.. 
Ankara: 3 (Telefonla) - Es-ı 

ki Valiniz Muhiddin Üstündağ ile 
arkadaşlarının muhakemelerine 
bugün sabah ve akşam olmak üze
re iki celsede devam edildi. 

Birinci celsede; daimt encü -
men azasından B. Avni Yagız ile 

Hi::R SABAH 

Muhiddin Üstündağın avukatları 
müdafaalarını yaptılar. 

İkinci celsede de B. Avni Yagıı 
kenidini müdafaa etti. Bundan 

sonra mahkeme; bazı şahitleri• 

celbi için 16 marta talik olundu!. 

Devletle Millet Dertleşiyor 

Milli Şef lnönü lstanbula terefl 
verdikleri ilk günden itibaren he
men hemen bütün vakitlerini hem
fehrilerimizin dertlerini, iatekleri
ni, mütalealarını dinlemeğe haa
retmİf bulunuyorlar. 

Aziz Devlet Reisimizin halkla 
doğrudan doğruya vaki bu temaa
larında en ziyade nazarı dikkati 
çeken cihet, Milli Şefin muhtelif 
meslek erbabile ııörütürlerken 

kendilerini o mesleğin havası içinde 

hiaıedip auallerini ona göre tevcih 
buyurmalarıdır. Milli Şefimiz yal
dızlı tetekkür cümlelerinden, bey-

lik dua\:ırdan hotlanmt)'or. O ça
reaini, tifaaını bir an evvel bu1abil. 
mek için nokaanı derdi bütün çıp
lakhğile ıörmek ve öğrenmek için 

yoruluyor. Bu yüzdend'r ki hu
zurlarına çağırılmak terefine eren 
he1Df8hril..-imiz de tıpkı bir baba 
huzurunda imİfler gibi isteklerini, 
ınkınblarmı gocunmadan açıktan 
açığa aayıp döküyorlar .. 

Devletle milletin bu kadar açık 
ve bu derece sıkı temıuından mem

leket hesabına pek çok faydalar 
beklemek kehanet aayılamaz. 
A. CEMALEDDIN SARAÇOCl.U 





---~.. Yakrn Sark Milli Şefimiz Halkın 
Dileklerini Dinledi 

Hazlrllım mı Yapıyor :::::!°ı:rıu:~~::= i:-:: Hant m=.ı:!. . çafırıl· o - •mfn bU prantf U..kil eder. Yıaıkın malanna intluren. ıandaly81erine 
;J -11.!/tJ/ı Altına Şartta ytlkMlecelı: ba Hd şark! o~ ilk k&l'fllanna aı. B S nıeı~,...- Aceı• Jıı Akdenlsde Balkanlar Dzerinde bes dıklan bahtiyar, dokuma fabrlkat 

G%1 l T IW..·••• • G6 .al.Ilı Jeneeek her tarHI emeller için bir . ı ruıuvor törü Fuat oldu. D t • EMmmiyefıl ., 6llm daııbell demektir, binaena- tsmet tnönü, evvelki akşam, 
ave ı lqh cihan ıulhfl için - klymetH kısmen dJnJemiı olduktan genç fab. 

A vet fffkliklerini tayde;ylaıekte- bir kuanotır; milletlerarua ıiya- rlkatöril, oğlunun btttun dertlerini 
Londra- 8 (A. A.) - Ha"YU - ... l8t için en kuvvetli bir i.tlkrar ft anlamak istiyen bir baba tefkat w 

Jane•ıa mahUlri WJdirlJılır: ..;.... maada 1915, 1111 do- ıatan,ttir. sadlimiyetile çatırdı: 
Dlplo.atUı maı.t.I_... ltalı- Jaahi etrattan bir kısmı da d.aYet B6yle bir Commonwealtb. teıfek- _Fuat, gel ojlum. Dünkü ek· 

7acta aefeıMrtik 7a~~ .... Jee de bunlar herll&Qi bir kftlflH imtln var mı? Neden ol- siklerini tamamla... Numunelerini 
dolaşu ~alan teuip ~'""" ~ten dolayı fİJDdİ1"• kadar his- maaınT İaimlerini saydıfım devlet- görelim ... 
direr. met etmemiş olan efrattır. ı.r teeaYls ve istila siyaeeti takip Fabrikatör Fuat, milU tefimizin 

Bu mahfeller, yalnız 1'11 ,,. Siyaei mahfeller, l~adaa edebilecek devletler defildirler. karfılanndaki ttç iskemleden birine 
1989 aınıtıarmua aiWı .-. ela- aJınan haberlerin ıeltş verfcı: Banlann buttln arzulan devamlı oturarak paketlerini çıkardı ve içia-
vet edildilderiai .aylem_.. " hti- ldyette olmamakla .,_..bel' e bir sulh ve IGkOn içinde tabH in- deki kumaf}an açtı. 

9'1'nJmMI 'bazı m8llhazalan mueip oldujunu kifallanm ve bablarını temin et- tnönU kumqları bUyUk bir dik. 

~n~u~n~la~bera~~-~~--~~--~~~~~~be;y~an~etm~;;;•;ktedirl~=· =·=· =~:==:== metten fbaret olabilir. itte Yakın kat ve itina ile muayene ederek sor. lizımplen bu sınfflvm .artta b- Şark birlftf hepimize bu aradığı- du: \• • d ik • mm verecekllr. lladem ki blrlbir!. - Bu pabuldu ltıımqlar daya. 

- Kilodan alman... 100 kwıq. 
luk pamuk üzerinden 25 kurut ver. 
il vardır.120 lmrutluk ipHJı: üzerin· 
den de. 40 kuruş wrfi vardır. Ha
rigten ptlrtlenJer lçba daha fazla 
vardır. 

- Benim anlamak istediğim in. 
dinliler mi! 

- Hayır. Sonra arttı . 
- Ne vakit! 
- Bir buçuk aene oluyor, 
- lnse ne olur! 
- Fiat '1 3 iner. ı.tilılt.k artar. 

Ucuz oldukça kullanılır. 
Milli l8ftmJz bu DOlrtalan da e. 

hemmiyetle not etti ve mtltebeaslm 
bir C}ehre ile: 

-- Peki oğlum, t.efekldlr ederim 
dedi. 
ARABAOILAR CEMiYETi REiSi 

DiNLENiYOR 
Dokuma fabrikatörü Fuattan 

sonra, arabacılar cemiyeti azasın 
dan Faik dinlendi. 

tmıet tnöntl, karşısına oturan a. 
rabacılarm yaşlı mttmesstline sor· Gece Şehrimız e · 1 =~~==!~İ71=.-:.~ = ~~=.:mi-rı ..... Hail 

Ç kt ten batka bir tey dflşOnmfyoruz, hazırda imaJAtımı:ın bwı1ara çevir- - Nerelisinld 

Bu .. yu .. k Yangın ı _ ı neden- hep eJele verip de hariçten dik. _ tatanbullu. 
_ bir tecavüz ve isti il hareketine - Malatya mellllUeat fabrika. - Bahan da ı.tanbullu mu? 

du: 

karışı geniş ve kuvvcııtli bir sigorta mız da bunlardan yapacak mı? - Vamalı. 
k llllann- + ...... ldlltı yapmıyahm? Bu Ya.kın - Yapar... - Kaç tevell1it1Uaün? 

nmda kalorifer bac&81 uru ·~ - Peki o nJdt zarar etmiyecek - 9S tevelltltltlyllm. 
,.. • dan ıbir yanauı ÇJ.kmlf, zam~nmda Şark Commonwelth'ini hayaliniz.. .. ., _ Kac arabanız varf 

fmıet tnöntt ibtiPr araba ınnı 
Bklerine 111 cevabı vereli: 

- Kamyon rekabetine dayuıl. 
mu. Bu aaır, otomobil undır. Jr. 
arabumı kullanmak ıçin bqlra sa. 
ha bulmalıdır. Kakw 118bepleri~eri 
allrerseniz, hük met 8be yardıın e
der. ŞdUr dı§ınd& nakliJat yaı. 
mu mwnn:? 

- y ap@1D•)'IS, Jnırtarmu. 
BAllÇIV.&N 18MAIUN Dmıau 

- Gel bakalım, KadıJaSyll ~ 
çıvln İsmail sen nereliaint 

- M'.enliven köyltı 
- Baban nereli? 
- Yem Zağralı. 
- Ne vakit gelmiş? 
- 93 te ... 
- Peki anlat bakalım. 
- Buğday, arpa. :;uJaf mısır, 

domatee, r.alda, bezelye, ve bostan 
gibi fazla suya ihtiyacı olm 
ftyleri ekerim. 

- Topraguı var mı? 
- Yok ... Kira! .. 
- Kaç ntlfusun var? 
- 6 nUfus.. bir kardeşun daha 

var •. 
- Say bakahm nüfuaunu.. 
- Annem, ben, kardeşım reli. 

kam, Jm kardef QOCUkları. 
- Kaç aenellk evHain" 
- 4 senelik evliyim. 
- Neye blr gocuğun var~ ler ve hemen itfaiyeyi haber tle~bit-ir yeti9Al'I itfaiye tarafından bınanın de bir düşilnünüz: Koca bir kıt'ıa.. mısın ·" _ "'-•._.. .. AMR --•-

2 
·--k ftı..ı.ie ı .,~.. dk d 1 b . - BilDe biraz dokunur. ....._..,,"g_ ._, uvauua -...-lerdir. Bu sırada ç.o .-- ate . yalnı" ça4"·-·nm bir tısını yan 1 

- Bfltttn ham mad e er u ıınpara- 1..-- -·. nı--'- ara"'--
da ş "' WPI- - Niçin? Siz de satanmıız, on· Ulllll .... a.ı.ınJ& 1111191. rUzgir esmekte oldufun n ıİ tan sonra s:öndUrfllmüftUi'. torlufun hudutlan dahilinde yeti- lar da satar!.. _ Nerede! ra ile mi, ortaklama mı? 

ltıaa bir zamanda bHy11yuelı: tekRl Bu 7auııın 4 -• içinde handa . ..,..ı. dQnya !in ıı!Akamızı kesecek _ °"9 Jıiru arar1ı olunıa da - Wy ve Adoluda. - 411 ıi&ıumdeıı fNlaom.ı kira 
binayı ul'l'Dlftlr. . ef eli çıkan öçüncö yan~ndır. bile kendi kendimize yetişebile- arada metnı bir rekabet bqlar. - Binek arabalannm a.yısı ne ile ekerim. Bir o k-eda.r d'a (ortak.. 

- ..... . 

Alevler biraz sonra Afir e~l _ ....... _, .. ,.- • ··-- cek, her ihtiyacımızı kendi- Dahildeki rekabet dalma iyidir. Ma. kadardır! çıbk) yapanm. 
caddesindeki Düais zade hanı : • B og"' lu cinayeti miz temin edebflecek menabie ma- h ucwdatır. _. 600 kadar. - Hepsini BUiar _, 
kaçak ticant hanuıa dcıjru yayı a- ey !ikiz. Bu muazzam ve mübarek _ Bu pamuklu kmııaofar yllnliL - Yedek - mı! - Lllzum olduqo. lllbıa'ftbe 
rakRS:..~9:n~of.tp~..:ı,::.. tutuşmuş Mahkemesi topraklan, bu zengin madenleri ler kadar dayanır mı! - iş yok ld. ile sulanın. Dolabl yapamadım. Stt· 

•·•aa• A f -.t;i; sıra hanı ı· hakkfle itletmete muvaffak olvr- - Dayanmaz, üşütür. Daha zi.. - Neden! yu el ile dereden naklederim. 
tahta parçalan se • il- Ağırceza mahkemesine tes ım sak Almanyıımın buğdayım da te- yade cenupta. )mllanıJır. - Kam.yoo rekabeti var. - Kiraya ne veft)'Ol'BUllu.&" ııtı-ı. n Sultantıamamdan y"' 1 dıığunu hal>er vnıtlmiz Be· min ederiz. İtalyanın kömürünü hıllnti, bundan BODra fabrikatıır _ Bqb Jılr "'7 ellyJnmelr ıs. _ Eıı lmweW yere do tnırue . 
.ıtrek ~lla brakoluııoı ıııı.:.;..; ;.:;:. ei11A7eti faili Halimin duruş. de. Muhayyilemizi azacık f aaliye- Fuaduı paketler içinden cııbnlıtı tor mfabı ! Kacl>kllylll ""1ıçıvaıı, bu ara ot 

kaktaki Tendrea haınııa ha- maaı da dün yapılm..aı-. te getirirsek bin bir gece masalla- bir elbiseyi ince bir dikkatle tetkik - 5 sene evvel yerli beygirleri. takçılığı da anlattı ve kiradan daha etmiş da~ :nra Katırcı ~
111 

Sevsfliai S.bahati öldüren Ork- rı kadar muhteşem ve asude bir etti ve sordu: miz 100 lira ederdi. Şimdi 50 liraya pahalıya düştüğünü de iliw ey • 
nına geçDIJfotls ODOR'O hangazili katil; evli ve beş çocu hayatın cazibesi bizi kucaklar. - Bunlann astarlan ne mamu- kadar düştü. Hep bu kamyon reta. ledi. 
VALi VE p V~'A. YERiNDE babuı oldutunu ~ö?'ledikten sonra Sonra, yukan muw.ffakiyetin üs- lltıdır? · beti ytlztlnden ... Bir hayvan eskiden tsmet İnönü sordu: 

aşladıktan biraz son - tunları s8ylemiftii'. tünde yüksek ve inkişafi bir haz da - ipliği Avrupadır. Fabrikala- 7..S kilo arpa yerken şimdi 5 kiloya - Sana dönümUne ne bırakır" 
y- ı. . e reiııi LOtfi Kır- - Sabahat!; çocuğumdan t-" var: Cihan su Ih üne, beşeriyete ve rımız böy!n inee iplik çıkuamıyor. dllştll. Tlic:carlar llir kamyon alıyor. - V asatl 300 • 35Q 1ı:!1!o lram 

ra Vali 'f'; Belediy dretlin Aka seviyordum Vak'a gecesi Taksim- kültüre en büyük bir hizmet ifa et- Avrupa rekabetinden de bir Wrliı far. Bir rekabettir gidiyor. fstaıı. mahsul ıkaı;ınrp.}il~ tobıım d~.~~m~~~k ~m~ de'~~K-d~hl~nn:k:ı~ı:~~-~~·~~~~~~~~~~~--~~---~~~~-~~--~---~-~~~~ ~~m~~ yangın mahallıne gelere ç ş ı · · · ll ..-o Yd 'Bn'v ~adiıen lira eder. Yalmz hububat... Yo yı teftlı .wqier ve itfaiy• kıo•n· !.'::;. Sonnı. ey, enııe _ Gtlmril5hlmaJa ~da.. azahl'l>r! •. llllbam bir bç ııı-na tue mat, dcHnat.eıı, filin bundan a:s 
~ d Jnız Beyoiİon- ;:~u. Ben de: Avrupalılar zaranna mal satıyor. birleşip kamyon ahn•lan bizleri ~k ndır. 
Kma bır zaman a-ya k ti le _ Hedıyelerimt geri verin! de- lar. Biz rekabet edemlydruz. Bu ma- mahvediyor. f.stanbulda 30 tane a. - Neden at kuDannııyorsun 
da bir gurup bırakılma sure ~. . im me"~:-: 39 ı.--·- satıyorlar. raba iskel-' vardır. Buralarda 11111 Ayni derinlikte o

1
-·""or ··""" .• _._ b l Beyoğlu Bakırkoy dım!.. • liriz. ı.ı-... ... '"...,... - y... - ~· --tekmıl .un..an u • . . ' lb dilmı'• Çünkü kendilerine müt.eaddıt H11.--.:.. Cahı·c1 y .a.ı rıN Halbuki içindeki ipttdal Jnaddelerin lışanların hepsi ve aileleri, çocuk. kuvvette degil. Çiftıii tırmık ve ğ .. ·tfaıyelerı ce e y - .. - ~ kmek :... ler :-ıı..... 

'fe Bo azıçı .. . a.de büyümesi hediyeler vermiş, sucuklar gönder- yekliııu 550 kul'UJtur. Avrupalılar lan e u:ıter . dilvenle yapanz. Vakine; buoWl köy 
yangının ~&~}L _zıy miş ve hatta; kurbB• bayramında H . • V k•t• Ank haricegönderdilderimallardangüm Arabaellarcemiyetiazaaı busu- !illerin alamlyacağı kadar pahalı. 
önüne geçılmı~tır. l OYOl>Ot bir ~e kurban. yollaını,bm. tl'_stelik ar cıye e 1 1 a- ıi1k parası almıyorlar. % 20 ye ta. retle t~indeklleri dökerken milH şe.. - Bir ka~ köylü birleşm. 

YANGIN NE lÇ N B d •şt• raya gittı dar ihracat primi de veriyorlar.. timiz bUyflk bir al&ta ve dikkatle - Yapamıyoruz. İtfaiye müdürü Bay İh.~ ır:ıı- 100 C::., ~ ........, ım. HariefJ'e Ve!ıiU Şükrü Sara • - Biz de ayni IOYİ yapanz. Ye. not alıyor ..., OIUl itina ile dinliyor. fnilnU. malıaul ve aelıoe!nrln ıı.. 
gının ~irdenbire büyil":esın~ :ıet- -" Bir ,.eyi geri veremeyiz." çOjlu bu aqam ek presle Anka- ter ki Avnıpaya mal gönderebileai. du. tahklariie allkadar olun ... o~ 
tinde haber verilmemesıne a - dedil;r. Sonra özerıme hlieum ·~ rava hareket etmif, iatasyonda ri- ı,ıiz?.. Gayrimeenı rekabet farkın. - Dört lene evvel aamanlarm dJğmı aordu· 
mekte itfaiye ilk geldiii zama; tiler. Kurtulmak ftzere hPaya bır y~ticflmhur umumi k tibi Kemal dan başka neler var? okkası (100) para idi. Şimdi (30) - Biz iliglıyamıyoruz. Ziraat.Çi. 
•• bulamam•• fakat 

9011
ra su bo • kaç el oilih attım!. 8oın""1lt 4>11- Gedeleç, DahUIJ'e Vekili Fail< öz. -Teknik nokunlıklar farkı, usta para. l.l'akat yine •lan ır k... (San' dacll OQfadal 

laşmıştır. ·ı· e'-'e miyonır.ı-... . . trak, sabık Adliye Vekili Hilmi ve amele farkı!. 
G~~kiMP~~J &~d~r&~~~"~u~.~~W~u~~b -~~~~~v~*~~---~-------------------~ kadar yanmış, yanmakta ola~ ··~e Etem Ruhi, mahkemeye; Sabahati.n sair zevat tarafından te1Jyi olun - lir mi!. 15 

ya tutuşmuş han maiaz& ve u - evvelce Rahime yazmış olduğa bır muttur. - Bilir. 
öinlann isimleri şunlardır: t ask 11':aktubt1na verdi. Bunun üze- • , • :tsmet tnönU, prim ve sair nok. 

Atabek mağazası ve hanı 8
• - rinde bir kalp resmi de vardı. . • • talan dikkatle not ederek sordu: MART 

met lııönfl amezadeleı1"' • Tevfılc B takiben Sabahatin annesı Meclis Reisımız - Veklletin bilmediği bir şey -------• 
Temelli'nin sahiplerinden bulundu- "Kan:n:an ı,. istediğini bildirdi ve Çankırıda varsa söyle.. Pamuklu giyfiiı bizde 
iu Sertop fıanı altındaki Tap Sus- Sabahatin kardeti .a.ıo:lh~t :ıe Kir- Çankın; 8 (A. A.) - B. M. nekadar arqnıştır? 
-n•'u IS naırıarah .. -~ İı)@k ı.. n-;m ve Kadri emındeki P- , Ab - Son 10 senede bir misli art. 
•

11

- dü.kki .. or - Meclisi reisi sayın meb uaumuz --IJ••• M>Qtn\p ~ - httl~r dinlenildi. Sonra avukat dUlhalik Renda bua1in saat 20.30 mıştır. 
"iL --aı~ Etem Ruhi: . da bu mflnuebetle donamnıf elan - Bizde nekadar pamuklu ku. Gasetemisi maldne1e ~·.. _ ,..6ekı.ilim bir "atk melan- -ı...utü maş 88.l'folunur! 

Ta .;•eıi pi • a -""' -hrimlze tffeflendirmif ve 17 n 
miz arada nant eem.....,. - Jı:oli" :-:...Aedir!. KU.-hede iU"Wna -r- i te te - Şimdi senede niifus bqıiıa fbfQil biDaM d teldi- ~ Çankınlılarm eotkun ve ç n -
"'1ll0 mDd a amunasmı isterim!.. zahüratı ile kal'fllanmıştır. 5 metredir. Yerli fabrikalanmuma 
ked.a idi. Atef iJevam Maınettemt Dedi tmalltl utbkça aarfiyatta taajlt 

Kitapçı tlyaa.. naya.mı aaltiple- Muhakeme; Saballatin ahllk __. • .,._ ediyor. 90 milyon metre .imallt var. 
rinden oldoiu k~ilk tearet ~l zabdumclı. kaydı bulunup buJu~- Müthiş bir infilak 1 lthaiAt başka. 
attındald ıtztyat eaıa depoları. Dıl- madıtmm Jle?'Ulması ve Bahimın Londra: 8 (A. A.) - Müthiş - Vergi vaziyeti nasıldır! 
llz zade h&Dll'.d• Osmanlı B:- Tıbbıadlide mfltabede altına alın- bir infil&k, bir mingham kanalı- - fatibJAk vergisi, ftatlann yGk 
ba yit'_. deposu ve hoca ban • ması i9in d4Y•'1 htka bit Jilne ta- nın Benetath su bendini hasara •lmeeinde btl.ytlk bir tesir yapmak 
bimdald Sel&nik Ba•kası öst ka· lik etti. utratnuttır. Hasarat mühim ol- t.dlr. 

ta. SaraMi ma.tuam ast katı. ·-en- maki• beraber bendin esas kısım-ı::::~B:·:n:gi;1at1;;1111;k;w;.-gt;isi;?;;&i!i5i~;ı;e~;;~~~;=====~ idroa ııam ye. Katırcıoilu banlant lnn y....,...ı M18ırdtıa ıarına bir şey olmamı.,tır. Bu te.-
Bir faJfaya dl'* JDIBl1:t~!1ir. cotkun nteNefnll• tetbbils, muvaffak oluyttı, ~nlerce 
pektea ~Jmiı - ..,.... . ar .... ntfı 1 ton su, civar mıntakalan iatili ede-

~ ...... Ll«AYA fskenderiye: 8 (A. A.) -Xr~ ~cliİeİlkti.Iİİ._11111!!!~-----ı ~AU . · Prenses Fetzı- • 
........ Atal»ek )iirmmn Farutun hemşıresı ' ha- A 

A-.S v--- 111- ye ile evlenmek izlere MwrV_: .. btı, L A L ite Mn tln1a Ah• .,. )lfiftl re.ket etmlt olan ran ~ 
--pntme .....-11 olchiö an- -aahrusa" yatile buraya r•lmJo-
... -..-. tir. 
ATEŞ MKRCAMA. DA ETTi • ika lfJIU' topçekeri ile Kilan 

51~!:° Wr .~m- tmıbidekl Fransız muhn"bi yata re-
Yansınm en ~.., ... bl ta!ltl faka.• .tmfıfttr. 

illa, rilqin1l stttı•ftll r tatafoo JıfHan lknaAm aaethalintle dur-
~ • .._. b~~,!.hlilf- mııt ve ıi pare tep attıktan aonra m.111· 
"°1n"'91' a ._ .. ....--- .,rata avdet .ımek here han-
tir. _ım «mfttfr~ 

Jılisaftr Veliaht, bir mfid(et HB 

ra huausl lftnle KaJalre1• llarek 
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Milli 
(&aştarafı Oçnncüde) ı 

terden usulünü sorduk. Fakat bize 
usulünU değil, hastalığın ismini ya. 
.zıp gönderdiler. __Bu sene kükürt at
tık. Temizleme makinemiz var. E. 
aas harman makinesi de istiyoruz. 

Milli §ef bu sözleri de dikkatle 
not etti. Genç bahçıvan devam etti. 

- Gazetelerde okuyoruz. 10.30 
liraya kadar (Radyo makineleri) o
lacakmış. Niçin böyle ucuz harmnn 
makineleri yok? 

tınnet 1nönU burada §U müjdeyi 
verdi: 

- 180 evlik ynni kUçük köyler
de yakında harman mal.ineleri için 
tecrübe yapılacak .. Hiikümet elıcm. 
miyctle alakadar obcak ... 

Sonra muhatabına sordu: 
- Başka ne derdin var? 
- Evvelce köyümüzde bir bek. 

taı~i tekkesi vardı. Kapandı. Y crin11 
bir mektep yapılsın. Gerçi mektebi- : 
miz vardır. Fakat kira ile ve ufak 
yerde ... Dileğim bu .... Bir de EmlU!,i 
:Milliye arazisi bize verilirse imar c 
deriz, bağ yapanın, tecel:kur ede. I 
rim. 

İHRACAT TActRLl.-:RfNiN 
DiLEKLl<~Ri 1 

Bunu takiben ihracat tacirlerin· 
den Kerim Aktar dfolendi. 

- Ne üzerine iş yaparsın? 

- En çok deri! .. 
- Ne çe it der ileri.. nereye ih-

raç ederöiniz? 
- Koyun, kuzu ve oğlak derile. 

ri... İşlenmemiş ham deri.. tuzsuz 
veya tuzlu. Almanya, ttalya, Çeko. 
slovakya, Fransa, Amerika, tsveç 
ve Rusyaya ihraç ederim. 

- Serbest dövizle mi? 
- lhracat.m vaziyeti umumiycsi 

çok iyidir. Kilering ve takas işlcı i 
• çok iyi bir tesir yapmıştır. 

Bloke paralar mevcut olması il!. 
racatı teşvik etmiştir. 

Takns sağlam değildir. fülermg 
ise, daha sağlom \<' k ral:terli bir 
sıstemdir. 

- İhracat fiatlarınız diinya fi. 
atından ne kadar fcı.ı·klı? 

- ~ 20-30. 1nrdıtert>de 85 ku
ruş olan koyun derisi burada 59, 
Almanyada 56 kuruştlır. 

- J{Öylüniin eline bu 56 kuruş. 
tan ne geçiyor? 

- 50 kuruş. 
- Olur mu hiç! 
- Evet. 

MENSUCATÇJNIN 
SöfU~lllJH.1~Ri 

Bunqan sonra Mehmet Ali Men 
sucatçmın dinlenmesine ge~ildi ve 
mumaileyh şu stretle söze başladı: 

- lstanbulluyum. Babam Ka. 
Y.anlı. Babam 70 sene evvel gelmi§. 
tir. 

- Ne iş yapıyorsun? 

- Karamürsel mensucat şirketi 
mUdUrllyUm. İmalatımız her sen<: 
bariz bir şekilde artıyor. Yine ihti
) acn tekabiil etmekten çok uzaktır. 
Hususi fabrikalara korku veren bir 
kanun projesi mevzuu bahsoldu, 
Belediyelere kadar hükumet deva. 
iri, yün mensucatı yalnız hükfnnet 
devalrinden temin edilecek diye ... 

- Şirketinizin aeınıayesi nedir? 
- 400 bin lira .. Fabrikamız ls-

WdAl harbine kadar Karamürselde 
jdi, Şimdi, buradadır. 

/ 

Şefimiz 
- Söylediğiniz kanun nerede 

dir? 
- Büyük Millet Meclisi İktisat 

EncUmeninde. 
- Peki bu kanun kebul edilirse 

ne olur? 
- MeselA Sümerbank fabrika

ları, böylelikle masraflarını çıkar. 

dıktan sonra bize c;ok rekabet eder. 
ler. Bizim bUyUk sahalardan ekarte 
edilmesi mtimkündUr. 

- Niçin? 
- Hüktımete ait kumaşların 

sermayesi devlet tarafından veri!P.tı 
fabrikalardan yapılması bizi ürkü. 
tüyor. 

- Mademki ihtiyaç var. Reka· 
bet yok. Niçin teltı.ş ediyorsunuz? 

Fabrikatör sustu. tnönti sordu: 
- Sarfiyat ne karlardır? 
- Köylü yünlü mensucat giy. ı 

miyor. pamuk giyiyoı·. Yünlii giyc;;e 
senede 36 milyon, hiç olmazsa 20 
milyon olur. İthalat bir milyQnrlm. j 

- Köylü giymiyor, Çünkiı pa· 
halıdır. Hem ıhtiync oldugu hald" 
niçin telaş ediyorsun uz? 1 

- Çünkü bu kumaslaı irin ma. 
kınt'lnimız \'at. Bunlar bo :kal ( k. 

- Kııma.Rlann miktar. cin ' 
nt'fa rti artmadı. Halbuki bu ı:; n vı 

dah E kiı ir. Çok himaye ea l r. 
1 !l32 den bu yıla kadar. ima

lat bir haylı arttı. iş kamnıunun b, ı 
ze ve nmcl<'ye biraz menfi tt>sirı .ıı 

du. Evvelce H snat çnlışıyoı dıık 

l"azl ı için vi.izde 25 zam veriyorduk. 
- Amf'leniz daimi mi? ı 
- Evet, senenin her gününde 

vardır. 1ş kanunu fazla mesai icı'l 

senetle 90 saati geçmemeJ.C üzere 
yiızde 50 zam veriyor. Bizim i~imiz 
ağır deh?ıi ir. Dokumacılar yaptık
lan ış miktarında para aldıklann. 

dan bunlor yüzde 25 zarar etmi~l· r· 
dır. Netıccdc randıman azalmL~ vP 
amele de yüzde 20 zarar ct.mh;ler. I 
dir. Yazın 5 den 8 ze kadar doJacır- ı 

lar ve p.ıı a sarfcdcrler. Bize ak ·i 
i<.in ı ica c.dıyorlar. Fakat imkan oı. 
nııyor. Kanun yüzde 25 ile 50 diyor. 
İş daiı i yüzde 50 de ısrar ediyor. 

Milli şefimiz, fabrikatörün söyle. 
diklerini biı't'r birer not clefteriııe 
gcc;;ıı dikten sonra: 

- Peki oğlum, dedi ve ila\'P 
etti: 

- eki bakalım Mustafa Cemal. 
l.Ol\A ~TACI CEl\JALiN 

D.ERTl.EIU 
- Nerelisin? 
- Konyalıyım. 

- Kaç senedir buradasın? 
- 20 senedir. 
- Ne istiyorsun? 
-- Aqçılık lstanbulda geri gidi-

yor. Mektep lfızım. Memlekette aşçı 
yetismiyor. Eski Türk sanatı kay. 
boluyor. Piyazcılar pek çoğaldı. 780 
tane var bunlardan .. ve bu yUzden 

lokantacılık ileri gidemiyor. 
- A~ılar nerelidir? 
- Boludan gelip tstanbulda ye-

tişirler. Anadoludan cemiyete mU. 
racaat edip aşçı istiyorlar. ABçı bu
larruyoru2:. Sonra lokantaların tah. 
didi de lbımdır. Lokantaların ade. 
di çok okluğundan bUyUk iş ya.pa
mıyoruı:. MesOla köprüden BabıAii. 
ye kadar 75 tane var. 

- Başka ne f;stiyorsun f 
- Bfr lokantacılık mektebi açıl· 

sıs. Bm Viyanaya g1tthn. Orada 

Halkın 
ehliyetname almadan çalışılmıyor. 

Bizde de böyle olsun istiyorum. 
ABDI St}MER - Köylü 

Bundan sonra bir köylü dinlen. 
4i. 

- Ben büyük Halkalı köytınde-
nim. Babamız Rusyadan gelmif. 

- Kaç yaşındasın? 
- 53. 
- Arazin var mı? 
- YUz dönü mvar. Kira ile CJıa 

ekerim. 

- Sulak arazin var mı? 
- Az var. Oraya yiyecek soğan 

ekeriz. 

- Anadoluya gittin mi 1 
- Bitliste bulundum. 
- 1ki tarafta. ne fark var! 
- Burası verimsizdir. Toprak. 

htr siyahtJr. Kışın işlenmez. Anado. 
ltı kumlu olduğundan daha .kolaJ 
işlenir. 

- Tohum temizleme var mı? 
-- Halkalı ziraat mektebinden 

istifade ediyoruz. 
- 1lii.clar mısınız? 
- Bazılarını ilfı.çlanz. Biz kara 

kılc;1k tohumu ekiyoruz. Yeşilköyl 
ı lah i.ı:ıtasyonundan alıyoruz. 

- Meyva var mı sizde? 
- 1<ıttır. 
- Peki bağlar? 
- Eskiden çok vardı. Bir has. 

talık hepsini bitirdi. Şimdi yeniden 
başladı. 

- Mektep var mı? 
- Var. fakat dardır. Ta~ mek· 

tep istiyoruz. 
- Başka ne istiyorsun? 
- Iföylünün toprak derdi var : 

Köylüye 200 dönüm lfızımdır. üçte 
biri her sene boş kalır, dinlenir. an. 
cak üçte biri işlenir. Kazamızda. 

köy1"iden fazla çiftlik var. Milli em
lakten M nekşe çiftliğini aldık. Het• 
haneye 31 dönüm diiştü. Dört sene 
uğı ~tık. lhtilfı.f oldu. Hala mahke. 
melcrde sürünüyoruz. 

İsmet 1nönü mahkeme ile alfı.kn. 
dar olarak hnrita üzerinde tafsilat 
aldı ve sonra İstanbul valisine: 

- İstanbul köylüleri çok fnkir. 
Halbulti zengin alınası lfı.zım-.. İs

tanbul cok güzel bir pa.zaı dır, dedi. 
Vali cevap verdi: 
- Meselıl Şile arazisi ziraate 

hiç •nüsait değildir. Halk fakirdir. 
Arazinin bir kLqmı da çiftliktir. 

Milli şef, köylüye, başka bir di. 
leği olup olmadığını sordu. O, şu 
cevnbı verdi: 

- Yeni arazimize bir yardım 
bekliyoruz. Senelerdenberi mer''l 
olmamıştır. Mektep makinelerinden 
ıtUrmek için yardım istiyoruz. ağaç 
yok. 'Oç saat yukarıdadır. Yalnı::: 
(Bend) taraflarında bir koru var. 
Ekmeğimizi tezekle pişiriyorwı. 

tsmet İnönü, köylüye müjdeledi. 
Vali hepsini yapacak! Teşekkür e
derim, derdini iyi anlattın!. 

TAKAS tŞt 
Bundan sonra takasçı Riza ö:r.. 

yürek geldi. Takas işlerini anlattı 

ve: 
- 16 mayısta tatbikine başla

nan yeni bir usul ile takas işlerinin 
bir kısmını Merkez bankasına bırak 
ular, dedi. 

inönU, burada Sa~oğlu ŞUkrü. 
yt1 çağırdı. Kendisi salonda buluu. 
madı&mdan ~a: 

C_Omhıirrelabn1• BG,Gk lrır Dikkat .. itina ilo dbrirf orlar 

Dil eki eni-ini Dinledi 

Milli Şefimiz deri ihracatçıı:nı dinli} orlar 

- Gelsin de öyle anlabrsın, de
di ve Beykozlu oduncu Asımı din. 
Jemeğc başladı. Asım şunları söyle
di: 
KöMt)R VJ<~ ODUNCU 1',.j DiYO& 

- Biz Beykozluyuz. Babam F.us 
muharebesinden gelmiş. Bizim 21 
köyümüz var. Eskiden köylümüz 
çenber yapıyoİ-du. Yafaya portakal, 
limon çcnberi yapıyorduk. Halbuki 
yafaya ihracat, şimdi kabn olamı. 
yor. Orman kanunu da var. Bu yüz 
den köylü aç. Şehirde 50, 60 kuruş 
yevmiye ile geçinemiyorlar. Beykoz 
da rençberlik için arazi yoktur. 
Köylü ormanlardan çok az istüade 
edebiliyor. Muameleli köyliinün ge
çinmesi çok güçtür. 

tnönü biiyük bir alaka ile sor. 
du: 

- Ne istersiniz? 
- Biz fundalıkları tem izleriz. 

Müsaade edilsin. 
Milli şef aldığı bu cevabı da not 

etti ve orman müdtirllnün hemen bu 
lunmasını emretti ve: 

- Başka yel'lerde bu kadar şi. 
kayete rastlamadım. dedi. 

Asım: 

- Şile de bizim gibidir. Bu ha
vali odunculuk, kömürcülük, çubuk 
~uluk yapmazsa geçinemez. 

- Peki başka ne derdin var? 
- Karakulak suyu vardı. Ev. 

kafla bir ihtilaf çıktı. Şimdi mah· 
kemcde. Bu su, köylüye kalsa çok 
iyi olacaktir. Diğer bir dert de 
bostan mahsulünü lstanbula naklet 
mek güçlüğiidilr. Şirketi Hayriye 
araba vapuru işletmelidir. 

- Ankarada bile köylüler seb·ı 
zecilik bilmezler. Bulgarlar geli~ 
Aııkarada sebzecilik yaptılar. Siz 
nedeı1 yapamıyorsunuz? 

- Biz birlik yapamıyoru? .. Yüz 
de doksanımız cahil! 

Bu sıralarda B. Saraçoğlu geldi. 
1smet İnönü kendisine: 

- Çiftçiye yapılan kredini bah. 
çıvanlara da teşmilini istiyorlar de
di. 

Sonra Maltepeli muhatabına dö. 
nerek: - Ba~ka ne derdin var. di
ye sordu: 

- Maltcpeye 8 9 kilometreden 
su gelir. ıoo küsur smelik vakıftır. 
Belediye bu suya vaz'ıyet etti. Mü
tevelli mahkemede k~znndı. Kışın 

su çok çamurlu akar. 
- Sonra? 
- Sarı gazi köyünde hiç toprak 

yok, kirada çalışıyorlar. Vakfın a. 
razisini işliyorlar. Halbuki evvelce 
bu da köylüye verilmişti. 

Milli şef, Kartal kaymakamını 
çağırttı ve ona su meselesini soı du. 
Kaymakam: 

- Su yolu fenadır. Mütevelli 
Hamidin parası yoktur. Yapamıyor. 
Kayış dağmdan geliyor. 

1smet lnönü: - Peki, meşgul o. 
lalırn. dedi. 

Bu ara, Beykoz kaymakamı d.ı 

gelmişti. Ona da, Asımın şikayctı· 
nin ehemmiyetle tetkik olunmasını 
emretti. Bundan sonra takas komis . . 
yoncusu Riza özyüreği B. Saraçoğ· 
lu ŞUkrüden de uzun izahat alarak 
dinledi ve ehemmiyetle not etti. 

Bu dilekler de not edildikten 
sonra Çubukluda gaz depolarında. 
amele başı olan Mustafa geldi ve: ı 

Bunu takiben de Milli ~efimiz, 

saat 16 da dileklen dinlemeğe de. 
vam etmek tizere salondan ayrıldı
lar. 

- İşlerimiz iyidir. Yalnız Ann. l 
doluhisarmdan Beykoza gidip gelen 
ameleler sıkıntı çekiyorlar. Yata· 
cak yer istiyorlar. 

(,'ll'UEXTO i!;\( iLERiNtN 
Dil.EKU<.:Rt 

öğleden sonraki toplantıda Cüm 
hur Reisi evvela çimento fabrikası 
işçilerinden Riza Arslanı çağırdı. 

kendisine ilkönce şu suali soı·dular: 
Bu ameleler hala, Paşabahçedı>, 

cam, müskirat, kundura fabrikala. 
rında çalışırlar, dedi. 

- Peki evleri yok mu? 
- ER:serisi bekardırlar. 
- Ne kadar amele var? 
- 2000 e yakın. 
- Bunlar ne yapıyorlar? 
- Bekar odaları kendilerine ku. 

IUp yaparlar. Yazın açıkta yatar
lar. 

- Ameleler seyyar mı, yoksıı 
daimi mi? 

- Daimi. 
KABZIMALLARDAN ŞiKAYET 

Beykozlu ameleyi Maltepeli bah. 
çıvan Hasanın dinlenmesi takip etti. 

- İşin nedir? 
- Bahçıvanlıktır. 

- Piyasa neresidir? 
- tstanbul hali. 
- Arada kabzımal var mı? 
- Vardır. Kabzımallara küfe 

ba§Jna ~O kuruş veriyoruz. Kabzı
mallar bizi çok istismar ediyorlar. 

Burada Vali şunları söyledi: 
- Ziraat Vekilile görüşttim. 

Köylüyü kabzımallardan kurtarmak 
için Ziraat banknsı halde bir kredi 
eubesi açacak. 1htiyacı olan ziraat. 
çiY,e kredi verecek!. 

- Sıkıntı nedendir? 
- Mahsul para etmiyor. Bir 

mahreç temin edilir, ve konsen•.3 
fabrikaları olursa vaziyetimiz bir 
miktar düzelir. 

- işçi misin? 
- Jşçiyim. 

·- Kaç yaşındasın ? 
- 41 yaşındayım. Kartalhyım. 

Ankara ziraat mektebinde iki sene 
okudum. Fabrikada saatte 36 ku. 
ruş alıyorum. Yunus çimento fab. 
rikasıııda çalışıyorum. Günlük ka
zancım 280 kuruşu buluyor. 

- falerin nedir? 
- Hattı havainin şefiyim. 
- Kaç işçi var fabrikada? 
- 600 kilsur. 
- İşçilerin vaziyeti nasıldır? 

Şirket işçiye iyi bakar mı? 
- Bir kısım için iyi, bir kıeım 

için fena. işçilerin hepsi yerli değil. 
Bir kısmı dışarıdan gelir. Yerlile.: 

ı evlerine gidebiliyorlar. Diğerleri bir 
odada yirmi, yirmi beş kişi oturur. 
lar. Bu bekarlar çok sıkıntı çekiyor
lar. Sizden ricamız, yemekhane, barı 
yomuz gibi şeylerimiz olmadığından 
bunları temin edecek olan iş kanu. 
nu sıhhat nizamnamesinin bir an 
evvel çıkmasını temin etmenizdir. 

- Kaç saat çalışıyorsun? 
- İşçiler sekizer saat çalışır. 

Ben F:c( oldugum için on saat kadar 
çalışa bilirim. 

Bir ricamız da. iş kanununun 102 
inci maddesinde bulunmıyan, Devlet 
Demiryollnrı, elektrik işlerinde ol
duğu gibi birer yardım kasası tesi. 

sidir. Bizim yardım kasamız yok. 
tur. Bunun ihdasını ve fabrikaya. 
ton başına bu kasaya bir şey bırak
masını temin etmenizi istiyoruz. 

- Devlet demiryollarında bu 
var mı? 

- Vardır. Zonguldakta da var .. 
dır. İhtiyacı olan buradan bir mik .. 
tar para alabilir. 

- Amele ne alır? 
- San tte 13 kuruştan 50 kuru. 

şa kadar yevmiye alanlar var. 13 
kunış alanlar sıkıntı çekiyorlar. 
Bunlara imkan varsn biraz zam ya.
pılınasını temenni ediyoruz. 

- Saatte 13 kuruş bizim mcm. 
lekct ıçin nz para değildir. 

- Fakat bizim işlerimiz çok pis. 
tir Paşam. Hcrgün yıkanmak, te· 
mizlenmek lfLZımdır. 

- öteki yerlerde ne alırlar? 
- MalUnıatım yoktur paşam. 
- Başka bir derdin var mı? 
- Bizim şirkette iki yataklılt 

bir dispanser vardır. Fakat 650 kU. 
sur ameleye mukabil sadece bir dok 
tor var ve bu doktor sant 11 de gi· 
der. Bunun için fazla doktor ve bu 
doktorların aile ef radımıza da bak. 
masını istiyoruz. Ricamız bu kadar. 

- Hiiktımet bu işle alakadar o· 
lacaktır. F,akat bu nihayet hususi 
bir şirkettir. Kendilerini Devlet de. 
miryollan gibi te5kilat yapmağa 
mecbur tutamayız. Maamafih n• 
mümkünse yapılacaktır. 

- Allah ömürler versin efen. 
dim. 

Bunu müteskip kayıkçı Hüseyin 
Eı d.em geldi. 

Kn) ık<:ıların arzulan 
- Nerelisin? 
- Çerke~li. 
- Sen Çerkesi bilir misin? 
- Hayı efendim. üsküdardn. 

doğdum. Çerkeşi bilmem. Babam o
radttn gelıniş. 

- Anlat bakalım. 
- Paşa hazretleri. Biz kayıkçı. 

lar senede 3 ay kazanıyoruz. Buna 
mukabil bizden bir senelik kazanç 
vergisi alıyorlar. Bizden senede 7 
lira alıyorlar. Bunu veremiyoru~ 
Sonra sadece bir tane iskelemiz var. 
Osklidar. tstoııbuldan müşteri ala· 
mıyoruz. Bırakmıyorlar. 

- Kim buna mani oluyor? 
- Memurlaı'. Her halde Şirketi 

Hayriyenin de bunda tesiri var. üs. 
klidar bu yUzden körlendi. Müsa
ade edilse, kayıklara birer motör 
uydureak, üsküd:ıra heş kuruşa bl. 
le yolcu taşıyabiliriz. 

- Neden Uç ay çahşıyorsunua7 
- Kışın i§lemeyiz Paşa hazret. 

leri. Ancak eşya nakledebiliriz. şır.. 
ket te eşya naklettiği için i§ bulA. 
mıyoruz. Esnaf bu yUzden peri§a.D, 
Eğer bize köprliden yolcu nakline 
mUsaade edilse o zame.n vaziyetlmi:: 
u çok dtlzelir. 

- Başka? 

- Mavnalanmız var. Bunlarla 
aadece ayaklı hayvanları mezbaha.· 
ya naklediyorduk. Şirket Halbukf 
ıtmdi kUçilk bir araba vapuru yap. 
tırarak bu jşi de elimizden aldı. Bu~ 
na mani olunmasını da rica ederli'!. 

- Balıkçılığınız var mıdır! 
- Vardır. Fakat tutulan balık. 

lan yunanlılarla ltalyanlar alına.sa 
kokacak. Hükumet iki konserve fab 

[Sonu 6 IAcl aayfada] 
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General Kizım- Karabekirln . Habrab , 
' "BfJ..YOK HARBE NASIL CiRDiK ?s~ 

Milli Şefimiz Halkın 
Dileklerini Dinledi 

İlarb Kabinesinin Rolü. 
Sait Halim Paşada Enver Paşa 
Kadar Uzerinde Durulması Lizım 
· Gelen Bir Şahsiyettir 

(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 
rikası açarsa iş çok inkif&f eder. 

- Bu sene balık nasıl? 
- lyi paşa, hazretleri. 
- Sen kayıkçılarııı neaiıin? 
- 'Osküdar kayıkçı ve balıkçL 

lar cemiyetinin idare memuruyum. 
- Başka bir gey söylemek i8ti· 

yor musun? 
- Vapur ücretleri çok ytlbek. 

B~ yüzden semtimiz ölüyor. Birçok 
aileler göç ediyorlar. 

- Peki oğlum teşekkür ederim. 
Çl~kçUerln dertlen 

- Nerelisin? 
- Rizeliyim. 
- Kaç senedir buradasın! 
- 905 te geldim. lstikldl Harbi Yılları İçinde Maltadan Ankarada 

Bulunan Samimi Bir Arkadaşına Gönderdiği 
Mektupta Sait Halim Paşa Ne Demişti ? 

- Kaç sene var bu iştesin! 
- Dokuz sene oluyor. 

İamet laö::aG arabacılar cemiyeti mllmeuili ile ı&-ilfürken 

- Anlat bakalım. 
- Bendeniz çiçekçilerin mümes. 

1 
· siliyim. Çiçekçiliğin memleketimiz. 
de ileri gidişi yedi sekiz senelik bir 

- Halkın ekseriyeti ne yapar? 
- Yarısı balıkçıdır. 

- Balıkçı yerleri say? 
- Sarıyer, Beykoz, Kavaklar, 

Yeniköy . 
- Adalar nasıl? 
- Bizim taraf daha ileridir. 
- Anlat bakalım. 
- Bizim iş seneye göre deği:j:r. 

Uskumru çok olduğu sene torik az · 
olur, Torik çok oldu mu uskumru ı.la 
az oluyor. Fakat son senelerde us. 
kumru çok azaldı. Halbuki asıl kar 
getiren balılt uskumrudur. Bizjm 
manızatımız şudur: 

Awataryada Morava Valabiç Mezeriç Haıtanesinde mecruh kahraman gazilerimiz 
setmiştim. 1stiklll harbi yıllan için. 
de Maltadan Ankarada bulunan sa. 
miml bir arkadaşına gönderdiği 
mektubun şu fıkrası da kendisinin 
idealine bağlı, saf ve samimi bir bli. 
viyete sahip olduğunu gösterebilir: 

• İ!,Jtir. Mesela sekiz sene evvel kışın 
lstanbulda çiçek bulunmaz, Avru. 
padan geliyordu. Bu gün çok iyi 
vaziyettedir. lhtiyaçlanmı.z şudur: 
lstanbulda kışın çiçek satacak ye: 
yoktur. Bu yüzden bir çok çiçekler 
heder olmaktadır. Sonra hazı çiçek. 
lerimiz ihraç edilecek vaziyete gel. 
miştir. Mesela Narsis ailesinden zcı·· 
rin gibi. Bunun ihracını dUşUndük. 
Fakat olmadı, yapamadık. Bir de 
çiçekçilerin kazanç vergisi vardır. 
Esnaf bundan da rahatsızdır. Bu i. 
şin zecri bir şekilde hallini ri<-.a ed~ 
riz. Çiçek için bu kadar. 

- Bendenis ayni ::amanda Hev. 
- Başka? ı 

Dalyanlar üç sene kurulmazsa 
devlete intikal eder. Bu yüzden mec 
buren her Uç.senede bir dalyan kıı · 

ruyoruz. Ve çok ziyan ediyoruz. Zı. 
ra bir dalyanın · 1500 liraya kadar J 
sadece koruma masrafı vardır. 

Harbe girişimizde Meclisi umu. y G l 
minin takındığı ürkek tavra, diğer azan : enera 
~a==i~~~~e~~~c::i~ur:= Kazım Karabekir 
vaziyetten istifadeye k0§8.ll dış mü- ı_ _____ 

717 
_____ -1 

essirlerin mahirsne faaliyetlerin! - 65 -
rm içinde dün bilfiil iştirak, yahut 
yazılarile, sözlerile tasvip ettikleri, 
hatta alkışladıkları hereketlerin ba
şında bulunanlar; bugün tenkit Vt! 

tezyiften çekinmiyenler de vardır. 
Bunlar kötü politika simsarlarıdır. 
Bunlardan ne memleket, ne de ik. 
bal gUnlerinde alkıfladıklan şahsi
yetler için hayır beklenemez. Çünkü 
kendileri gibi, milletlerini de, hadi
satın svkile bilyük mesuliyetlere kat 
lanmış saf vatan çocuklarını da al. 
datır ve şaşırtırlar. 

eklersek harbe sürüklenişimizin-hat
ta iç yüzü bile diyemiyeceğimiz ka· 
dar açık olan - acıklı manzarasını 
çizmiş oluruz: amiller de, işte bu 
manzaranın içinde belirip durmak. 

tadır. 
Şu halde bir cemiyette kazanılan 

gereflerin haklı ve devamlı olabil · 
mesi, yapılan hatalann tekrarlan · 
maması için ls'unlann milletçe müş. 
terek bir eser olarak kabul edilmesi 
paylaşılması lazundır. 

250 yıl kadar önceki Viyana boz
ğunluğunun mes'ulü yalnız ordunun 
Başkumandan c. • Kara Mustafa pa 

»a sayılmış ve boynu vurulmuştu. 
Cihan harbi bozğunluğunda 0 dar
~ciz v mürai zihniyetile, tek başın
Enver paşadan mı bilinmeli? 

Enver paşanın payına düşen ha
talan bu kitabın karargih faslında 
gösterdim. t}'çüncil kitapta da hata. 
1annı tesbite devam edeceğim, Şüp. 
hesiz o genç kumandan çekinmfıksi-

• zin üzerine aldığı vazifenin büyük. 
lUğti nisbetinde tarihe ağır mesuli 
yetıe g~iş bir şahsiyettir. Fakat 
tek mesul olamaz; Geniş bir görüşle 
denebilir ki bu büyük hailede her 
vatandaşa. bile bulunduğu içtir.ıai 
mevkie ve aldığı vazifeye göre bir 
mesuliyet teveccüh eder. Hatta yan
lış karar ve hareketleri mutavaat 
kir bir sükfttla karşılamak dahi bu 
mesullyetin hudutlan ıçme girer. 
Bu stikQt şahsf menfaat gUden bir 
riyP.kirl!k eseri ise mesuliyet büs. 
btitUn ağır ve iğrenç olur. Hele Sarı
ka-ut bozğunluğunda olduğu gibi sil 
kfitla da kalmıyarak felaketi örtbas 

etmefe ve hatta yaldızlamağa kal
kışmak açıkça bir hainliktir. işte 
böyle dtl§tintirsek; memlekette bir 
nıttraner ve, milletin yüksek menfa 
atlerlni kendi eaJıal menfaatleri için 
istlmıar eden, bir tufeyliler zümre
linbı tttreylp tıremeeine meydan bı. 
ra1rmam11 oıurus. Abi halde bu 
ittmre mensuplan: baelarma birini 
ieglrlrler, yahut bqkalarmm it ba. 
1111& getırdilderl phslyetlerln etra· 
fma topWıırlar ve onlarm yıldıslan 
par1adıfı müddetçe var kuvvetleıile 
aJ.Jnolarlar. Bu sapık gidiş, kendile. 
rini t.optan uçurumun kenarına ge
tirdi mi dün alkışladıkları şahsiyeti 
ortada bırakarak kendi başlarının 
çaresine bakarlar ve kendilerine ri
yakiralıklarile ~dırılacak yeni bir 
mesnet aramaya kalkışırlar. Bunun 
için de bUtUıi olup biten teyler de 
hiçbir dahil ve tel!lirleri, mesuliyetıe. 
ri yokmuş gibi yeni vaziyete göre 

Milletimiz arasında mü tef ekkiı 
geçindikleri halde bu yolda telkinler 
yapmak için neşriyatta bulunmak. 
tan sıkılmıyanlara cidden acınır. 

Harp kabinesinde Sait Halim pa
şa da, Enver paşa kadar ve hatta 
Sadrazam ve hariciye nazın olması 
d~layısile hukukan ondan fazla ü
zerinde durulması lizım gelen bir 
şahsiyettir. Enver paşa kabinede 
askeri nüfuzu temsil ederken o da 
harbe girişimiz etrafındaki siyasi 
müzakereleri idare etmekte idi. Mü
tarekeden sonra Meclisi mbusanca 
beşinci şubede kendisine tevcih edi
len sualler karşısında çok aciz ve 
gafil bir adam gibi cevablar veren 
Sait Hallın paşanın bir mü tef ek kir 
cephesi de bulunduğunu içtinıai me. 
selelerimiz hakkında neşrettiği risa. 
lelerden anlıyoruz Onun, (Türkiye
nin harbiumumiye iştirakindeki se
bepler) başbğile neşredilen bir kı. 
sım hatıratındaki mütalealan, pa. 
§allın harbe girdiğimiz sırada mev
cut olan siyasi vaziyeti tamamile 
kavradığını da gösteriyor. Yalnız 
Almanlarla yaptığımız muahedenin 
ikinci maddesindeki (•) saralıp.ta 
rağmen ( .• TUrkiyenin Almanya ile 
akteyleıniş olduğu ittifak, kendisini 
ıu dakikada, yahut şu gttnde muha. 
rebeye girmeğe mecbur etmiyor ve 
edemezdi.) demesinin sebebi anla

şılmıyor. 
Salt Halim paşanın idealinden 

(*) Birinci kitabın 89 UDCU &ay. 
fumda yullı olan ittifak muahede
umeelnln ı Jae1 maddMI !flldur: 
(Rusya, Avusturya- Macaristan-&. 
le~ ftli t.edablrf ukeriye ile 
müdahale t!derek böylece Alman.ya
nın da harbe dahultintl mecbur kı· 
larsa bu husus Türldyenln b&rbe 
IPJttrald için bir sebep t:eşkll edecek. 
tir.) 

Harbe glrdiiln'dz zaman Rusya: 
fili harekete bqhyalı ~ ay olmuş
tu ve bu sında ise A vustorya.. Haı. 
carlsiBn ordulannı mağltp ederek 

(Azizim ... , iki senedir çektiğimiz 
hakaret imiz muameleleri bir glin 
gelir sana anlatının. Fakat şiındi sa
na söyliyebileceğim bir şey varsa ·> 
da böyl~ bir muameleye maruz oldu. 
ğumdan dolayı duyduğum iftihar
dır 

(Çünkü ben bu harehtlere her 
mll;slüman için mukaddes olan mak
sada elimden gelebildiği kadar biz. 
met ettiğinden dolayı maruz kaldım 
(•) (Devamı var) 

( •) Salt Halim paşa Kavalab 
Mehmet AD paşaınn en ktıçök oğlu 
Halim paşanın oğludur. 1279 (1883) 
de Mısırda doğmqtur.) lsmail pa
şamn Hidiv olmasından sonra U.. 
lim paşa ile lsmail paşanın arw a-
çıbmttı. Bunun üzerine Halim paşa 
bütün alleslle bfrllkte lstanbula gel. 
dl. Balta Umaamda bir yalıya yerlej.. 
tiler. Salt paşa bu esnada selds do. 
kuz yaşlamıda idi. Birkaç yıl hmRL 
si muaDlmJerden den aldıktan son~ 
ra küçük kardeşi Abbas JlaJJm paşa 
beraber tsvlçreye gitti. Orta ve yük
sek tahsillerini A vrupada bitirdik
ten sonra t&tanbula döndü. Sultan 
Hamit onu ŞO.rayı devlete fahri Aza 
yaptı. Yeniköyde yaptırdığı bir yala. 
da t.etebbüatla meşğul olan Salt Ha. 
Um paşa Sultan llamJdlD §tiplıesbıl 
uyandırarak tstanbuldan uzakla§tl. 
nida. O da Avrupa.ya gitti. Heputi. 
yetin llimndan sonra tstanMla gel-
di ve Yenlköy belediye reisliğine ta
)in oludu. Sonra Ayan lahğma 
geçti. Mahmut Şevket Paşanın Sad
razamhğı zamanında Jlaıtclye Nea.. 
retlni derubt.e ettL Mahmut Şevket 
Paşa ~bit olunca öııee vekll olarak 
sonra da ia8ll olarak 8adraam alda. 
Clluuı harbi içinde Barlcl19 Neaan. 
tinden ~kllerek buraya llalll bey 
getlrftdl, daha eonn 8ac1aret maka. 
mm da Tallt pqaya ~~MI 
btltttıı hlUdinlett.en oei'JldL Baıata
nın btlytlk bir losmmı A Vl'1l)NMla ~ 
çlrmelde beraber Ş6Tkı ve Wlmlye-

beJfada plljmın sahibiyim. Fak~t - Bqka! 

ismet bı&ıtl ltir k&yltl ile koautuyor 

buraya iskele yoktur. Halbuki bul - Bazı gemiler yanımıza voli 
turizm işile ali.kadardır. yerlerine demirliyorlar ve dalyanltı· 

- Siz kaç çiçekçisiniz? ra zarar yapıyorlar. 
- 200-250 kiti var, Reisictlmhur bunun Uzeıine Va. 
-ı-- 1stanbuldan başka yerde çL liye hitap ederek bu seyrüsefer it 

çekçilik yok mu? !erile allkadar olunmasını söyledi. 
- Yoktur. - .Marmara adasındaki konser-
1smet lnönll bundan sonra ce. ve fabrikası duruyor mu? 

vapları tekrar ettirdi ve dikkatle D - uruyor. Fakat fazla it ya. 
:~~ve Sanyerli Balık~ ömeri pamıyor. İstanbul halkı taze balık 

yiyor. Bir konserve fabrikası yaptı.
hm. Balığı askerlere yedirelim. 
ömerden sonra Eyüplü ttyas çağı. 
rıldı. 

Balıkçalar ne l&Uyorlar? 
- Nerelisin T 
- Sanyerli. 
- Çocukluğumda, gençliğimde 

hatırlanın. Oralan daha glbeldl. 
- Yangından sonra bozuldu. 

Şimdi yavae yavae yeniden yapıh
yor. .... 

USTALARIN Dtl.EJCJ.ERf 

- Nerelisin T 
- lstanbulluyum. 
- Baban! 
- Oaldlpıtl. 

ti de ,.... llOl'etfıe tetebhll et-iP! ' 
Yazdığı eaerleıt w meke'elerl l'n& ı 

swıa olarak ymrdJ. ....... tua. 
fladan ltttha~ blrlllde Halfa. 
ya göttlrlllcltL Tahllye"dea IOIU'& Ro. 
maya gitti ona bir Erm.ı taıw

tından ~bit olmıc1u. 
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General K4ztm Kambtıkiritı ı. , 
tıratının dllnkil kumındt.ı mtUJhıef 
yeni bir ttuhilı hatası oımu,tur. Sa
yın Generalin hatıratının ikinci mı. 
dine son f a.slı teşkil eden "netioeW 
başlığı atl.anmtftır. Bu ara serle111&a 
8 1Jncü Biltunun 7 inci satınnm altt
na, yani 7 inci satır ıiı 8 Uıci Hlıtr 

ak uydurmayı Wi ıöttrttrler. fakihe ........ a. 
mtıelBJr kuvntlel SU'8Smda balı· cırcıııM konacütır. / 

- Ne kazanıyorsun? 
- 60 ılira maaşım vardır. 
- Bir teY söylemek istiyor mt.-

sun T 

- Pqam, bizim işçiler günde 
8,5 saat çalışırlar. Ayda vasatı 25 
lira kazanırlar. Bunların evi kira, 

b~lannda dört beş nüfue vardır. 
Eskiden fazla mesai yapabiliyorlar. 
Hiç Jlmazsa ev kiralanru çıkanyo~. 
lardı. Halbuki iş kanunu fazla me 
saiye cevaı vermiyor. 

- Başka sözlerin var mı? 
- Hayır Paşam. 

- Haydi arslanım. 
En son olarak Hamam~ılar na

mına Osman Günsarı dertlerini 
döktO. 

İsmet İnimü her nokta hakk ,,. 
da mufassal izahatlar ahyordu 

Bundan sonra konuşmalar tatıl 
edildi. 

B8 B8 fi 

Milli Şefimizin bu ak
şamki Çayı 

Reislcümhur İsmet İnönü bu ak
şam saat 17 de İstanbul Belediv si 
ve Vilayet erkanına Dolmabahce 

sarayında bir çay zıyafeti verecek. 
tir. Belediyeden davet ediJenler 
Belediye muavinleri ve daire mtt
d Orleridir. 

Çayın devamı müddetince An
karadan getirilecek olan Riyaseti. 

cümhur flarmonik orkestrasından 
80 kişilik bir grup muhtelif parça
lar çalacaktır. l 

' 81! 88 88 

MllR Şefimizin bu 
•kf•mkl gezllerl 

Milli Şefimiz dün alcfam saat 
17 de Dolrnaıbahçe sarayından çı-
karak otomobille şehir içinde bir 
gezinti yapmışlardır. 

İsmet İnönü; evvela Galata • 
Eminönü - Sirkeci - Sultanahmet 

yolile "Edirnekapı" ya gitmişler 
ve sonra oradan ayni yof ile '.Ka

ra köy" e dönerek .'Beyoğlu" ve 
Şi,liye gitmişlerdir. Millt Şefimiz 
buradan; Taksim - Gilmüşsuyu ile 
Dolmabah~e sarayına avdet buyur
mu~lardır. 

Kendilerine bu gezintilerinde 
refikalan ve KOtahya meb'usu Ve. 

dit Öngören ile yaverleri refakat 
etmı.Ierdir. 



Gece Yolcusu 
1 -

MEDiH EGEMEN 

Gözlerim yalıların son ışıklarla} 
parlıyan pencerelerine daldı .. Kar. 
tınıda parlıyan bu pen~reler yava., 

1 
a kızıllaşıyor.. Herşey mah-
murlaşmış gözlerle esniyor sanki... 
Karşımda sigara dumanı gibi titrL 
yen yalılann kurşunileşmiş hayalle. 
ri, herşey yavaş yavaş eriyor sanki. 
Korularda gtındtlztln bitiremedikle
ri nağmeleri terenntlm etmekte de
vam eden kuşların seKleri ve cıvıltı
ları .. var... Kar~ıında kurşunileşeu 

dekor ... ılık bir nefes kadar latif bir 
rlizgar sanki bir yaz akşamındayım 
ve ben renklerini kaybetmiş .bu ya. 1 
lılara doğru yürüyen bir yolcuyum · I 

1nsan diyebilir ki yalnız bu reıık. j 
lere bakarak, sesleri işiderek ken. 
dinden geçebilir ... Biraz ilerliyorum. 
Eski aşk sahnelerinin meskeni olan 
bu yerlerde yep yeni iztıraplarla do. 1 
lu aşklar var diyebilirim .. Kulakla -1 
runda.. Uzaklarda akan suların ca
zibe sesi gibi ses.. Çok eski bir sonat 

var .. Yaklaşıyorum .. Ufak bir bah
çe ile çevrilmiş bir yalı .. ses daha ya. 
kından geliyor .. Fakat bilmiyorum. 
o anda birden bire durdu ... anlıyo. 
rum buralarda eski günlerin nağme. 
)erinden farktı hıçkırıklar var .. 
Gözlerim ... yolumun karanlıktan gö 

rUnmez tozlu taşlarında... ytlrüyor 
dum ... Okadar dalmıştım ki gecenin 
bu karanlığında önümde yttrüyen 
bir insana çarpacak kadar... gayri 
ihtiyari... başım kalkıyor.. yiirüyerı 
bu insana bakıyorum ... 

Gayet temiz giyinmiş... Uzun 
boylu, geniş omuzlu, paltosunun 
yakası kalkık, başında bir fötr bu
lunan bir insan tahminen 35-40 yaş· 
lannda var. Bu temiz çehreli insa. 

nın mütereddit adımlarla yürüdüğü. 
nü görüyordum... Arada sırada el. 
lerini kaldırıyor ve bir şeyler mırıl. 
danıyordu. Kulak verdim ... 

- Dünyada çeki bitmez .. Gökten 
taş yağmış da yer mi kabul etme· 
miş ... Ne yapalım, tabiatın yolundan 
dışarı cıkılmaz .. Tannın isyan et
mek aklımdan geçmez ... Fakat görü 

yorsun nereye gittiğini bilmiyen bir 
insanım ... Yolum hangisidir! Nere
ye gidiyorum? bilmiyorum ... 

Yine ayni ürkek tavırlarla elleri. 
ni kaldırdı. etrafuıda bir şey arar 

gibi arandı ve elleri boşluk içinde 
tahammUlsilz iki değnek gibi vücu. 
düne çarptı. 

Düşünüyorum, acaba ne düşün~. 
bilirdi ve ne anya bilirdi.. Merakla 
sordum. 

- Affedersiniz beyefendi .•. H3.L 
lerinizden bir müşkülilnUzün oldu
ğunu anlıyorum.. Eğer gider a.yalt 

size yardım edebilirsem cidden mem

nun olurum.. Müsaade ederseniz 
aradığınız şeyde size yardım edebi
lecek kadar belki bir bilgiye sahi. 
binı ... 

[ 

Başını sesin geldiği tarafa. doğru 

çevirdi ... Oözlıerim... güneşten yan. 

· Ne düştindtiğünil.zü blliyorum. Bu. 

nun için müsaade lhım değil mi? 

God&rd bqlle tasdik etti. 
Oliver eert bir tavırla: - Xiın.

lellhı bir eey demete hakkı yoktur. 
diye söze karıfb. Burul hellim an. 
.1tm, mezarı ,apbrtn benim ceddim, 

tmerlnde ulrqbğımal canavar aüL 

illin canavandır. 
Dar yola geldl.klerinde ot.omobil· 

ilen lnenık, t.peye brmanmaP baş. 
JadJlar. Yol pmurlu idi. Etraftaki 

prı karanlık De iki kadmm qlk 

l'8Dkli uçlan tead t8lkU edl~. 
. Orman tebHkelerle doht ~ 1 

1ordu. 8tikillıet iDsam korkuya dl. 
fi1rtecek der8cede bUyttkt11. Zaman, 

aman, ha.ftt eıııen bir rtbg!r a yır 

tarak, etraftaki tepeleri gösterlyor
Du. Ta maklarda, ~rUnmiyen bir 
~ giden bir otomobilin gUrtllttt 

ttt bil' upttu hal!nde kulaklara ge. 
Jlyordu. 

Tepenin bU 1.IUD&emda, ufak bir 

mış sarışın bir çehre ve bütün bu 
yanık simanın rengini kapayan si. 
yah bir gözlük ile karşıla~tı. Sözle. 
rimin ne dereceye kadar kabul edil
diğini anlamıyordum .. Çi.inkü ne bir 
söz, ne bir hareket Vlil ne de beni tat
min edecek bir bakış karşımdakin
den göremiyordum..... Düşünüyor. 

dum ... Sağır olmasına. ımkan yoktu. 
Çünkü konuşmasını bılıyordu .. Şu 
halde niçin cevab vermiyordu .. Belki 
de duymamıştır dedim ve yeniden 
sözlerimi tekrarladım ... ilk sözü.: 

- Neredeyim ... oldu .. 

Gayri ihtiyari saşırdım .. Karşım. 
da bulunduğu yeri bilmiyen bir in. 
san vardı. Mütereddit adımlarla ona 
yaklastım ve Emirganın boyaları 
do. ülrıüş yalılarının süslediği kaL 
dırımlurı toprakla karışık korunun 
yanmdayız .. Burada ne işiniz olabi
lir dedim .. 

- Anlıyorum çok uzaklarda de
ğilim bana yardım ediniz .. Görüyor
sun uz ki gözlerimde sonsuz bir si. 
yahlık ... . Hayalimde halA. bu korunun 
ye~il .vapraklı ağaçları vaı· .. 

Heyhat! ... Şimdi ~içbir şey gör. 
miyorum... Yalnız bir şey göriiyo. 
rum ... Bir uçurum ve ben. 

- HayatımdR bukadu acı çek. 
tiğimi hatırlamıyorum.. KarşmıdP. 

yolunu kaybetmiş ha..sta bir insaıı 
var. B6ll burada .olmasam belki d~ 

bu yollar içinde aczından, iztırabm · 
dan ölecek belki de ... 

Koluna girıyorum ve onun iki 
tarafı çiçeklerle sUskmmiş çakıl taş
larla. kaplı yalısının bah~nde iler
liyorus... Kapıyı çalıyorum ... Ağla. 

maktan gözleri şişmiş bir ihtiyar ka 
dın kapıyı açtı ve birdenbire şaşırdı. 

Oh! .. Tanırım .. Ya.şıyonnuş dediğini 
ltittim ... gayri ihtiyari garip bir ma. 
ceraya karışmı, olduğumu anlıyor
dum. 

Yürüyoruz ... Halılarla süRlerunis 

muntazam ve mazbut bir ~alondan 
geçiyoruz .. Sade, muntazam süslen. 

miş bir odaya giriyoruz ... Karşımız· 
da boğazın akıp giden sularına ba
kan bir balkon mavi atlas perde1i 
pencereler görüyorum .. Oturuyoruz 
ih tiyarm hıC'kı rık se::.lerile k~ndi
me geliyorum. 

- İnşallah bir yeriniz acımadı 
ya ... Fakat nereden gittiniz, bense 

sizi kaybettiğimi zannetmiştim de. 
diğini işittim .. Fakat sözüne devam 
edemedi ... beyin. 

- Beye bir kahve yap.. Kendi. 
!erini çok yordum her halde bir acı 
kahvemi reddetmezler zanneder.im 
dedi. 

Ben de: 

.._.Rica ederim beyefendi beni 
mahcup ediyorsunuz ... Bu benim va. 
zifeın<il dedim. Güklü... Fakat ond;ı 
içli bir insanın ıztır:ıbını hissettim. 
Ne söyliyeceğim.i şaşırml§tım. O ben 
den evvel SÖ'!e ba.<.:ladı .. 

(Devamı Yar) 

girinti vardı. Burada üç küçük çam 

ile, yarı eğilmiş bir selv; ağacı du

n&Yordu. 

Luna, çamlardan birisine bir ip 
gererek, dört atacı ve toprak yığı. 
:auıın merkeshıi içine alan beş met
re makta.ında bir daire çizdi. Bu es.. 

nada Godard'ın topladığı amele de 
gelerek bu eureUe çizilen dairenin iç 

tarafta kalan t.oprağı kamı•p baf.. 
ladıla.r. öğleye doğru ataçJar yere 
atılmıştı. 

Erkekler yemeklerini yerken, 

8Tanild Jle Godard kazmata koyul
dular. Uma, halası ve Ollver yemek 
lçhı pt.oya döndtller. 

Ve döntlşlerinde iki gence soğuk 

)'iyecek getirdiler. Saat Uçe doğru 
ameleler birbiri tlstilne yığılmış ki. 

reç tabakalannı kazmağa başladı
lar. Agaçlarm bulunduğu yeri kazan 

köyttı, kt1reğtn1n içindeki topragı 

Olivent göstererek :ı - Burada trlp. 
tak acayip, dedi. 

YENISABAH 4 MART 1939 
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i.8..!.R' D fi Aşkın Kuvveti 
Ankara --ıstanbul muh- TefrlkaNoı us Nalded~n: ORHAN s. 

Mektepten ayrllırken, elimi elleri da, kırlarda dolaşıyor, saf, temiz, 
arasında. heı· zamankindea. da.ha ser. açıklarda h!kim olan havayı bi.itiin 

teli• ti er. ı• karşılaşıyor beet bir şekilde bırakbm. Ve ona. kuvvetimle tene.ftfü; ediyor, ciğerle. 
gayet samimi bir tavırla: rimi şişiriyordum. 

_ Güle, gi.tle, ve çok teşekkür Bununla bernber, geçen sene~ 

Ankaralılar İstanbul Muhteliti 
İçin Tehlikeli ve Çetin Bir Müca· 
de/eyi İcap Ettirecek Bir Takımdır 

--- ., --~· .. -

' 

ederim kuzenim, dedim. denberi, kendimde bir' 11Pylerin de. 

vıı 

Ağmıt06 başlarında, gözümde u. 
zun zamandanberi tüten çiftliğe ka · 
vuştum. Bekirle Fatmayı daha ihti
yarıiamış bir halde buldum. 

Beni hııkiki bir ~vinç ile karşı
ladılar. Fakat Fatma, beni tepeden 
tırnağa kadar süzdükten sonra: 

- Yavrum, şu lstnnbulda, oka. 
dar topla11nrnmışR111, dedi. Cevap 
verdim: 

- Ne yapayım , son günlerde im. 
tihanlar için çuk çalı:,;tıın. Ondan 
belki beııi ~ayıf görüyorsun. 

- Sen, ı,;en mi çalıştın? 

- Tabii çal::;mam Iazımrlı yokı-1a 

can ı:ııkıntı;:,ından ölürdüm. Fakat 
artık bunu zevk ife yapı; orum. 

ği§tiğini hissediyordum. :Suna rağ. 
men çiftlikte meımttum; eskiBi gibı 
hareket etmek ihtiyacını duyuyor, 
kUçük köylü gibi günlerle dışarlar
da dolaşıyordunı. 

Fakat bUtün bu dola.~malarda, 
eskiden gösterdiğim h~yecan Ye a. 
teşt bulamıyordum. 

'l'a içimden, bu hayatın art ıı 
kafi geldiğine, ne vaziyetçe, ve ne 
de yaşça uymadığına da kanaat ge· 
tiriyordum. · 

Bu seb(>pten, serbest dolaşmanın 
ilk gtinlercle \'erdiği heyecan indik. 
ten sonra, bavulumun içerisinde bı· 
raktığım kltaplarıme ve elişlerime 
döndüm. 

- i' a, demek seni, orada bu Şi'· 

kılde değiştirdiler. Zaten belli, eski
!İ gibi değilsin. Sende değişmiş bir 

1 hal var .. Saçlarrnı uzatmağa karar 
verdiğin görünüyor. 

Gezintilerimi tamamile bırakma. 
mak ile beraber, Fatnıaya bir gün: 
(- Bu adamın kendisine itaat etti. 
receğini zaten söylemiştim! Çocu· 
ğuınuzu ne kadar da değiştirmiş-) 
dedirtecek kadar çalışmağa koyul. 
dum. Ben de Fatmanın bu sözlerine 
lazım gelen cevabı verdim. 

Rômea Tamıı•ar takımını 4-2 yenen Ankara muhteliti evnlkl 
pkll maçta T.-.ıvar oyuaeularile heraber 

Bugün ve yaı·ın t~tanbul muhte-ı 
litile iki maç )' apacak ol~~ Anka-

ra muftteliti dün akşam saat 20 de ı 
Anlcara ehpr~ile Haydarpaşa 

guına muvaı4alat etmiış Beden Ter 
bh·~i umum mUdül'lüğü l~nbul 
mtlnıe-~illeı·i, SpÖrcu ve gazE>teci
ler tar.ılfından karı;nlanmışlardır. 

.~nkarahlar seyahatleri gün -
dii:r. geçtiği için trenden zr nde; ev
velki gün Tam~vara olan 4 - 2 ga.
IE-belerinden manevivatlar1 yüksek 
olarak inmi~ler ve doğruca ika -
metlerine tahsis olunan otele git-
mi.c;;lerdir. 

Bugiin ve yann yamlacak maç
lar g~ı>n ~ene .Ankarada 19 truı
vıs sta<fvomtrnda yapılan ve İ:o
t~nbul takımınnı 8 - 1 ve 2 - 1 ga

'lleman itibarile kuvvetli olan 
Ankaralıların İırtanbul muhtel'iti
ne karşı alacakları netice merakla 
beklenmektedir. 
Galataaaray liaeai - Boğai.çi Haeai. 

Ankara - 1:-ıtanbul muhtelit ma
çından evvel Galatasaray - Boğa

ziçi li~eleri huilu..ıi bir maç yapa -
cıaklardır. 

GALATASARAY MURAKABE 
HEYETi TOPLANIYOR 

Galatasara~ Spor klübü mura
kabe heyeti bugiin saat ikide klüp 
merkez.inde toplanacaktır. 

Pazar günkü BarutgÜCÜ aaha
aında yapılacak maçlar: 

1 - Halıcıoğluspor - Rarutgü
cü A takımları saa t 15,30 da. 

2 - Halıcıoğluspor - Barutııü

cü B takımları saat 13.M da. 
lebesile bften maçların revanşıdır. ====================::::::::::==== 

Mükemmel bfl' sahada çalıı~an 1 BALO TEH. n·ı 
her mıntakadan lyi teşvik ve hima-
:n~ ~r~n Aııkaralıl.ar bu seneki 
nıar.·ları kazanmak için e:ıaslı ha -
zırlanarak gelmişlerdir. 

Bugün Taksim ~tadında 15.30 
dıt ilk macun ,·apacak olan Anka
ı·a muhteliti şu kadro ile İstanbul 
mııhteliti için çok tehlikeli ve cetin 
bir miicadeleyi icabettirecek bir 
fakımdır. Rtıgiin Ankara takımı
mn kalecii\i Necdet. lııtanbuldakin
den iyi bir vaziyettedir. Nuriler
den müte::ıekkil müdafaası kuvYet
lidir. Muavinleri Abdiil ve Keşfi 
vasat. Orta muavin Ha<ıan, ınilda
faadaki görfö~ ve hücumda cenah-
1ara uzattığı paslarla mi1kemmel 
bir orta muavindlr. Sağ nçık Ham
di ~eri bir oyuncudur. Sa* i<' Güıı. 
düz şiitçiidiir. Santrafor Arif fır
satçı, ıt0I içte Haşim, Ml a,.1kta 
Zeki seri birer oyuncudurlar. 

Türkiye San'at Mektepleri Me
zunları Cemiyeti Başkanlığından: 

CemiyGtimiıin bu akşam Tak -
simde Cennet Kö:ıkünde vereceği 
Balo, Hava Kurumunun ayni ak~a
ma te::ıa<lüf eden balo"u dolayısi l e 
(11 mart 939 cumartesi) akşamı
na tehir edilme:;i vilayeti celilece 
emir buyurulmuştur. ....... -

Senfonik konser 
Çocuk Esirge">e Kurumu Şi<ıli 1 

subesi menfaatine 7 mart ::ıah günü 
~kşamı ::ıaat 21 de F'ransız Tiy;ıtro
sunda Miızik Profe, örü Mtihendis
yan idaresinde PMi~ :Mu&iki mual
lim mektebinden mezun Baran 
Mazlum iştirakile .büyük ~enfonik 
bir konser veı·ilecektir. Numara
lı biletler Tiyatro kişesinden teda
rik olunur. 

Çeviren : R. SAGAY 
nthakika, kireç tabakası kınl· 

mıe, altından siyah renkli, çürümüş 
nebatl&rla dolu kalın bir toprak la. 

sun göriinüyordu. Varen, avucu içi

ne aldJ#ı bu toprağı muayene ede. 

nk böttln bu mmtakalarda böyle 

Bengin bir toprak görmediğini söy. 

ledi ve: - Bıı tabit bir tabaka de
lil, bir bahçeden getirllmif galiba 
diye ilAve etti. 

Açılan çukurun kenannda du. 

ran <>nver elini pkağına götürdü. 
- Bu toprağı tanıya.cağım gibi, 

ijedi. Fakat nerede gördUm ?.. •· 

eti ha.tırtadım. Bu mezarlarda rast. 
lanan ib}>raktan. Fakat bunu k1m 

getirrnU,? .. Evet bfr mezarda gör
düm ...•• 

xxıı 

Varen'den maada, diğer üç ame. 

le toprafı kazmak için tereddilt edi. 

yordu. Varen, köyJUyü iterek çalL1-

eağa başladı. Biraz soııra bu ince 

siyah toprak tabaka.sının altından 

yeniden kireç tabakaları çıktı. Ar. 

kadaşları da kazmağa koyuldular. 
Oliver, derin surette büztilmüş

ttı. Luna, genç adamı dikkatle sii. 
zUyordu. 

- Milsyü Hamand, bı!rada ka

hrm soğuk alacağız, dedi. 

nende görülen ve korkunç biP 

Siyah kadifeden bir kordelanın 
tuttuğu esmer saçlarunı salladım. 

- - Bundan hoşlanır mıyım sam. 
yorsun! fakat saçlarımı kesmeme 
kati surette muhalefet ettiler. Fa-
kat şimdi bunları kesmeği öyle içim 
isti~or ki... 

- Amma, orada kim bilir iJ&nıl 
neler yaparlar, neler derler? 

·-- Ne derlerse de~inler, artık al 
dırmam. Beni Ç<lk sıkıyor; fakat g&

ce, ipek gibi yumuşak ve parlak 
saçlanmı çözdüğüm zaman bunlan 
kesme;;c kıyam:ı<lım. 

- Çok •• zık olacak, ve uzama. 
ları da pek uzun Pii.rccek.. Som.1 
müdire rle bundan memnun olacak 
mı sanki? djye mırıldaııdım. 

Sa<'larıın bu suretle kuıtuldu ... 
ve diğ·cr hadiseler bertaraf, geçen 
seneki Cuhidc ile şimdiki Cahide a · 
ramıdaki farkı, bu ufak vaka der. 
hal gözyme çarptırdı. 

Teyzem, çiftliğe gelişimi her za. 
mauki lakayt tavrile karşılamıştı. 

ihtiyar ka<lmcsğız daha çöknıüi, 
rengi daha solmuştu. Eskisi gibi, 
yalnız kendisini clilşünc bir kız 01 

maktan çıktığım icin, ona bazı ihti. 
mamlı:ır·ıla, gönlünü hoş geçirtmek 
sevdasında bulundum. Fakat her 
defasında: 

- Hic kiın.seyc ihtiyacım yok. 
git. eğlenmene bak yavrum, diyt' 
cevap veriyordu. 

O vakit, ben de, dalına sadık, 
iki hayvanım ile beraber, ormanla:--

- Eğer bu çalışmam da onun 
hissesi var sanıyonsım, aldanıyor

sun! Onu bütün sene zarfında topu 
topu dört beş defa gördüm .... ve ka. 
tiyen onun emirleri altına girmiye
ceğim. Buna da ınan ! 

Çiftlikte geçirdiğim en tatlı za. 
manlar, vasimin eserlerini okumak. 
IR geçirdiğim saatlerdi. Bana, mek
tepteki ziyaretinin ertesi günü va. 
dettiği bütiln eserlerini göndermeyi 
unutmamış, ben de hepsini berabe
rimde getirmiştim . Manzum dram. 
larında ve en küçük şiirlerinde bile 
ıdenlc doğru, yüksek ahlak, ince hi:-ı
lere doğn.ı temayUIUnU daima görli.. 
vordum. Daha sonraları, edebi zev. 
kım arttıkça kuzenimin bu eserleri· 
nin ne kadar ince ve hisle dolu ol. 
duklarmı, edebi kıymetlerini anlıyı1 · 
caktım. :F'akat daha şimdiden, inti. 
balarımı t~ hlil etmeden, tıpkı, or
manları, kırları, berrak semayı, sa. 
kin ve esrarlı sularının aktığı dere. .. 
yi sevdiğim gibi. bu şiirleri de kal-
bimin İC;ine almıştım. 

Yalnız bu sakin ve tatlı hayat 
birdenbire bozuldu. 

Bir ağustos günü, akşama doğ 
ru, uzun bir geznwden diinUşte ağzı 
çarpılmış, gözleri açık. yerde seril
miş olan hal3mla etrafında Bekirle 
Fatmayı ne yapacaklarını şaşırmm 
bir halde dururken huldum. 

(Devamı var) 

------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıkllk ve bUtUn ajnlarınıza derhal keser 
.. • icabında gUnde 3 kafa allnablllr. • .. 

insan kafasına beru:iyen kaya par. 
~ını görmek istiyorum. 

DUşUnceli duran Oliver, davetli. 

!erini kayalığın yanında kadar ge
tirdı. Birdenbire genç kadına döne. 

rek: - Ne diye mezarlarda rastlar 

nan topraktan bahsettim, diye sor. 
du. Anlamıyorum, muhakkak deli 
idim. 

- Hayır, belki de haklısınız. 

Son günlerde hafızanızı o derece 

hassas bir vaziyete getirdim ki, gız. 

li bir hatıra birden aJdınuı:a geliver. 
nıiştir. 

- Bu toprağı buraya kim getir. 
miş? 

- Kımbilir, sihirbaz, belki altın 

dan başka bir şey anyordu. Bu te
pe muhakkak korkunç bir sır sak.. 
lıyor. 

Hiç birisi ses çıkarmadan, Ro

malılardan kalma harabelerile, a. 

ğaçlarile o kadar gtizel duran tepe

ye vardılar. Ma.n.ıara harikulAde idi 

Ayaklannııı altında ağaçlar, .köı 

evlerinin damlan görüııüyordIL Tl! 

uzaklarda, gümüş renginde iri bulut 

lar mavi sema üzerinde kay1p gi<ff. 
yordu. Kum tepelerinin siyah per. 

desi üzerinde kilise ve kltçük köşk· 

ler, siyah kadifeden bir fon üzerin
de renkli resimler gibi duruyordu. 

Luna, önünde uzanıp giden man. 

zara.nın güzelliğine hayran bakıyor. 
du. Oliver her gftnktt bu manzara. 

dan gözlerini kaydırarak genç ka. 
dma baktı. 

Sıkıntılı bir tavırla: - İçinde 
bulunduğumu dakikaları evvelden 

de yaşadım gibi geliyor, dedi. Bu 

Bell!&, bu kum tepeleri ve amelelerle 

dolu bu tepe ... Fakat ameleler kaza. 
tok yerde bf r şey bfna edfyorJardL 

Luna: - Cedlerinize ait bir ha· 
tJra, d~ye c~vap verdi. 

- Ne olursa olsun! fl'a çok za. 
man evvel, bugilnkU gibi altın renkli 

saçlı bir kadının yanında burada 
bulunduiuma emin.im! 

tDeYamı Yar) 
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Türk Karakterine 1 !:.,. .. ~1.C:. 3~93? 
Ve Seciyesine Yapılan 

Taarruza. Cevaplar 

' l roPLANm.AB: 
lktlsatcllann toplanlHH 

Yüksek İktisat w 11caret Melı:
tebi Mezunlannm toplantm ı 

TUrk MUnevverlerlnln Flklrlerlnl N••Nl
mekte Devam Ediyoruz 1 

Tan gazetesi, bir kaç gün .evvel 
Tü k g n · inı ıttiham eden bır ya. 
zı n r tti. Bu yazıda Almanya~ 
v Am da yUk k tahsillenDl 

an TürklUklenni kay. 
bettikl ruıi i · ettı. Ve misal ol
m k ü e m , hum olması muhak
kak bulunan bır mektubu neşretti. 

Bittabi bu çirkin isnat karşısın
da gazetemiz derhal kendisine dil· 
t5en vazifeyi yapmış ve TUrk gençlL 
C'ine sürülmek istenen lekeyi redd~t: 
aniştir. Ayni veçhile Türk g~ç.liğ'~ 
Cle bu seciye ve karakter zafı ıddias 
karşısında isyan etmi§, bunu_ orta. 
tva atan muharrire liyık oldugu ce. 
vabı vermiştir ve vermekte devam 

etmektedir. 
Biz, bUyUk bir hUanü niyet göa-

uzaklaşıyor. Bir defa bu yazıların, 
Türk seciye ini lekelemek isteni
len flk yazı ile hiç nlAka ı yok. 
Mevzu t m men de · mi tir. 

Biz ge çler; Avnıpad n döne
r k bur da zlcri ydınlatan ve 
en nurlu l oll n ren büyükle
rimiz"n, prof rlerimizin, doı;ent
Ierimizin seciyelerinin katiyen bo
zulmadığını kozmopolit olmadıkla
nnı, bu yazı sahibinin ağzından i
şitmek ve gazetesinde okumak is-

tiyoruz. 

nP d()nen bir gence: 

18.SO Program. 18.35 Müzik 
(Dans - Pi.) 14.- Memleket saat 
ayan, Aj n ve. meteoroloji haber
kırf. 14.10 Tltrk müziği (Halle mu
siki 1 - Halk tttrkt\leri ve oyun ha
valan). 

Sadi Yaver Ataman tarafın -
dan. 

14.40 - ll5.80 Müzik (Dans - pl) 
17.80 Pdogrnm. 17.85 Mftzik (dan 
saati - Pi). 18.15 Turk mil iği (Sı

va 1ı A ık Vey el ve İbrahim) 18. 
15 Tü k mu · i (Fıa ıl z heyeti) 

Tah ·n Kar ku , Hakkı Derman, 
E rcf Kadri, H an GUr, Basri Üf
ler ve Hamdi Tokay. 

19.- Konuşma. (Dış politika 
hadi eleri). 19.llS Türk müziği 

(muallim Nuri Halil Poyraz) Kli
slk repertuarından 11eçilm"ş parl
çalar. 

Refakat edenler: Refik Fersan, 
Fahire Fersan, Mesut Cemil. 

19.45 Türk müziği (iki tanbur
Ja ıaz eserleri). Refik Fersan ve 
Mesut Cemil. 

20.- Ajans, Meteoroloji haber
leri, ziraat bol'!ası (fiyat) 20. 15 
Temsil (Dimyata pirince gider -
ken .... ) 

On fbeş gün evvel ekseriyet ha
sıl olamadığından 1çtima edemi -
yen Yüksek lktisa.t ve Ticaret Mek
tebi Mezunlan Cemiyeti nizamna
melerinde yapacakları tadilat ile 
heyeti idarelerinin seçimi için bu -
gün saat 16 da Beyoğlundaki mer
kezlertnde toplanacaklar1 haber 
alınmıştır. 

--r.tanbul OçUncU len Memur
Juiundan: 

:Mukaddema Kadı.köyünde Ca
fer ağa m hal1 sind Rız pasa Ley
lak sokak dizdar apartmanının 8 
numara mda ikamet etmekte iken 
halen ikametgahı meçhul bulunan 
Baha Esata: 

Maidenin 1-8-935 tarihli 
kira rnukıavelenamesine müsteniı. 
den zimmetinizde alacağı olduğu
nu iddia eylediği 432 lira kira be
delinin temini tahsili hakkında 

alacaklıya iz af eten dairemizde 
müracaatta bulunan vekili ıa.vukat 
Aziz Nasi tarafından talep edil -
miş ve bu hususta tebliğ kılınmak 
üzere tarafınıza gönderilen ödeme 
emri ikametgahı hazınnızın meç
huliyeti hasebile tebliğ kılınamı
yarak muktezi tebliğıatın bir ay 
müddetle ilanen icra ına ve icra 
hakimliğince karar verilmiş oldu

Sayfa: 7 

Satılık Emlik ·---
Emlak ve Eytam Bankasından: 

EsuNo. Yeri Kı)'Dleti Nevi Mesahaıı Depozitt 

678 Beyoğlu, Emek yemez mah. 7031.2\i Ap rtman 1406.25 
~haM sokağı No. eski !7, 16 16 hisse 

yeni 81 taj 81. 
679 İstanbul Emlnönil Zindan- 1200.- Ah ap 29.50 M 240.-

kapı, Kantaroeağı No. 9 d kkiln 

820 Sarıyer, Buyukdere Sev"mli 1000.--B.ir ev yan h'as& 200.-

eok k No. e ki 22, y n! 22 
496 B .}lerbe.}i, Bo ncıb~ Ab- 14 0.60 Taıla 1 h r 286.12 

dullah ğa mah. e ki Azizi- 43 6 l\P 

ye yeni arabacılar sok ğı No. 

eski 7 yeni 17, 19. 
481 Büyilkada Karanfil mah. es

ki P.askal sokağı No. 42 

100.- Bahçeli ah an 

'780 Fatih Sofular mah. Sofular 482.-
caddesi eski 50, 62 yeni 66-68 

726 Kadıköy Cafera.ğa mah. l\Iu- 1687.60 
radiye sokağı No. ~ki S-', 
yeni 42, 44, 46 

hane 8 4 hi e 
H mamının 
8/28 hisse 

İki ev ve bir 

dükkan 90 120 

hial& 

791 Galata Emekyemez mah. Şiş- 2000.- Bahçeli bir ev 

hane &0kak N<». eski 83, ye-

ni 41 

20.-

96.40 

807.5() 

400.-

Yukarda a.dres ve tıa.fsilatı yazılı gayrimenkuller peşin para ıJe 

ve açık arttırma usulile satılacaktır. İhale 80. 8. 939 pazartesi sflnü 

saat ondadır. 1 teklilerin bildirilen giln ve saatte depozito akçesi, nü
fus tezkeresi ve Uç adet ve ikalık f otoğraflıa. Bankamız Emlak servisi-

ne gelmeleri. (768) (1481) 

tererek muharriri bu yazıyı yazma
ta aevkeden imillD ola olsa bUyük 
ve feci bir zühul olabileceğini kay~ 
dettik. Nitekim ertf>..si günü bu ya. 
llSllll tevil yollu, kaçamaklı ve nıev
IUU değiştirmeğ'e aavatlUI bir ya. 
tuıa çıktı. Biz de: (Eh, dedik. Açık 
açık ztthultınil lt1raftan utanıyor da 

te.ile çalı§lyor) dedik. 

Devletimizin ve milltimizin 
bin1bir f edakirlık göstererek, ta A
men'kalıara kadar gönderdiği genç
ler ga)•et mükemmel, konforlu bir 
hayattan sonra memlekete dönü
yor. inkisarı hayale u~rayor ve piş
man oluyormuş, ve meselA: bu yaz 
S. z. SerteJin evinde t-Oplanan bu 
gençler derin bir mtınak•ya dal-
11rn!lar ye nihayet münakaşa sonun
da, tAhı:1ilden en evvel dönenler yi-, 

- Budala" sakın burada kal
JRI" Fır:!at varM kaçmağa ba.k .. 

Yazan: Georges lıfenuau 
Adapte eden: Ekrem Reşit 
21.15 Memleket saat a~ıarı. 

21.15 Esham, tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat) 21.25 Forklor 
(Halil Bedi Yönetgen - Aşiret mu
ıikisi) 21.40 Müzik (küçük orkest
ra - şef ı Necip A kın). 

ğundan tarihi ilandan itibaren mez ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fakat ayni zatın evvelki gün baş
ka bir sütunda yazdığı yazıda gözü
IDUze lli~n şu satırlar, biz~ hüsnüwni
ret göstermekte •le etmış oldugu-

nuz kanaatini verdi. 
(Biz memleket çocuklarını kur· 

tarmak, Avnıpaya çocuklarını ~
.Ue göP'lermek lstiyen babalan ıknz 
etmek maksadile yazdığımız yazı. 
nm bir gazete tarafmdan demagoji 
mevzuu yapılması karşısında seyir1 

et kalmayı tercih ediyoruz. Bizim 
maksadımız faydalı olmaktır, dema
goji yapmşk değil. Yoksa ~ 
tevsik edecek yüzlerce canlı mısal 
g&rtennelr hiç te gU~ bir İŞ değil. 

dir.) • • • 
Vaziyet aydınlık .. Bu zat Türk 

gençlerine ayni seciye ve karakter 
zatını fzate etmekte devam ve mrar 
ediyor. Bu husustaki dtişilncelerimi
zi ileride yazacağız. Bugiln sözU yi. 
ne TUrk efklrı umumiyesine bıra. 
kıyoruz: 

Tıb f akilltesi Son •ınıf Ce•det 

Özadlı: 
"- Çok eayın bayım; 
Bugilnkü "Tan"ın iç ı:;ayfalnrın-

~a s. z. Sertelin "Kızım,, diye baş
lıyan yazısını okudum: fakat kaç 
«tela okudum ve nihayet nasıl ga
~eteyi fırlatıp attığımı doğrusu ya 
bilemiyorum. Zira o kadar zıkzak
lı vazılmıs ki insan ıhu yazı sahibi-. .. , 
nin yllrildllfil yolu katiyen takip e-
demiyor. Bir ıaadete gideceti zan
olunan bu yolun sonu kapkaranlık 
bir kuyuya iniyor. Tamamen mu -
hayyel kimselere hitap olunan bu 
yazılar okundukca yilz kızarıyor 
pancarlaşıyor ve insan insanlıktan 

f[ TIYATR0L~ı 
• .,..,...,,,... i""f ............ .,.,. .......... ,,. ••• ...,.,, •••• wıı+ .v.-

TUBAN DYA'lll081J 
Bu akf&Dl 

8..-. ... t ıs de <t.W..~> sece 
11 de Ertuirul Sadi Tek " arka
........... slrtllmemit bir ral .. t 
t8reD muazzam temaDL 
llrtutrul Sadi Tek ve arkad&flan 
İNSAN MABUT 8 P. 1 tablo 

(8e) atıla revüsü, biiyitk varyete 
~nlilerin hayret veren numaraları 

* Tepebafı Dram kısmı 
BU AKŞAM 
aaat 20,SO da 

ANNA KARENiN 
7PERDB 

* leddil caddesinde Kome41 
kısınında 

GttndUJ saat 14 te 

ÇOCUK TIYA TROSU 
Bu akfAJI' 20,30 da 

BlR MUHASiP ARANIYOR 
4pERDE ,,. 

HALK OPERETİ 
Baaün 16 da AJqanl 9 da 

(ŞiRiN TEYZE) 

Pek yakında ı tinde 
ZOZO J>ALMAS Halk e>pere 

demi~ ler !. 1
1 

kur miiddet zarfında 'e 39 372 
dosya numarasiyle müdeabih bor
cumızu vermediğiniz ve icranın te
hirini mustelzim kanuni itiraz
da bulunmadığınız takdirde mu
ayyen müddetin hitamrnı müteakip 

Js a j n vers:tesi Rektörlüğünden, 
Tıb Fakültesi Diş tababeti mektelbinde 40 lira ücretli daktiloluk a

çılctır. Jngilizce, Fransızca veya Almanca'dan birini bilmek lazımdır. 

1 tiycnlerh1 Tıb Fakültesi Dekanlığına müracaattan. (1421) 

şu yilz kızartıcı 'kelimeleri aca
ba hakikaten bi7.im bildiğimiz 
Türk gençleri mi söylediler? Bu 
adeta kaplumbağanın kılıfını be - l - Gele" mer - Kırlangıç

}arın vedaı 
ğenmemesiııe benziyor. 

Halbuki bu gençleri, yalın a- 2 - Miroslav hlik - İspanyol 
c~brl icN surettle lizımgelen mu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yak, b~ kabak çahAArak dişinden dansı. 
ve tırnağından arttırıp Avrupa, A- 3- Naundorf-Arzu -Vals 

ameleye teve sul kılınacağı rnalO
munuz olmak \ e bu husustaki 
ödeme emrinin tarafınıza tebliği 

makamma kaim bulunmak üzere 
ke\ fo et ilıiııcn tebliğ ilunur. 

merikaya gonderen Turk köylüsü.. .C - Dohnanyi - Rap odi (Ru-
bu gençleri, atanma dönünce, kara dolf Huruby U>rtibi) 
sapanının yanıl>aşındıa. kendisine 5 - Schneider - Meşhur Röf-
yol gösterici olarnk göreceğim di- renlerden - Potpuri. 

39 372 

ye, çorapsız. papuç uz çısçıplak a- '2.- Haftalık poRtıt kutusu. 
yağının, buz gibi kara b~tığın,. de 22.30 Mlizik (Senfonik plaklar) 

Fatih Sulh 3 üncti Hukuk Ha
kimliğinden: 

fil kendisinin çoluğunun çocuğu - 23.- Müzik (C'az.band - pi.) 28.45 
nun açlığını bile hof'ı görfiyor. S. 24 Son Ajans haberleri ve yarınki 
z. Sertelin evinde toplanan gençle- progı·am. 

~AA/'\.i\,;A ~ ,.,,._~ 

31-1-939 tarihinde Ermeni 
hastahanesinde vefat eden Kara
bet Koca goz.oğlunun tarihi ilan
dan itibaren alacak ve borçluları
nın bir ay ve iddiayı vera et eden
lerinın flç ay içinde mahkemeye 
müracaatlan ak i halde tereke
sinin hazineve deyrolunacağı ilin 

re l!'oruyorum: Çay tehiri 
- Nereye kaçıyorsunuz, Av- Be70tla H~JkeYlndenı 

rupa, Amer"kıa t h ili görmüş genç Spor şubemizin 4 mart 989 cu-
ler.. martesi günü Gardenbarda verece-

Nasıl olur da inki an hayale ği ça) tehir edilmiştir. olunur. 
ufrarffinız. ~z bu 'a~nı n~11 ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rak1p gittiniz ve na 11 bir halde Nafıa Vekaletinden : 
buldunuz. 

Sizler hiç olmaz"a bu kadar 
memleket gördilnliz, en konforlu 
bir hayat yasadıııız. Ya şu üniver
sitenizi, medre!le köşelerinde kitap 
sız aç ve tbiliç ı~ıksız olarak mu
vaffakiyetle bitirerek, yine bu a
ziz vatanın en ücra köşelerinde bin 
}erce ve binlerce evlit yetiştiren 
hocalar ne yapsın, düşnilnüz? 

Sizlerin Avrupaya ve Amerika
va gidişi yalnız ve yalnız lstanbul
da kalıp çalı~mak için değil, bu 
vatanda vatanın herhangi bir yerin 
de seve seve çalışmak için bir gi
di• olduğunu zanoediyoruz ve böy

le olmasını istiy-0ruz.,, 

fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hl

kimliiinden: 
Vefat 
Tarihi: Adı: 
s e 938 Mehmet lbralalm 
1 " " .Salih Hltim 
7 " " lbrahim SilleJmaD 

10 " " Ali Hasan 
12 •• ' Ziya Ömer 
19 ,. " Mehmet Ali. 
20 '' " Mehmet Ömer 
26 '' '" Talip Emin 
30 " " Mehmet Hibeyin 
2-10-938 Hayreddin Hüseyin 
S-10-138 Hasan HUaeyln 
7 " '' Abdullah H~a 

1 " " Ali Ahmet 

8 " " Klmil Hasan 
t " " Ömer Arif 

13 " " Ali Mahmut 
ı 9 " ,, Hakkı Akil 
22 " " Hamdi HU..yin 
13 " " Adem Muıtaf a 
27 " •ı Osman Osman. 
28 " '' Ali H Uaeyin 

Yukarıda gö terildiği veçhlle 
vef t tarihleri ve adlan yazılı olan 
ve Gureba hastane inde vefat eı
denlerin tarihi ilAndıın itibaren 
alacak ve borçlarının bir ay ve id
.diavı vera et ed nlerin n Uç ay ı
çf nde mahkem ~ e muracaatıan 
ak i halde terekelerinin hazineye 
devrolunacağı UM olunur. 

Eksiltmeye konulan iş,; 

1 - Bakır Çay ıslah ameliyatı keşif bedeli "1759363" lira "76" 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 20 - 8 - 989 tarihine rastlıyan pazartesi gunu saat 15 
de Nafia Vekaleti Sular Umum Mudiırlugli Su Ek iltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapıl&caktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındır
lık işleri Q'enel şartnamm, fenni fartname ve projeleri "50" lira 
mukabilinde Sular Umum Müdürlütünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ~irebilmek i~in isteklilerin "66630" lira "91" 
kuruşluk mu' ak kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 

en az sekiz gun evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte biı 

'8tida ile Vekilete müracaat ederek bu i!le mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikay1 ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde ve"i
Jca talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i~tirak edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdilrlilğüne makbuz mukabilin· 
de vermeleri lazımdır. 

Postıaca o•n Q'ecikmeler kwbul edilmez. (1007) 

lıtanbul Defterdarlığından : 
Beyoğlunda, Bedrettin mahallesinin Yeni.} ol, Evliyaçelebi cadde

sinde eski arsa üzerine yeniden yapılacak olan ve keşif bedeli (81588) 

lira (6) kuru,,tan ibaret !bulunan Maliye ,ubesi bin8"ının infaat ve te

aisatı işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, 

eksiltme, ba~ ındırlık i4leri genel, özel ve fenni şartnameleri, proje, 

ketif hulM&Sile buna müteferrig diğer evrak 4 lira 8 kuruş mukabi

linde Milli Emlak Müdlirlilğiinden verilecektir. 1 teklilerin (5827) 

liralık teminat mektuplarile te klifnamelerini ve bu i4e benzer en az 

(60000) liralık iş yaptıklarına dair eksiltme tarihinden sekiz gün evvel 

vfllyetten alaoakları müteahhitlik ve ticaret odası ve ikalannı 14-8-939 

aah g1lnü saat 14.30 za kadar İstanbul Millı Emlak l\Iudurlüğiınde 
toplanan komi yon b8'kanhtına vermeleri ve a} ni gimde saat 115.80 
da zarflar açılırken komisyonda hazır bulunmaları (M ) (1084) 

fstanbnl Gümrükleri Baş Müdürlüğçndea: 
Ak ara)da c k Sofular yeni Mu af paı,a rn hall inin Kadnbey 

s<>k ında e ki 1,8 'e y ni 8 sayılı Huseyin o~lu Ahm t H an vari -

1eri t m ·1 H n, Şiikrh e, Mehp ı ve Snniy t 

"/ t g .} ri m nkulUn h zin ye olan bo larınd n 

h uml r e bılnıil :} de 

mb 

cak olan 

(1418) 

1stanbul Betinci icra Memur-\ 
luiundan: 

Hatic nin Halis zitnmetinde a
lacag-ı olan mebaliğden dolayı hac 
zedilip ıuıtışı karar ıaltma alınan 'fe 
tamamın -.ukuf ehilleri tarafın -
dan 1478 lira kıymet takdir edil
miş olan Şeh:ındebaşında Mimar 
A.} a • mah,, lle "nele Sinciler Zey
rek Şe>hzndeba ı cadde inde e,ki 
6, 8. veni 17 4 l, 4. 6 numaralı H' 

No. taj 6 8 To. h gani menkul llci 
dukk n ve il erlerinde arkadan çıkı
lan b"rer oda olup arka cihetinde 
ve kargir du' ar haricinde bir mik
tar arsa"ı mevct ttur. B"na tamire 
muhtaç olu ) ıç"nde borçlu otur -
makt dır ~aha ı (40) metre mu
rabbaı olup arka taraftaki arsa 
23,5 m<'tre mura:\lbaıdır. 

Hududu: Sağ tarafı Mu!ltafa 
fırını Arka ı Mu tafa fınnı ve 
kı men 9 harit:a numaralı mahal 
~olu Muhtar hane ve bahçesi önü 
yol ile mahduttur. 

Ve yine Haticenin Halis zimme
tinde alttt•afi'ı olan mebaliğden do
layı haczedilip satı~ı karar alt~ 
na alın n a \'ni mahallede imam 
ol« ğında 9. 9 1 ı:o.lı hanenin vu

kuf ehilleri tarafından 2167 lira 
1< \ nv•t tnkrlir olunıınrnM:ur. Ev<1a
f1 a~ajl-ıda yazılıdır. Ş~yle ki: 

Zemin katı: Bir sofa ilzerinde 
iki oda ve ıayrıca diğer eofa üze
rinde bir oda ve helA ve bir kuyu 
ve harap bir mutbak vardır .. 

Birinci kat: bir sofa ftzerinde 
üç oda bir heli vardır. Bahçeı 
mevva ağaçları mevcuttur. 

Hududu: Bir tarafı 1smaile fe
rağ olunan mahal bir tarafı ttbra
him Paşa vere~e~ile Mehmet bah
çeı1i ve bir tarafı KAzım ve hazan 
Hacı Ömer bahçesi ve tarafı rabH 
tarlkiam ile mahduttur. 

Sahası: 167 metre muM~aı o
lup bundan 116 metre murabbaı 

bina kalanı bahçedir. 

Ve yine Uaticenin HaU8 zim
metinde alacağı olan mebalfA"den 
dolayı haczedilip satışı karar 
.altına alınan ve tamamına vukuf 
ehilleri tarafından 4056 Ura kıy

met tnkdir olunan Fatihte Atpaza
nnda Manf!ııalı Mehmet paşa ma
hal1esfnc.le Gözlemeci sokal'tnda 

kayden 102 ve Mahallen 34,36 No. 
h H ne ve dtıkkdnm ev afı aşa~ı
ya yazılmı tır. 

Şövlekl: 

c 
z~m·n katı: B r o a 

iki odıa ve zemini çimento ve cep
he i kargir ve arkaları demir p r
makhkh korkuluklu duvarı olan 
tarasdır. 

Birinci kati bir ofa fizerinde 4 
oda bir mutbak ve bir heH\ mevcut
tur. 

Hududu: sağı 102 harita No.1u 
mahal solu 285 ve arkası 104 No. 
hı mahal önil tariki am ile mah • 
duttur. 

Sahası· 108 metre murab aı 
bundan 92 metre murabbaı bfna 
kalanı bahçedir. 

Yukarıda evsaf ve saha ve hu
dutları avn ayn gö terilen gaYri 

ınnkullerin bunama açık arttırma.. 
y~ vazedilmiştir. Arttırma peşin

dir. Arttırmaya iştirak edecek 
müşterilerin kıymeti muhammfne. 

nln yüzde 7 ,6 niıtbetlnde pey ak
çesi veya mflll bir bankanın temi-
nat mektubunu hamil olmalan i· 
eabeder. Müterakim vergi, tanzi. 
fat, tenvfriye; ve vakıf borçl n 
borçluya aittir. Arttırma şartna

mesi 4-8-989 tarihine mGsadif 
Cumartesi gQnU dairede mahalli 

mah u una talik edilecektir. Birin 
et arttırmaaı 8 4 989 tarihine 
müsadlf perşembe günil dıa.iremiz
de 14 den 16 ya kadar İcra edile
cek; tbirinci arttırmada bedel kıy. 

metl muhamminenin ytızde 76 •ini 
bulduğu takdirde üste bırakılır. 
Aksi takdirde son arttmnanın ta. 

ahhüdU baki kalmak ttzere arttır
ma on beş a1ln daha temdit edile
rek 21--4--989 tarihine mtıudif 

Çuma gtintı saat 14 den ıe ya ka
dar dairede yapılacak ikinci art
tırma neticesinde en çok arthra
nın tıstUne bırakılacaktır. 2004 

No.Ju İcra ve İflAs kanunun ıtt 
ıncı maddesine tevfikan hakları 

tapu alcflleril& aabft olmıyan ipo

tekli alacakhWarla diğer alAka • 
daranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz 
ve mesarife dair ohın iddialannı 

flAn tarihinden itibaren 20 gfln 

zarfında eYrnkı mfisbitelerfle b r
Jfkte dafremfze bl1dfrme1erf lAzını· 

dır. Aksi takdirde haklan tapq, 
slcfllerile Babft olmıyan1ar s tıf 

bedelfnfn paylıqmasından harig 
kalırlar. MOteraldm ~ergi tenvt. 
rf ye ve tan fflyeden ibaret olan 
Belediye rtl umu ve Vakıf fcaresl 
!bedeli müz d n tenzil ol ınur. 
20 n 1 k t l deli mü t 

1) 1 1 

(18659) 
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~ov~~u~ı~:ıı~: RADYOLiN ·m~~ 
Elı 

Poker Traı 

POKER 
tnf lxçaklan memleketimisde 

dahi en çok aeTİM• 

Bıçağıdır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Sabnalma Komiıyonundaa : 

l - Mersin GOmriliU i9in. rekorlarfl• birlikte ell~er metrelik ·a 
tane hortumun 6 8 939 pazartesi a1lnU aaat 11 dt pazarlıiı yapı-

lacaktır. 
~ 

2 - Tahmini tutan 500 lira ve Jlk teminatı 40 liradır. 

S - ŞartBMneai komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gUn ve saatinde Jlk teminat makbuzlan ,.. 

kanuni vesikalarile birlikt& Galata Eski İtbalAt GUmriliil binasında 
ki komisyona gelmeleri (1351) 

-
Karaciğer, böbrek, ta, n 
kumlarından mütavellid san
cılarınız, damar sert ilderi v 
ıişmnnlık şikayetlerinı ı:i 

Urinal ile geçiriniz . . 

• 

UR·INAL 
Vücudde toplanan •sid ürik 
Ye okaa!at gibi maddele i 
eritir, kanı temizler, lezzeti 
hoş, ahumaaı kolaydır. Ye 
melderden ıonra yarım bar 
dak au içusiade alımr. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyolfu • lat.nbul 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Fen Fa.kültesi Umumi Kimya Entıtittisilnde yaptınlıacalc 15971 lira 

70 .ku~ ke,ifli llboratuvar teeleatı 1~989 P•rte'lnbe 11tnl ..at 

U de rektörltıkte a.çık eksiltmeye k:onulmuftur. 

lıteilflerin 8000 liralık bu. l'ibi liboratuvar te!ri.f ettiklerin& dair 
müna.kasadan b~ &'Ün ene! tlnivenitıe Mimarlıtından vesika alm19 

olmalan ve 448 liralık muvaıkkat teminat vermeleri lizımdır. Liste 

••rtname her •ün öğleden evvel Ünlvenite Mimarhjında •örülür. 
111848" 

SOMER BANK----" 

Birleşik Pa·m~k İpliği ve Dokuma 
F abrika1arı Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satışı : 

Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 ,. » 
Nazilli besma fabrikası 24 ,. • 

Ereğli bez fabrikası '' 24 • • 
" Yalnız Ereğli bez Fabrikasında : 

1 O Balyalık siparişler için ,. 
15 
25 
50 

it " " • 

" " " 
" " " 

415 kurut 
4, 0 » 

580 ,. 

580 » 

575 
570 

565 

560 
Fiatlart. fabrikada teelim ,...tiyle •tılaaktadır. 
iplik rniiatehlilderinba 711kard a yasalı fabrikalara sönderecelr

leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik aipariti 
verebilecekleri Ye Z4 numaradan İn<:• ve muhtelif maksatlara 

yarıyabilecek pamuk ipliti :nıUatehlikleriain de ihtiyaçlarmı yine
ayaı .. rtlarla yalnız Er.ili fabrikaama siparif edebilecekleri il.in 
olunur. 

Üniversite Rektörlüg"' ünden : 
l l . 
Edeblya.t 'Fakultefıi Arkeoloji Enstitüsüne bir Desinatör alınacak-

tır. Aylık ücreti Sô l iradır. Güzel Sanatlar Akademisi dekorasyon ve 
;} a tezyinat k1 mı mezunu olmak şarttır. 

lstekl.ilerhı Ji'akOl te Dekanhjına müracaatları (1888). 

'M .o 
H 
1 
M 

no a 
Yemekleri mUteakip her gece 

yatarken temizlenmiyen ditler 
mikroplara ve onlar derecesinde 
muzır olan yemek kırıntılarına 

muzır t~irlerine maruz bırakılı. 

DUf, demektir. Geceleri ağız dahi
linde 35 dereceye varan hararetle 

Büttlııı hayat iıntidadınca ditlerin 
cüzeJliiini v. aailamlığını temin 
eder. ANCAK: Bu &'arantiyi el
de edebilmek için difleri "RAD
YOLIN" He aabah, öile '" ali.
tam her ~en ~ra munt ... 
zamao ,_,...mak lizamm.~ - -

bu m ikroplar ve salya ıfrazatı bü
yük tahribat yaparlar. Geceleyin 
fırçalanması ihmal edilen difleri 
aabahleyin temizlemeğe lialk~ 

mak, kırılan bir vazoyu cilalamağa 
uğratmaktan farksızdır. Bunun 
için: 

sabah noıe ve aksam her yemekten sonra 
• 

I YENi BiR TEN 1 
GÜZELL1QiNE 

doöru atılacak 

JADIM 

a-...aıı., 
tule e:t.lebiffr. 
Viı•- Olli•enite.iadH bir PrefHÖr -
8ioeel - Tabir ettikleri Gençliti• n 
ap bir -ruDll ketfetmiftir . Bu 
... ber halihaıırda peobe rHktelııi To· 
kalo• kremi terlıibiıtde menvttur. 
Cildia bu yeıiae uuanaau alı.-mlerı 

yatıaudH •••el tatbilı ediai• 
lh UJUFk•"- o ; cildiaisi 

Meler " p~!qtirir . 

.. . ııeraıl• .. 
lıadife fibl yum\;t-lı. ,,. liyalıı .. 1rta. 
lardaa lıurtarmak içi• lııer aabalıı be

SemerNi 

JU Re•kdeld T okaJoa 

"" .... .art.is. 

rayet emiD ft 

memnuniyet bahfdır. 
40 yaşlarında rörüaebilirler. Yaf1D 
iıleıiai gıdirerek bir Geııç kıum filı · 
ttl cildini ikame eder. Cildin uımın 
olan Tokalon lıremiain 1emere.i ta• 
yanı h•yrettir. Memaun kalmayanlar 
p..-aııııı ıeri al•bilirler. 

d'1İbi: A . Cemaleddin Saraçoglu 

Nefrıyat m üd ürü : Macid ÇETiN l 
~ :Ba:nldıiı yerı Matbaai Ebüzziya 

IZMIT POSTASJ 
Yalnıı bu haftaya mabsua olmak üzere S Mart Pazar ve 
1 Mart Sali gUnkü İzmit hath Postaları y•palmıyacıktır. 

=======---
AHÇI JsTEYEN BAYLARA : 

Alafranga ve Alaturka Birinci sınıf Ahçıyım. 
Arzu edenlerln Beyazllt. No. ta - us Univeralte 
Kraathaneelnd• Saat • - t4 arası AH Rız•ya 

.. _ müracaatları. 

SIN GER 
Bayanlara mahsus SİNGER 18 ayar bilezik!e beraber altın 

saatlerinin yeni modelleri gelmiıtir. Fiath· ı 8S ;Ji l c; · liradır 

- EMSALLERİ GİJlİ ON B~ SENE GARANTİDİR. -
Taşradan taleb vukuunda yeni kata)Qğ gönderilir. 
SİN GER SAAT MA(;AZALAf 1 - İstanbul Eminönil, Tel: 21964 

İstim l ak dolayısile mağazamız y . ndaki dar sokağa naklolunmustıır. 

1 
İyi bir mide, muntazam uır nclZım 

sıhhat ye neş'e d m-'·t·r. 

Mazon. Meyva Tuzu . 
Mide: ve barsak aı ı bo aJ tır. 
Haz1m91zlık ve ekşi ğ g" derir. 
V ücude ferahlık verir. hnması 
gayet latif t esiri tabii kolay 

zararsız ve k dir . 

Hazımsızh , ~lşklnllk, 
bula .. ı, az, Sancı mi· 
de boz..ıkluğu, barsak 
atalet i, in · ıbaz, sardık, 
safra, kc raciğer ve 
bUIUn rr ide ve barsak 
rahatsızlıklarında yalnız 

-----
MAZON Mk:;YVA TUZU alınız. 

----

~ 

MUNTA2AMA 

MAZON 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

Cinaiı 

Beyaz Çul "bqı batlı" 

Muhammen 

Adet Fiata 
Kr. 

116000 70 
"l(ilosu" 

Bedeli 
Lira 

88033 
''Takriben" 

Teminata 
Lira 

2477.48 

I - Yukarıdıt yazılı çullar i~ 27--2--989 tarihinde kapalı zarf 
la yapılan mtinakaaad• teklif olunan fiat haddi llylk ırörfllmed lffo -
den pazarlıkla mllbayaası kara.rı-.tırılmıftır. 

il - Pazarlık ı-S-939 tarihinde aut 18,30 da Kabatqta len
aım mOdttriyet binası alım komisyonunda yapıla.caktır. 

lll - Taliplerin teminat akç&lerile iblrHkte be-ili rüooe komisyo-
na &'elm•l•ri ilin olunur. 

Cinsit * Mildanı 

''1406 .. 

Muhammen B. 
Lira K. 

% 7,5 
Muv. T. 

Lira K. 

Lastik Çizme uzun 
ve kıRa konçlu. 

127 çift 745.- • &6 87 

Balıkç ı mu~mbası kıı\M. 160 adet 906.
caket, muşamba ve 
pantalon. 
Bahariye Bakımevi 

87 9R 

Saati 

14.~0 

16 f 

Elektrik tesi~tı işi. 321.58 24 11 15,30 
I - Cinsleriyle muhammen bedelleri ve muvakat teminat miktarla

rı yukarıda yazılı malzem~ ve i~ ayrı ayrı eksiltmeye koıımu~tur. 

II - Eksiltme 8-3-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü hiza
larında gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat tubesin· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve keşifnameler her gün sözü g~en şubeden p ... 
raaız olarak alınabileceği gibi nümunler de görülebilir, 

IV - İsteklilerin muayyen gün ve ııaatte kanuni vesaik ile birlikte 
mezkur komisyona gelmeleri ve çizme ile musambalar ~in nümune a-e-
tirme leri ilin olunur. (1083) 

* Muhammea B. % 7dl muvak. Tem. Elu1ltme 
Cln•l Milden Lira K. Ura Kr. Şekli Saati 

Tuz küfesi 8000 adet 900.- 6T 50 
Yangın söndür- 1 T .kalem 2387.154 1715 31 
m& levazımı. 

Açık eblltme .. " 
16 

16.20 

I - Liate ve f&rtnam~leri mucibince YUK•n~ JM " miktarı 1•· 
zıh 2 kalem malzeme a.yn ayn ekalltmere konmuftur. 

il - Muhammea bedelleriyle muvakkat temin.atLa.rı hlsalarında 
gösterilml.ştir. 

111 - Eksiltme 17-3-989 tarihine ruteyan cuma eanu hlza· 
larında gösterilen satlerde Kabata•ta levazım ve mül>&yaat ,ubeehı· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnamel er har gün &öztt l'GÇ•D şubeden para.sız o
larak alı nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin &dilen gQo ve saatlerde %, 
7 ,5 gu\ e ııme paralariyle birlikte uıeızk6r komiBy<>na a-elıueleri ilAn 
olunur. (1811), -


