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LAYiHA MECLis ENCÜMENiNDE 

Çıraklar ve kalfalar ustala~a 
birer mukavele yapacaklar 

Ankara : 30 ( r lrksözü Muhabirinden) - HükGbaet, tk6çük sanat 
erbabını alakadar eden bir proje huırbyarak Mecliae vermiftir. Kuru· 
lan muvakkat bir encümende tetkik edilmekte olan ve 145316 kifiyi 
Jlllendiren ve 5872 küçük aan'at müessesesini alakadar eden bu yeni 
pıoieain ana batlanm aynen bildiriyoruz. 

1 Hük6met, bu proje ile az ser-

Lav al 
ima 

zaferi 
• 

e 

knbra: 30 ( .. df• ......... _ 
Ameribya relen haberlere pre, 
laval Alalanyaıun 7.aferine inan· 
.-tadlr. Ve Laval bu vaziyeti 
w ~ Amerikan BiiJ,ük 
Elçili Uhiye ......... .,. 

ı.-dra : 30 ( L ı. )- Bral· 
aov~ bildiriyor: Almınlı-

aıli ,..,. ......,.,.. aeleceli 
haber werilllektedir • hViçrede 
dlrt ey bM pneralin \.fille· ..... )'Ola_.... 
4a liylen ... tedir • Jiro Franaaz 

ra11erinin eD defd'lileriaden 
riaidir. 

Ruzveltin nutku 
e • ·di buhran 

Tokyo : ~ ( a. a. )- Tolı:yo 
seleleri R11.veltin meaıjından 

.-,. ..... ek. btnum Ameribclüi 
· ı llçllklcre bir delil ol· 

Qfunu ve bu:bahrından Rn· 
ift metal bulaod...,.11 yn· 
tadarlar • 

IWpristandaki 
Y ahucli eczacılan 

T-,0 ı 90 ( •· •· ) - Qa· 
iller ....... ,., bilaeliade 2000 

maye ve fazla bilai ile çalıf8n 
milatakil bir Nn'ıt zümresi yetiı· 
tirmek, kuvvetli bir orta sanat ta· 
bakaiını memleketin her tarafına 

-yaymak, hünerli sanatkarlar yetiş· 
tirmek ve sanatlarda çataıanlaran 
malt ve iktiıadf vaziyetini düzelt 
mek istemektedir. 

Kanunda küçük 111n1t 11bir us
tanın tek bqına veya 10 dan az. 
çarak. ve kalfa kullanarak çarfl ve
ya pazarlarda veya hususi imalat
hanelerde el emeti ve iht?tatadı 
°"'Ya koyarak yaptıta it. diye 
~ edilmiftir. 

Proie bnuniyet kesbettiti tak· 
dinle küça aanatlara çarak olara~ 

· atanacaklar 11 yqena ikmal etmiş 
bulunar.aklar ve tam sıhbath ola
oaldianhr. Çıraklar, kalfalar çırak 
·~ ve kuralanna -..... _.. 
at Iİeitteplerine devam tlllecelder 
te bunlann iakipf etmesinden •· 
tlılan meaul tutulacaklardır. 

Maarif Veklleti çırak okullan 
daimt ve seyyar kurslar açarak 

erbabla~ IMl&ilcrioi 
arltl ... ya çalıpcakbr. 

Ç ........ weblflM, ultalaila 
birer mukavele yap.caldardar. ili
,. bidita Mjfn rı•k -. kicılk 
..... erbabmlD kredi lbllyaçlm 
halk bankasiyle aermayeliein ,.. 
dili devlete ait olan diter banka 
lar tarafaıadaa kaqalanacaktır. 

Küçük aanat erbabı iki yalda 
bir buluaduldar.a villyette veya 
d6rt yılda bir Ankarada umumi k.,,.,.,.........,. 

Uıt.ıar, çırak ve kalfaı.nn 
yetipaelerindeD ve llbhf vaziyet· 
l .... en maul tutulacaklanlar. 

~ 
Ankara : 30 ........... 111)· 
Bir Koordiauyon kararma ıare. 
Nisandan lkincitqrio batana •• 
dar yeni bir n•vlun tatifeıi ka
bul edilmıftir • 

Merkez Bankası 
yıllık içtimai 

Ankara : 30 (L a.) - Mer· 
k~z Bank• Umumi heyeti bu,an 
toplaMUf 10D yıl hesaplan tetkik 
................. blue•· 
MClille yedi lira daitltllCMtar. 

Almanlar Viıiden 
bir çok 

ıey.ler istiyor 
Loodr• ı 30 { a. •· ) - Br•· 

tinova ajınll8dın : Geçen ay Vi· 
tiden Almanlar et, aebze, Hman, 
yulaf, bufday, ot, 2,7'0,0IO bek· 
talitre .. rap ve ayra ılt iate· 
.....-mr. 

öz •• 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 
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Kanlat Tarlbl ı l IClmaamanl 1911 
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1 ff ALYA •MU ı l 
1 Kralla Musolini DUN DEVAM EDiLDı 
f ihtilifı şayiası i · 
1
A.ka•••30( .. ..,.._.,_ Suçlu Pavlof a lıakim def aatl 
~·~:;~~y!:eh::::. o;:~ ihtar etmek Zaruretinde kald 
mektedır • Fakat kr•lla Muaoli-
ninin aruı açddıtı ve ltal,ranın 
Almanyadan ayralacata hakkında· 
ki ııyialar Roma tarafından 
z.ip edilmektedir . 

MUHAKEME 6MA YISA KAL 

Loadnya yapalaa bir pee ...._..._i çakan yaarUMlu bir rMntl 

DEllı il DEllDl~Ul.. IWflUI 

1 ya'daki 
Türk yefnin 

' 

yapllğ t iki 
Ankara ı 30 (Türb6d •u· 

habirindeı) - Münakalat veUi 
•ahtelif meeeleler bakkmda JU 
beyu · atta balamQftur: 

" Devlet DemiryoUara ve De
niayol...,_ ihtiyacı olan mal&e• 
me ve ~leti tedarik imu.t19rıo• 
tetkik etmek &zere Atmaayaya 
f6ndennif oldata•n heJ~ tet· 
kikleriDe dewam et1S1ekte ve ~· 
rifi mlmkln olan -malzemenin fen· 
at ıartnamelerini ve mukavele 
projelerini .aratle ikmal et•elte 
tneaal bulunmıktıdar. MalO• ol· 
dutu' veçbile eon aene zarfında 
yolcu nakUyıb ıerek Demiryoll• • 
ra ye rerekee denizyollan vuıta· 
laranda ikinci pllna bıralulmlflır · 
Her iki idare de günln ee atO. 
biln meeeleaini tqkil eden k6mlr 
hububat ve malzeme nakl\yaliJ.le 
mequldir. Bitin Wliyat prot· 
ra•a...ımız çok &iyade uı.11 alan 
·bu nakliyıb kUflby.cak pkilde 
tan&im edilmif bulunmıktadas. 

Eter etkiden oldata ıibi yol· 
cu nakliyatını Wrinci pllna alecak 
olaraak qya u1di)'atını b...,-a· 
mak naziyetlade kalıcıtıı. 

Bu aebepten deniade ve kı 
rada yolcu nıkUy•tanı artbraa 

l tenım ve fa•r tarifelerini muvak
katen tatbik mevldlnden kaldırmak 
mecburiyetinde kaldık. 

Arda ve Meriç k6prllerinin 
infaıb prt'f'IDI mucibince devam 
etmektedir. Bunlann huinn bidı· 
yetine kadar ikmal edilerek Av· 
rupa ile miallkalataa bqlaaabil-
.- kuvvetle lmit edilmektedir .. 

Rostot şehri 
harap olmuş 
Stokbolm : 3o a.a. - lsveç 

baamına röre Roıtof tehri harap 
olmut ve demir yola minakalab 
tamamen kelilmiftir. 

icra vekilleri 
Ankara : 30 a.ı. - icra ve· 

l"Heri heyeti matad toplant11ına 
bup bıpekil Refik aaydamm 
reillitinde yıpılmıfbr. 

Mo.kova r 30 •·•· - Buaa· 
bahld eovyet tebliti: ıeceleyin 
cephede ~hemmiyetli bir' detifik· 
tile olmamlftır. 

ITALYANLAR 
NISI iSTiYOR 

Ankara : 30 ( a. a. )- Bom
ba muhakemesine Atarceuda bu· -
,an devam edildı • Uoüovadan 
ıeten hukuk mlteh ..... ı da mD· 
hakemeyi l taltip etmek lı~re ... 
londa hazır buhınuyordu. Bualnldl 
celaede •amiin o kad•r kalababk 
deta1di. 

Pavlof bu celaede Abdurrah-
man• aüaller aor.... ve Abdur· 
rahmanın ilk tahkikattaki ifadele· 
rile fimdiki ifldeleri araaanda 
mlbayenet oldatunu sclylemiftir • 
Komilof da AbdDrrabmana il· 
aller aormuıtur . Pavlof buaGn 
uypnauı hareketler yapıyor ve 
reiain ihtarlarına muhatap olu
yordu . 

llcinci celsede Pavlof ve Kor· 
nUof terctlme ıabıtlann tedkiki 
için vakıt iatemifler ve reiı bunu 
kabal etmiftir . Muhakeme 6 Mı. 
yıa çarpmba ıünlne talik edil· 
miftir. 

Kızılay 
kongresi 

An•araı30 (~o .. _... 
Knulay Uaaamt heyeti barla 
ku• merkeainde yalhk t:oplıF8ti 
11111 yapmlflar • Kızılayan 

bir yal ıarfandaki hiaaetleri 
6tlnülecek bir dura•d•hr • 

Ankara : 31 ( ..._ .. } 
Hazine ile lstanbul Belediy 
bir kıaun ılacaklarıDı k 

-"'1'!m11mır-nattarmım-·--t e&ıllık i~• •••JIJiba 
lılllet Mecliaiee ... ittir • 

Kauçuk çizmeleri 
Bertin : ,.. a.a. - ..... .... 

G6rinı. A19aDJllClald ....... . 
cılardan le-otak ~l·mıleıini ordu
ya ver•elerlni Wemiflir. 

Vakıf me•ba aalırile 
ve uytinliklerin ifletilmeleri 
kuadai kuan llyihuı 
alA8Cl•r encimenlere bH.ı. 
•ittir . 

1 Cephe V aziyetini Tetkik 1 
' Birmangada gen 

bir lıatta çekili 
Dotu cephesinde muharebe- ı 

ter fiddetl~nmete baflamıfbr • 
Gelen haberler cephenin her ta· 
rafında çarPflllalar oldutunu 
bildiriyor • Fin tebliti Raslarm 
Fin-Alman ce~eeine karı• ıid· 
delli btlcumlarda bulunduklarını , 
aGnlerce eüren muharebelerden 
ıonra bu blcumlaraa pllldlrtlldtl· 
tini bildiriyor. 

Sovyet tebliti Kilini• mınta 
kuıada Ruların yaptıklara taar· 
ruz nel'iceainde iki k6yln pri 
alındıtını , müıtahkem bir Alman 
mevziinin tabribedildifini haber 
veriyor. 

Alman tebliti Rallaran t .. r. 
rualannın tardedHdil'ni , Almen 
lann yaptaldan taarrazl•m •a· 
vaffakiyetle netieele•difini bildir· 
mektedir • 

8D ........,...,. .. hepli mev· 
ait barekeu.dir • Asal blylk ta· 
...,..., ..... batla•uuttır • 
ifa a •ıfih banan yakın oldutuu 

Londra : 30 ( A. A. 
Ofi ajauındın : Din rece 
b61ıeaiae yapıla bava 
52 kili 6halt ve 100 kiti 
i ........ 

• vererek teri çekllmittir. llo· 
lllda Japoa~ bvvetleri Çin kav· 
,,.eleriai ıeıi elrmekte :devam 
ediJOI'. Staaı vadililld• bdtlis 
.. memet 16ateren ÇinHler ... 
nlm6 tehdidi llbndadır • 

Çaaklaı ı 30 <:a. a. )- Orta 
ÇWe Y• .... aebriJ timal kıyı• 
amcla kar-.khklar·:-..~. Japon 
htl•ra ylkdmıttar • ŞUapa'daki 
._.,.., blylktilr. 

Belediyelerin yeni 
Roma : 30 (a. a) - b.lya- aa-r- allmeUer vardır. 

da, Niain ltalyaya iacleai iCla nl- Uuk dotuda : BirmM)'ada 
maıi....- yapıllDlfbr· Britaiya ve Çin kuvvetleri llu· 

1 
dalıya dofra çekiliJorlar • Ba 

u::ıa::::,-aı~a ... = .. = .. ı ... ::: .... 11~11"1 kanetletin Mandalayua 100 kilo- PllTDllE 
IACI eclis seç· leri 

Afrika harekib Auara: MJ ( TlrWd -~ ) - o,r....,_• TarW•I • .,_li oh · 
_._ ·-·~- ~-'-""8 - .au64efi v-L-~- Wıec.lflr. .... ,711Calaratın a.ı.- ..,...,., 

MeldH ·-·· .... --v-. IRK......- ~· .,......... 1 .. L-al- , ----ı _._,_ 
Roma : 30 ( •· •· > - ,...,_ '-'-• -"• l T .......... iliNr• ....... -aar -- ......... 

bllluiad• bir dilpaan blcımu 1 ' .. k il • tle lon diler • 
.,......." • Tayyarelerimiz T.ob- ..,,•••••fır. Setbnler ' ıiı P •7 ıpa _,......,.. •· ı .. ......-.. .. """"==" ... 

ıx.abardıman etmiflerd1r. c,,,,,.,. .. ...... , """ ..... 

met~ kadar c••baacla yeni bir 
batta yerlefeceti ve orada Japon 
lua mukavemet edeceti ınlqaJ. 
maktaclar • 

.J-poelar adet ve liWı bakı· 
IDUIClan daha letündürler • Ma•a· 
fah Birmabyada yatmur mevlimi 
ıetditiaden b111 ıakerl •ltehu 
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f ~EHiRli 1 i Fudbol grup 
birincilikleri , ı ı 

Müsabakalara bugün 
Mersinde başlanıyor 

Mersin : 30 ( Türksözü mu 
habirinden ) - Şehrimiz stadın· 
da yarın başlanacak olan Türkiye 
fudbol grup birinciliği müsabaka
larına iştirak edecek olan on vi· 
lfiyct sporcuları şerefine beledi
yemiz , bu gün Mersin idman 
Yurdu den i:r. kolu gar.inosunda 
200 kişilik bir çay ıiyaf eti vere
cektir . 

Beden Terbiyesi Umum Mü 
dürlüğünce haı.ırlanan program 
mucibince Mersin gurubu müsa
bakalarına iştirak edecek olan ta
lumlar şehrimize gelmişler ve ha
zırlanan otellere yerleştirilmiş

lerdir. 
Müsabakalara Beden Terbiye 

ıi Umum Müdürlüğü adına neıa 

ret edecek olan Fudbol Federaa 
yonu erkanından B. Saim Sey
mener'de ıehrimize gelm 'ş ve böl
ge binasında haıırlanon dairede 
misafir edilmiştir . 

Kuralar bu akşam mümessil 
B. Seymener'in huzurunda kafile 
reisleri tarafından çekilecektir . 
Kura neticesinde birbirlerile kar-
4ılaşacak takımların isimlerini ya 
rın okuyucularımıza bildireceğiz. 

Aynak'tan 

Profesörler 
karşı karşıya 

P 
rofesür Zati Sungur a~çerı 

gün bir tanıdığını görmtğe 

gitmişti. Bu tanıdığın yanında 

başka bir profesör oturU)Ordu • 
Zati Sungurun tanıdığı • nedt:n 
sonra, iki misafirin tarıışmadıkln· 

nnı farkederek , onları birbirle· 
rine takdim etti : 

Profesörlerden birisi sordu : 
- Bizi tanıştırmak için neden 

bu kadar çok bekledin ? 
- B°'1 ~iı.i tanışıyoı sunuı. sa 

nıyordum • 
- Nereden tanışabiliriz : 
- ikiniz de profesörsünüz 

de 
Harp içı'ndeki Amerika 
M. Ruzvelt kongreye yolla· 

dığı bir.mesajla, Amerikan mil
letinden bir çok yeni şeyler iste
m-:ktedir. Bunların başında mas· 
rafları kısmak , yükst<k karların 

önüne geçmek ve fiat yükselişine 
mani olmak geliyor. 

Hayat vakia geçen son bahar
danberi }Üzde 15 nisbetinde pa· 
halılaşmıştır ama , Amerikalılar 
daha da pahalılaşmasını. önliye
bilirler . Bunun için yukarıdaki 

üç ana şarta saygı göstermek 
ıercktir • 

M. Ruıvelt, , harp masraflarının 
ezici ağırlığını da kimseden giz
lemiyor: Amerika günde üstüste 
100 milyon dolarlık harp masrafı 
yapmaktadır ve bu yılın ıonuna 

varmadan bu, iki misline ) ükse· 
lecektir • 

Harp dışındaki İsviçre 

Amerika her gün biraz daha 
harbin içine girmesine karşı, lsviç
re tarafsız bir memlekettir. Taraf
ııı.lık, bugünkü dünya durumu 
karşısında, şüphesiz büyük bir ni 
mettir. Fakat bu nimetin bir takım 
külfetleri de olduğunu lsviçreden 
gelen haberler bize öğ-retiyor: 

lsviçre'de hayat harpten ön 
cesine göre, yüzde 37 nisbelinde 
pahalılaşmıştır. Harbin başfndan· 
beri toptan fiyatlarda yüzde dok· 
san nisbetinde bir artış vardır. 

Geçim darlığı yüzünden, köy· 
lüler şehirlere akın ediyorlar. ls
viçrclilcr adam başına - kemiği 
dahil - ayda 2 kilo et yiyebili· 

ı Sen de köylü gibi bu ı 
: sene toprakla me•gul ı 
ı ol • Bahçene çiçek yeri· ı 
ı ne yiyecek ••ylere alt : 

: tohumlar ek l : 
: ı .......................... 
--------------

Ekmek kartları 
tevzi İŞİ 

Mayıs, Haziran Ekmek Kart· 
tarının tevzi işine dün de akşama 
kadar devam edilmiştir. Bu ay ki 
kart tevziatı daha munla7am bir 
şekilde ve suhuletle yapılmıştır. 

Terzilere lazım 
olan eşyalar 

lstanhul : 30 (Türksöıü Muha· 
birinden)·- Muhtelif yabancı mem· 
tekellerden getirilmiş olan manifa
tura eşyası ve bu arada terzilik 
levazımı manifaturac ı lar ithalat bir· 
liğinin emrine verilmişti. Bu mal· 
lar bir buçuk aydanberi bekle· 
mekte ve halen tevzi edilememek· 
tedir. Tevzi yapılamaması yü1ün· 
den terzilerin imıtlatta kullandıkla

rı bazı maddeler piyasc.da kalma· 
mış, mevcudların ise el altından 

çok yükseğe satıldıkları görülmüş
tür. Mesela resmi fiyatı 180.WO 
kuruş arasında ol:ın lük~ dibeti 
terziler 500 kuruşa kadar almağa 
mecbur olduklarını söylemektedir
ler. ithalat birli~inin elinde olan 
malların biran evvel levıii için te 

şebbü~e girişilmiştir. 

lıhalfıtçılar, şehrimizde bulun· 
makta olan Fiat Mürakabe Umum 
Miicilirü Mahmud Seydayı ziyaret 
ederek bu hususta izahat vermiş· 
!erdir. 

Manifatura ithalat birliğinin e· 
!indeki mallar arasında muhtelif 
cins astar, dibet, lüks dibet tela, 
vesaire vardır. Terzilere malzeme 
veren masrafçıların elinde bulu
nan mallar da , alakadarlardan 
emir gelir gelmez tevzi edilecek
tir. 

Çif çiye mısır 
tohumu tevzii 

Mersin : 30 ( Türkıözü mu· 
habirindcn ) - Sulu yerlere ve 
yayla köylerine ekilmek üzere 
bura köylerine mısır dağıtılmasına 

devam edilmektedir . Şimdiye ka 
dar 7 ton mıııır dağıtıldığı öğre· 

rıilmiştir • 

Tarsusdaki 
zirai mücadele 

Tarsus : 30 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Tarsus köylerinde 
ve tarla faresi olan mıntakalara 

7.iraat Müdürlüğünce yapılmakta 

olan mücadeleye köylerimiz pa
muk işlerile meşgul oldu~undan 
son verilmiştir . 

Şimdiye kadar yapılan mü
cadele müsbet netice vermiştir. 

Milli Mensucat takımı 
dün Mersine gitti 
Bölgeler arası futbol birinci

liklerine iştirak etmek üzere, böl
gemiz şampiyonu Milli Mensucat 
futbol takımı dün Mersine git
miştir. 

yorlar. Ekmeğe yüzde on nisbe
tinde arpa karıştırılmıştır ve niha· 
yet, bakır yokluğundan dolayı, 

bir ve iki santimlik sikkeler bun· 
dan sonra... Çinkodan yapılacak
tır 1... 

Sa - Tir. 

Mersin - İstanbul 
vapur seferleri 

f\.Iersin : 30 (Hıısıısi Muhabirin· 
den) - Devlet Denizyolları Mersine 
vapur tahrikine karar vermiştir. 

Yeni tarife ay başından itibaren 
tatbik edilecektir. Vapurlar!, kar· 
şılıklı olarak ayda bir defa hare
ket edeceklerdir. Yani, bir vapur, 
lstanbuldan Mersine hareket ettiği 
gün bir vapur da Mersinden lstan· 
bula hareket edecektir. 

Bu vapurlar hem yolcu, hem 
c·şya taşıyacaklardır. 

KaradeniT. yaz tarifesi de bıı· 

günden itibaren tatbik edilecektir. 
Vapurlar, her Salı ve Cuma giin· 
leri sabaha karşı saat dörtle lima· 
nımızdan hareket edeceklerdir. 

Bahçede Çeltik 
ekimini tetkik 

1 

Bahçe . kuasındaki yeni yıl 
Çeltik ekimini tetkik etmek üzere 
hölge Çeltik mütehassısı B. Harun 
Onuk dün şehrimizden bu bölge
ye gitmiştir. 

Cephe vaziyetini tetki.k 
( Başı ı inci s11yl•d11 ) 

Alman tayyarelerinin lngiltereye 
hava taarruı.lorı şiddetlenmiştir . 
İngiliz tayyareleri dörrlüncü gece 
olarak Baltık sahilindeki Rostok 
şehrine ta~Hı uı etmişler, attıkları 

bombıılardan yeni yangınlar çık

mıştır. Bu şehrin hüyük bir kıs
mı harap olmuştur . Alman tay
' areleri de lngilterenin cenup 
halısında , Briıtola yakın Batlı 

şelırıne _}eniden taarrut etmi~ler· 
ıl i r • 

Bath lngiltereııin en eski knp· 
lıca şehridir. Nüfuoıu 70 bin ka· 
dardır. Bura<lu Romalılar ı.ama
rıırıdanheri mC"şhur kükürtlü kııll 

lıcalar vardır . Bu şehrin de bü
yük hir kısmı hıtı ap olmuştur . 

Posta havaleleri 
Ankara : 30 ( Türhöıü mu

habirinrfen ) - Posta idaresi , 
halka bir kolaylık olmak üzere , 
8 lirkya kadar olan posta h&va
lclerinin evlerinde sahiplerine ve
rilmesıni kararlaştırmış ve kararın 
tatbikine başlamıştı . Tecrübeler 
iyi netice verdiği takdirde , ida· 
re teşkilatının müsaadesi nispetin 
de , sekiz liradan yüksek havale 
ler de } ine müvezziler tarafından 
evlerine kadar götürülerek sahip : 
terine verilecektir . 

Hitlerin nutkuna 
Amerika ne diyor? 

Nevyork : 30 a a. - Hitlerin 
nutku ·Ve bilhasu c: Almanva har· 
bi kabettiği takdirde bunun Al
manyanın yoklaması demek ola· 
cağH lıakk ındaki kısım üzerinde 
tefsirlerde bulunan Neyyork Ti· 
mes gazetesi şöyle diyor: 

<: Bu 11emeç, bir fatihin, keı. di· 
sini fatih telakki eden bir millete 
yapacağı demeç değildir. Birleş· 

miş müttef ık milletinin takibede· 
cekleri tek siyaset şimdi ellerinde 
bulunan bütün kuvvetleriyle vur
mağa devam eylemektir. 

i l A N 
Fiat mürakabe . 

komisyonu riyasetinden 
1 - ToJıltan ve peraken-

de satışları serbest bırakılan 

her türlü zeytinyağının mikda
rı ne olursa olsun toptan sa
tışlarında satıcı satışa aid ·fatu
rayı tanzim ederek bir sureti· 
ni Ticaret ve sanayi odasına 
vermeğe mecburdur. 

2 - Beş tenekeden fazla 
olan satışlar toptan satış adde
dilecektir. 

Keyfiyet ilan olunur. 
14103 
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.......................... 
/ Tarihten bir yaprak ı . " ı 

i llAN i ----------- ____________ , 
ı ı 
ı Yüksek Yarış ve lslah ı 

Papazları diri diri 
gömdüren Kral 

ı Encümeni namına 3 ve 10 ı 
ı Mayıs 942 Pazar günle, i ı i At koşuları icra olunacağı ı 
ı ve birinci haftanın ka}ıt muai 
ı melesinin 30 Nisan akşamı· ı 
ı na. ikinci haftanın kayıt ı 
ı muamelesinin 7 Mayıs ak- ı J şanıma kadar devam ede· ı 

1572 yılında Lehistan kralı 
Sigizmund ölmüş ve Piyasetler 
hanedanı sönüp tarihe karışmış 
t ı. 

Bu ölümün tarihte meydan 
veraiğ'i kanlı hadiseler çok mü
himdir. 

Lehiştan bir istilaya maruz 
kalmaması için Hotini, lvanyaya 
verilmişti. lvanya az zamanda 
Moldavyayı da ele geçirmiş ve et
rafı kasıp kavurmuya hsşlamıştı. 
İşe Papazlarda .• başıamıştı. Onla· 
rı yanlarına çağırdı ve: 

- Papazlar, dedi dünyanın 

en ıengin insanlarıdır. Paraları 

topraklara gömerler, benim bu 
paralara bugün şiddetle ihtiyacım 
var. Vakit geçirmeden çıkarıp 

hepsini bana teslim etmenizi isti
yorum. 

İhtiyar papa1.laı dan biri ceyap 
verdi: 

- Hiz para nereden bulup 
toprsğa gömeceğiz. Duadan baş 
ka bir $eyle meşgul olmıyan in
sanl~rıı.. Gönlümüzü Allaha verip 
).&Şıyoruz. 

lvanya kıımıştı: 
- Siı bunu bana anlatmayı

nıı. Nasihat iıtemiyorum. istedi· 
R'im paradır. Hazineleri to<lraktan 
çıkarıp bana teılim ediniz yoksa: 

- Eğer para bulursanh alı· 
nl):, f:füim bir şeyimiz. yok. 

- O halde si~i de diri diri 
toprağa gkmece~im. Ya hazinclc· 
ri vcrir!liniz, yahut buna raıı olur
-ıurıuz. 

Para için gözleri hraımış 1. 
vanya kararını vermiş gibi ııÖ) lü
yprdu. :Papazlar ne dinden, ne 
Allahtan bahsetmekle lıtendilerini 

kurta ramıyacak tarını anlıyorlardı. 

lrıanclırmak mümkün değildi. 
Maiyetini çağ"ırdı: 
- Çabuk kilisenin bahçesin

de hüyü ... çukurlar kaıılsın., em
rini verdi. 

- Görüyorsıınuı: .ki söyle<li
ğimi yopacagım. Ya paraları ve
rirsiniz yahut kazılacak çukurlara 
girersiniz. 

ihtiyar papaı: 
- Evladım , dedi. Görüyor· 

sunuı ki artık fazla yaşıyacak ha· 
lim kalmamış. ihtiyarladım, nasıl 
olsa bir çukura gireceğim. Fakat 
canlı carılı öldürmek!~ ne kazana
caksınız. 

- Madem ki hazineleri bana 
vermek istemiyorsun, seni de on
ların yanına gömmek lazım .. 

Muhavere devam etmedi. lık 
önce en ihtiyar papaz, sonra di· 
ğcrleri diri diri gömüldüler. 

ıe::t• 

lvanya rahat duramıyordu. 
Türkçe bir kağıt yazdırıp P!ldişah 
namına da~ıttırdı. Bu kağıtta Le
histana bir prens intihap edilme· 
sini tavsiye edilmekteydi. 

Bu işi yaptıktan sonra da 

1 
karar verdi . 

- Evvela kulaklarını, ıonra 
dulaklarını kesiniz , bu iş bittik 
ten sonra da kale duvarlarına 

ayaldarından a'ınız emrini 
verdi. 

lvaııya cezasını çekti . Üç 
gün üç geC! devam eden muha
rebeden sonra teslim oldu . Dört 

saat hapsedildikten sonra bir ye· 
niçerinin evvqja yüzüne , sonra 

karnına sapladığı hançeri ile c~n 
verdi . Bu suretle yaptıklarının 

cezasını bulmuş oldu. 

N. A. 

HAlK[Vİ R(İSli6iNDEN: 
Güzel Sanatlar komitasında 

açık olan bir aıalık için t>-5-
942 çarıamba günü saat 18 de 

seçim yapılacağından bu şubeye 

kayıtlı azaların o saatta Halke

vinde hazır bulunmaları. 

ı ceği ilan olunur. J 
i 29- J 14090 i 
ı ........................ ı 

Seyhan Defterdar
dan: 

Ağır para cezasından 25 
lira borçlu ekmekçi zade Meh· 
medin işbu borcundan dolayı 
Karahacılı köyünde vaki ta· 
punun teşrinisani 323 tarih ve 
3:i9 numaralı ve 47 cilt , 107 

sahifesinde kayıtlı 30 dönüm 
tarlası ilin tarihinden itibaren 

21 gün müddetle sahşaçıka

rılmış olduğundan alıcıların 
defterdarlığa müracaat etme-

leri ilan olunur . 

~MMMMMM~M~MMMı.MMfllM~ 
1 iLAN 1 1 1- Bir aded işler halde (36) lık Dizel 1 
1 Makkormik. 

1 1 
2- Bir aded (36) Iıl{ · az tamirle işler 

Dizel Makkormik. 
1 3- Bir aded (3) numara az tamirle işler 

1 biçer çeker satılıktır. Göreceklerin, izahat 
1 alacakların Abidin Paşada Tahsin Bosna 
~ticarethanesine müracaatları 1-2-5-6-714002~ 

.w~ ~wwwwww.w· 

1 ........................ , 
İ Nazarı dikkate · • 
• • : Ce1ban iktisadı MWI TeaYI D Alim ve • 
eSatım Ortakblı Kooperatif Şlrllettadaa: 
1 S~nelerdenberi faaliyetini duı:durmuş 1 
1 olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 
• Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye: 1 1 niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 
1 nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
: kar mukabilinde perakende olarak sahşa 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- I 
: tış mağazasına uğramaları kendi menfaat- ı 
ı leri icabıdır. 3-26 14082 

• ......................... 1 
hıristiyanları Türkler aleyhine kış- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kırtmıya başladı. 

Fakat bütün bunlar gizli kal· 
madı • BLr gün divana gelen bir 
çavuş o zamana kadar verilmek 
te olan 60.000 altına mukabil 12.-
000 altın vereceklerini bildirdi. 

ivanya fazla beklemenin ma 
nasız olduğunu düşünerek derhal 
tantftarlarını isyan ettirdi . Ya 
birlikte yaşıyacaklar veyahut bir 
tikte öleceklerdi . Bu anla$mayı 

yeminle de temin ettilt:r ve harp 
başladı. 

lvanya birkaç küçük çarpış . 
mada muvaffak olunca ceaaret ve 
gururunu büsbütün arttırdı . ib
rail Türk kumandanına oraya kaç 
mış olan rakibi Piyeri kendisine 
teslim etmesini bildirdi . Kuman
dan cevap yerine ıiört adımı ile 
on gülle ve iki ok gönderdi. 

Mağrur lvanya rlerhal bu dört 
elçi} i feci bir •urette öldüı tmiy<> 

i ı an 
Niğde Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
1 - Niğde Hususi idaresine ait Ulukışla kazasına bağlı Çif· 

lehan civarındaki (Çörmük) kaplıcası, üç sene müddetle Vf'. 

kapalı zarf usulu ' ile 20/4/942 tarihinden itibaren 16 gün müd
detle arttırmaya çıkarılmıştır . 

2- ihale, 5/51942 tarihine müsadif salı günü saat 15 de 
Niğde Vialyet Daimi Encümeni odasında yapılacaktır . 

3- Talip olanların mezkur gün saat 14 de kadar teklif 
mektuplarını Daimi Encümen riyasetine makbuz mukabilinde 
vermiş bulunacaklardır. 

'

. 4 - Muhammen bedeli (27999) lira (99) kuruş olup teminatı 
muvakkate mikdarı 2100 liradır. 

1 5- Talip olanların şartnameleri Ankara, lstanbul, Kayseri. 
1 Adana, Mersin~ Konya ve Niğde Hususi muhasebe Müdürlük-

lerinde görebilirler. 28-29-1-2 14083 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 
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